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Abstract 

 

This study focuses on tests and assessment in social science in the upper 

secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and 

on the information and knowledge they retain. Different forms of examination 

encourage different styles of learning and the type of test used also influence 

the perception students have on a subject. 

 

From a didactical perspective, based on a curriculum theory, the aim of this 

study is to examine teacher constructed tests and to analyze the construction 

and different reflections on the school subject social science. The tests analyzed 

are compared with the content of the formal curriculum. The findings indicate 

that the tests contain only a few of the goals in the formal curriculum. The 

curriculum does not seem to have a major influence on the setting of the test 

and its content. It is rather some kind of subject tradition that appears in the 

examinations. The dominant subject fields are political science and economics. 

Three subject profiles were found in the tests. The students are expected to 

orientate themselves with the subject and learn some basic facts. However, there are 

also questions which give the students opportunities to analyze different 

phenomenon and discuss several issues. The tests vary, for example in theoretical 

programs the content requires students to use the factual knowledge rather than 

rote learning. The questions are more theoretical and advanced compared with 

the tests that have been used within vocational programs. 
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Förord 

 

När jag i juni 2008 fick besked om att jag hade blivit antagen som doktorand till 

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap vid Karlstads universitet 

blev jag oerhört glad. Jag har alltid tyckt om att undervisa. Efter femton år som 

gymnasielärare fick jag dessutom möjlighet att forska. Som doktorand i stats-

vetenskap kunde jag förena mitt statsvetenskapliga intresse med min yrkeser-

farenhet och mitt intresse för utbildningsfrågor.  

 

Allt arbete med denna studie inklusive läsning av avhandlingar, böcker och 

artiklar samt deltagande på konferenser och seminarier har gjort att mina 

kunskaper och perspektiv har vidgats och fördjupats. Det har varit en 

spännande och inspirerande tid. Jag har mött många engagerade och intressanta 

personer. Flera av dessa har på olika sätt hjälpt mig framåt och är värda ett tack.  

 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till de lärare som har besvarat min enkät 

och som har bidragit med sina prov. Tack vare er har denna undersökning varit 

möjlig att genomföra.  

 

Jag har haft förmånen att ha tre handledare. Ett varmt tack till professor Astrid 

Pettersson vid Stockholms universitet för våra effektiva möten, dina kloka råd 

och uppmuntrande ord. Jag uppskattar verkligen din kunskap och din hand-

lingskraft! Ett varmt tack går till lektor Kenneth Nordgren vid Karlstads 

universitet. Du har från första stund stöttat och uppmuntrat mina idéer! Du har 

även bidragit till att jag har vidareutvecklat undersökningen på olika sätt och 

kanske framför allt dess ämnesdidaktiska inslag. Ett extra tack för alla de tanke-

väckande och ”kluriga” frågor som du har ställt - dessa gjorde att jag ständigt 

var tvungen att tänka ett steg längre. Tack till lektor Malin Stegmann McCallion 

vid Karlstads universitet för dina goda råd och din vänliga omtanke. En speciell 

tanke går till lektor Agneta Bronäs vid Stockholms universitet. Tack för att jag 

har fått rådfråga dig och ta del av dina kunskaper särskilt när det gäller ämnet 

samhällskunskap. Jag värdesätter dina kloka råd, dina uppmuntrande ord och 

dina kritiska frågor som har fått mig att tänka vidare.  

 

Tack till alla som arbetar inom Forskarskolan för lärare i samhällskunskap och 

historia vid Karlstads universitet. I detta tack inkluderar jag alla er som på olika 

sätt har bidragit med era kunskaper och era erfarenheter. En särskild eloge går 

till professor Bengt Schüllerqvist för att du har drivit forskarskolan med ett 
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sådant engagemang för ämnesdidaktiska frågor och praxisnära skolforskning 

och till docent Hans Lödén som, för oss som har forskat inom ämnet samhälls-

kunskap, har varit vår högra hand. Tack till mina forskarkollegor inom FLHS 

för alla trevliga och givande samtal. Jag är glad att jag har fått lära känna er! 

Under resans gång har jag lagt fram mina texter vid olika seminarier och 

konferenser. Ett stort tack går till alla de läsare som har kommit med värdefulla 

kommentarer. Jag vill i detta sammanhang särskilt nämna Viveca Lindberg vid 

Stockholms universitet och Torben Spanget Christensen vid Syddansk 

Universitet i Odense. Ni har bidragit med viktiga synpunkter som har fört mitt 

arbete framåt. 

 

Tack till er på Rudbecks gymnasium i Sollentuna – utan ert stöd att låta mig 

delta i licentiatutbildningen hade denna undersökning inte kommit till stånd.  

 

Eftersom doktorandstudierna har bedrivits på distans har det varit möjligt att 

bo i Sollentuna och studera vid Karlstads universitet. Det har blivit ett antal 

tågresor från Stockholm till Karlstad. Tack till mina föräldrar för er praktiska 

hjälp, men framför allt för att ni alltid, så även i detta projekt, stöttar mig och 

tror på mig. Störst tack och varmaste tankar går till min man och våra tre barn. 

Mats - du övertygade mig om att söka denna doktorandtjänst. Det blev det 

roligaste och bästa som jag har gjort i mitt yrkesliv. Du har från början till slut 

helhjärtat hjälpt mig och uppmuntrat mig i stort som smått. Utan dig hade 

denna bok inte blivit skriven! Våra tre älskade barn Elin, Ivar och Johan – alla 

era ”avbrott” och funderingar har gjort att jag vid sidan av allt arbete har fått en 

hälsosam distans till forskningen. Ni gör att livet alltid känns betydelsefullt! 

 

Sollentuna den 16 december 2010 

Christina Odenstad 
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1 Inledning 

 

Fokus för denna undersökning är bedömningsverktyget skriftliga prov inom 

ämnet samhällskunskap på gymnasieskolan. Det är en ämnesdidaktisk studie av 

lärarkonstruerade prov i samhällskunskap. Undersökningen tar sin utgångs-

punkt i två stora förändringar som genomfördes i Sverige under 1990-talet. För 

det första infördes ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem, i vilket eleverna 

bedöms utifrån i förväg uppsatta mål. För det andra infördes obligatoriska 

kärnämnen som har gemensam kursplan och betygskriterier för samtliga elever 

både på studie- och yrkesförberedande program. Samhällskunskap är ett sådant 

kärnämne. De ämnesdidaktiska frågorna hur och vad, det vill säga frågorna om 

provens utformning och deras innehåll, är centrala liksom frågan för vem. Skiljer 

sig provens form och innehåll åt beroende på om proven är avsedda för studie- 

eller yrkesförberedande program?  

 

 

1.1 Skriftliga prov och bedömning i ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem 

 

Skriftliga prov har historiskt vägt tungt som bedömningsverktyg inom skolan 

och de har fortfarande stor betydelse.1 Det är emellertid inte helt okomplicerat 

att beskriva provens roll i undervisningen. Det finns åtskillig forskning som 

pekar på att de, förutom sin funktion som ren kunskapsmätare, även i hög grad 

påverkar elevernas lärande och styr deras studier. Undersökningar visar att 

elever är receptiva och har förmåga att anpassa sig till de krav som ställs på 

dem.2 Provens form och innehåll påverkar både elevernas syn på ämnet och 

deras uppfattning om vilken kunskapssyn som värderas i skolan.3 Proven 

sänder således ett budskap om vilken kunskap som lärare bedömer är viktig i ett 

ämne. 

 

I samband med 1994 års läroplansreform infördes ett mål- och kunskapsrela-

terat betygssystem i Sverige. Reformen innebar bland annat att elevernas presta-

tioner ska bedömas och betygssättas med utgångspunkt i mål som har fastställts 

i förväg. Som hjälp vid bedömningsarbetet har läraren de mål och riktlinjer som 

                                                      
1
 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 57 och Skolinspektionen (2010b) s. 13 

2
 Ramsden (2008) s. 205-207, Ramsden (1988) s. 165f., Entwistle (2008) s. 12, Virta (1997)  s. 171, 

Lindberg (2007) s. 147f., Marton et al. (1999) s. 105ff., Levin & Marton (1971) s. 9, Svingby (1998) s. 
37, Korp (2003) s. 19f. och 52f., Carlgren & Marton (2007) s. 200 och Severin (2002b) s. 27 och 38f. 
3
 Virta (1997) s. 166, Nyström (2004) s. 39, Marton et al. (1999) s. 105-108, Svingby (1998) s. 37, 

Pettersson (2004) s. 92 samt Wedman (1988) s. 9f. 
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finns angivna i läroplanen, kursplanerna och betygskriterierna.4 Enligt läropla-

nen – vilken för gymnasieskolans del är Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga 

skolformerna) – måste skolans verksamhet ”utvecklas så att den svarar mot 

uppställda mål”.5 Läraren ska reflektera över läroplanens innehåll och medverka 

till att de intentioner som den ger uttryck för genomförs i den konkreta 

klassrumssituationen, det vill säga ha ett aktivt didaktiskt förhållningssätt i sitt 

arbete.6 Av läroplanen framgår vidare att läraren i sin bedömning av eleverna 

ska använda sig av olika bedömningsgrunder.7 En given utgångspunkt är att be-

dömningsverktygen ska utformas på ett sådant sätt att de överensstämmer med 

målen. Läraren måste hela tiden – med målen för ögonen – fråga sig vad som är 

väsentligt att bedöma och vilka bedömningsverktyg som är användbara.  

 

Både internationell och svensk forskning pekar på att bedömning och bedöm-

ningsverktyg spelar en avgörande roll såväl för undervisningen som för själva 

lärandet.8 Kunskap om provens och bedömningens effekter är viktig eftersom 

prov ofta styr undervisning och lärande lika mycket som målen styr.9 De som 

konstruerar prov, liksom de som använder dem, har därför ett stort ansvar för 

att provens syfte och innehåll svarar upp mot de mål som finns för 

undervisningen.10 Om proven inte är utformade så att de överensstämmer med 

de uttalade målen tenderar eleverna att orientera sig mot bedömningen och inte 

mot målen.11  

 

Betygssättning är myndighetsutövning och kan ha stor betydelse för elevens 

framtida studier eller möjligheter att få ett arbete.12 Det är alltså viktigt att 

bedömningen och betygssättningen lever upp till grundläggande krav på 

förutsebarhet och likvärdighet. För att bedömningen ska överensstämma med 

elevens kunnande är det väsentligt att det som ska bedömas bedöms, att 

innehållet är relevant, att metoderna som används för bedömning är tillförlitliga 

och att slutsatserna som dras utifrån bedömningstillfällena är riktiga.13 

                                                      
4
 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 s. 15f., Selghed (2006) s. 52, Måhl (1998) s. 114 och 

Jönsson (2005) s. 220f. 
5
 Lpf 94 s. 7 

6
 Gundem (1997) s. 246. Se även Lindensjö & Lundgren (2006) s. 172. 

7
 Lpf 94 s. 15f. 

8
 Peck & Seixas (2008) s. 1018f. och Lindqvist (2003) s. 24 

9
 Sjøberg (2005) s. 31 

10
 Gipps (1994) s. 144-146. Se även Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) s. 144. 

11
 Imsen (1999) s. 319. Se även Levin & Marton (1971) s. 66f. och Boesen (2006) s. 48. 

12
 Skolverket (2004) s. 28 

13
 Pettersson (2005) s. 39. Se även Gipps (1994). 
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Bedömning har emellertid inte bara att göra med betygssättning.14 Den 

amerikanske bedömningsforskaren Derek Rowntree skriver att 

 

... kunskapsbedömning i utbildningssammanhang föreligger, så snart en person i 

direkt eller indirekt samspel med en annan person är medveten om att han erhåller 

och tolkar information om den andra personens kunskaps- och förståelsenivå eller 

färdigheter och attityder. Det är i viss grad ett försök att lära känna denna person. 

Sedd från denna synpunkt kan bedömning betraktas som ett möte mellan 

människor.15 

 

Rowntree pekar också på att det kan finnas olika syften med bedömningen i 

skolan. Den kan vara ett led i en urvalsprocess, en metod att upprätthålla en 

viss standard, tjäna som motivationsfaktor för eleverna, utgöra feedback till 

både elever och lärare och rent allmänt fungera som en förberedelse inför de 

krav som vuxenlivet ställer.16 En ytterligare aspekt är att se bedömningen som 

en metod för att skapa goda förutsättningar för en ständig vidareutveckling av 

kunskapsprocessen.  

 

 

1.2 Samhällskunskap som kärnämne för samtliga gymnasieprogram 

 

Enligt Lgy 70, den läroplan som gällde inom gymnasieskolan före läroplans-

reformen 1994, var samhällskunskap inte ett obligatoriskt ämne på alla gym-

nasielinjer. Vissa elever på yrkeslinjer läste till exempel arbetslivsorientering 

istället för samhällskunskap. Vad gäller de gymnasielinjer som hade samhälls-

kunskap varierade antalet undervisningstimmar och ämnets innehåll mellan de 

olika linjerna.17 Det fanns alltså redan i intentionerna bakom Lgy 70 skillnader 

mellan olika elevers samhällskunskapsundervisning.  

 

Med 1994 års läroplan följde en förändring som innebar att samtliga gymnasie-

program blev treåriga och en fullgjord utbildning gav behörighet till att studera 

vidare på högskola eller universitet. Den nya läroplanen innebar vidare att ett 

antal skolämnen blev så kallade kärnämnen som samtliga elever ska läsa. Kursen 

Samhällskunskap A är en sådan obligatorisk kärnämneskurs. Det innebär att 

oavsett om eleven läser på ett studie- eller yrkesförberedande program så gäller 

                                                      
14

 Imsen (1999) s. 315 
15

 Rowntree (1980) s. 12 
16

 Rowntree (1980) s. 21-34  
17

 Se Lgy 70 Läroplan för gymnasieskolan 
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samma kursplan och betygskriterier. Däremot ska kursen utformas så att den 

anknyter till elevens studieinriktning.18   

 

Flera tidigare studier visar att det finns tydliga skillnader mellan studie- och 

yrkesförberedande program när det gäller undervisningen i kärnämnena trots att 

kurserna ska vara likvärdiga enligt läroplanen. Det gäller såväl undervisningens 

och läroböckernas innehåll som bedömningen av eleverna.19 Denna studie 

behandlar skriftliga prov inom ämnet samhällskunskap. Det är intressant att se 

om det förekommer skillnader mellan olika program avseende provens form 

och innehåll samt bedömningen av eleverna. 

 

Hösten 2011 får gymnasieskolan en ny läroplan som innebär att det åter införs 

olika kurser i ämnet samhällskunskap för elever som läser ett högskoleförbe-

redande program respektive ett yrkesprogram. För elever på yrkesprogrammen 

ingår en obligatorisk samhällskunskapskurs som innebär en halvering av antalet 

timmar och av kursinnehållet i jämförelse med den kurs som elever på hög-

skoleförberedande program läser. Det finns dock en påbyggnadskurs som 

motsvarar den andra halvan av de högskoleförberedande programmens kurs.20 

De elever på yrkesprogrammen som önskar nå högskolebehörighet ska därmed 

kunna ta del av motsvarande kurs som elever på de högskoleförberedande 

programmen läser. Frågan om kursernas likvärdighet är därför fortfarande 

aktuell och relevant. 

 

 

1.3 Samtliga elever ska få möjlighet att utveckla sina förmågor 

 

Varje lärare ska, enligt de riktlinjer som anges i Lpf 94, ”stärka varje elevs själv-

förtroende samt vilja och förmåga att lära”. Vidare ska skolan bland annat 

sträva efter att varje elev ”tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att 

utvecklas”. Andra mål som anges är att eleven ”kan använda sina kunskaper 

som redskap för att” till exempel ”kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden” samt att eleven kan ”överblicka större kunskapsfält och utvecklar 

en analytisk förmåga”.21 Läroplanen är tydlig med att alla elever ska få stimulans 

                                                      
18

 Gymnasieförordningen (1992:394), 1 kap. 2 § och 6 §. De kärnämnen som ingår i alla nationella 
och specialutformade program är svenska eller svenska som andraspråk, engelska, 
samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk 
verksamhet. Se även Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:10) för ämnet samhällskunskap. 
19

 Se bl.a. Bronäs (2000), Ekman (2007), Korp (2006), Nyström (2004), Norlund (2009), Lindberg 
(2002), Skolverket (1999), Skolverket (2000) och Skolverket (2004) 
20

 Prop. 2009/10:165, Skollag 2010:800 och Prop. 2008/09:199 
21

 Lpf 94 s. 9-11 
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och möjlighet att använda hela sin förmåga. Utöver faktakunskaper handlar det 

även om att utveckla sin analytiska förmåga. Detta betonas såväl i de mål som 

varje elev ska sträva efter att uppnå som i de mål som varje elev efter avslutad 

gymnasieutbildning ska ha uppnått.  

 

Ovanstående riktlinjer har betydelse för bedömningen av eleverna. Bedöm-

ningsverktygen måste, för att de ska överensstämma med läroplanens mål och 

riktlinjer, vara utformade på ett sådant sätt att de ger samtliga elever en möjlig-

het att använda hela sin förmåga. Det innebär att de ska ge samtliga elever en 

chans att visa sin förmåga till exempelvis ett kritiskt och analytiskt tänkande, 

men även att uppmuntra till att eleven utvecklas.22 De skriftliga provens inne-

håll och utformning har följaktligen betydelse i detta avseende.  

 

 

1.4 Skolans organisation och statlig styrning  

 

När läraren tar ställning till olika frågor kring bedömning gör hon eller han 

samtidigt mer eller mindre medvetna val i bland annat kunskapsfilosofiska, 

läroplansteoretiska och inlärningsteoretiska frågor.23 För att få en förståelse för 

de ställningstaganden som läraren gör bör man ha en uppfattning om det histo-

riska, kulturella och samhälleliga sammanhang som skolan och utbildningssyste-

met verkar inom. 

 

Skolan och dess organisation har sedan länge legat under statens ansvarsom-

råde. År 1991 övertog kommunerna uppdraget att svara för skolverksamhetens 

organisering.24 Riksdagen och regeringen behöll dock ansvaret för den över-

gripande styrningen. Genom 1994 års läroplansreform fick kommunerna och 

lärarna en mer framskjuten roll i arbetet med att formulera och praktiskt utfor-

ma skolans uppdrag inom de ramar som statsmakterna har fastställt i sina styr-

dokument, det vill säga skollagen, läroplanen, kursplaner och betygskriterier.25 

Från statsmakternas sida har kommunaliseringen och de nya styrdokumenten 

beskrivits som en form av decentralisering.26 Samtidigt framgår av regeringens 

                                                      
22

 Se Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009) s. 126f. och Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) 
s.141 
23

 Black (1998) s. 22, Korp (2003) s. 15 och 53 och Englund (1997) s. 127 
24

 Skolverket (2004) s. 12 
25

 Andersson (1999) s. 39 och 50, Lindensjö & Lundgren (2006) s. 102 och 177, Linde (2003) s. 
113f., Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) s. 29f., Persson (2007) s. 92 och Pierre (2007) s. 9  
26

 Skolverket (2008) s. 11. Jfr. Carlgren & Englund (1995) s. 214-222.  Författarna för ett 
resonemang om att den tänkta decentraliseringen även innebär en centralisering i form av ökade 
krav på utvärdering och resultatkontroll. 
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skrivelse 1996/97:112 till riksdagen att regeringen bedömer att det decentrali-

serade systemet kräver en stark central myndighet, Skolverket. Myndighetens 

uppgift blev att aktivt påverka och utvärdera skolornas resultat för att säkra 

utbildningens kvalitet. Skolverket fick härigenom ett ”kraftigt utvidgat ansvars-

område”.27 Regeringen återkom i viss mån till frågan om Skolverkets ställning i 

skrivelse 2001/02:188 i vilken det påpekas att verkets tillsyn är ett prioriterat 

område.28   

 

Skolverket gjorde i en rapport från år 2008 bedömningen att den statliga 

tillsynen av skolan hade ökat. Verket såg en tendens till mer centralisering och 

statlig styrning och mindre av den decentraliseringstanke som präglade 1994 års 

läroplansreform. Som exempel på denna utveckling nämns inrättandet av den 

nya myndigheten Skolinspektionen.29   

 

Statsvetenskaplig forskning visar att en stor institutionell förändring av en 

offentligt reglerad verksamhet ofta behöver mycket tid för att få genomslag i 

den dagliga verksamheten. Till det kommer att skolan är en förhållandevis kom-

plex och självständig organisation.30 Skolverket har i en rapport från år 2000 

pekat på att gymnasieskolorna i det lokala arbetet inte fullt ut tillämpar de 

nationella styrdokumenten.31 Forskning från samma tid och åren därefter visar 

också att lärarna upplever svårigheter med att tillämpa det mål- och kunskaps-

relaterade betygssystemet bland annat på grund av att målen är otydliga och 

vida i sina formuleringar.32 Vidare utgår bedömningen och betygssättningen på 

många gymnasieskolor inte från kursplanens mål och betygskriterier.33 I en 

Skolinspektionsrapport från år 2010 framkommer dock att gymnasielärare i 

högre grad än tidigare har implementerat det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet även om det fortfarande förekommer skillnader när det gäller 

hur styrdokumenten tolkas.34  

 

Enligt Skolverket måste lärarna – utifrån läroplan och kursplan – tydligare visa 

vad som görs, hur det görs och varför det görs.35 Dessa tre ämnesdidaktiska 

frågor kan sägas utgöra grunden för lärarens tillämpning av läroplanen liksom 

                                                      
27

 Regeringens skrivelse 1996/97:112 s. 108 
28

 Regeringens skrivelse 2001/02:188 s. 17 och 27f. 
29

 Skolverket (2008) s. 58. Se även Lundahl (2007) s. 64. 
30

 Pierre (2007) s. 9-16 och Lindensjö & Lundgren (2006) s. 25-27 och 178f. 
31

 Skolverket (2000) s. 45 
32

 Selghed (2004), Tholin (2006), Törnvall (2001), Boesen (2006), Näsström (2008). Se även SOU 
2007:28 s. 18, SOU 2008:27 och Skolverket (2008).  
33

 Skolinspektionen (2010c) s. 56 
34

 Skolinspektionen (2010b) s.12 
35

 Skolverket (2000) s. 46 
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lärarens överväganden i frågor kring undervisning och bedömning i ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem. Till detta kan läggas den ämnesdidaktiska 

frågan för vem? vilken är än mer aktuell med tanke på att i princip samtliga 

ungdomar omfattas av dagens gymnasieskola. 

 

Lpf 94 och de förändringar som följde med den nya läroplanen har varit del av 

skolverkligheten under lång tid. Tidigare studier pekar på att det kan vara svårt 

att konstruera och formulera provfrågor utifrån de riktlinjer som anges i 

styrdokumenten.36 Det kan alltså sägas förekomma en sorts operationaliserings-

problematik. Det kan därför vara intressant att se hur skriftliga prov är 

utformade och vad de innehåller. Genom att beskriva och analysera vad lärare 

bedömer – med fokus på de skriftliga provens innehåll och utformning – kan 

undersökningen förhoppningsvis bidra till en ämnesdidaktisk diskussion kring 

bedömning och skriftliga prov inom ämnet samhällskunskap i relation till de 

intentioner som läroplanen ger uttryck för.  

 

Prov och bedömning handlar om att göra olika val. Vid dessa val är de ämnes-

didaktiska frågorna centrala. Vad är viktigt att kunna i ämnet? Hur ska proven 

konstrueras för att eleverna ska kunna visa den kunskap och de förmågor de 

har? Har frågan om för vem proven är avsedda betydelse för provens utformning 

och innehåll? Det är viktigt att vara medveten om varför man gör de ämnes-

didaktiska och bedömningsmässiga val som man gör och vilka konsekvenser 

dessa val får.  

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ämnet samhällskunskap framträder i 

skriftliga prov som har använts inom gymnasieskolans studie- och yrkesförbe-

redande program. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv behandlas såväl ämnes-

didaktiska som bedömningsmässiga frågor. De skriftliga provens innehåll och 

utformning beskrivs och analyseras – i relation till styrdokumentens skrivningar37 

– utifrån följande frågeställningar:  

 

                                                      
36

 Se Selghed (2006) s. 28, 202f. och 207f. samt Virta (1997) s. 175. Selghed och Virta pekar på att 
det är svårt att utifrån den kunskapssyn som framkommer i styrdokumenten konstruera prov som 
mäter den kunskap som efterfrågas. Se även Törnvall (2001) och Boesen (2006). 
37

 Begreppet styrdokument avser i föreliggande undersökning Lpf 94, ämnesplanen för 
samhällskunskap samt kursplanen och betygskriterierna för Samhällskunskap A. 
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 Hur är proven utformade, det vill säga vilken struktur har proven?  

 Vilka kunskapssyner och ämnessyner kommer till uttryck i proven? 

 Är proven olika beroende på om de är avsedda för studie- eller 

yrkesförberedande program? Om det finns sådana olikheter – är de 

relaterade till utformning, kunskapssyn eller ämnessyn? 

 

En kompletterande bild av hur de lärare som deltar i studien resonerar kring 

bedömning av elever inom ämnet samhällskunskap ges genom den enkätunder-

sökning som ingår i studien.  

 

 

1.6 Disposition 

 

I kapitel två redogörs för tidigare forskning bland annat när det gäller provens 

betydelse i skolan och olika skillnader mellan studie- och yrkesförberedande 

program avseende bedömning och kursens innehåll. Detta följs av kapitel tre 

där begrepp som handlar om skriftliga prov och bedömning definieras. Studiens 

läroplansteoretiska utgångspunkter avhandlas i kapitel fyra följt av kapitel fem 

och sex där begreppen kunskapssyn och ämnessyn definieras och diskuteras ur 

ett läroplansperspektiv. I det sistnämnda kapitlet belyses också hur samhälls-

kunskapsämnet har framställts genom åren och då främst i relation till Lpf 94 

med tillhörande kursplan. I kapitel sju redovisas undersökningens metodolo-

giska överväganden och de avgränsningar som har gjorts. 

 

Den empiriska undersökningens resultat behandlas i de följande fem kapitlen. I 

kapitel åtta redovisas analysen av enkätsvaren och de lokala kursplaner som in-

går i studien. Därefter följer undersökningens resultatdel där de skriftliga pro-

vens innehåll och utformning redovisas. Kapitel nio handlar om provens 

utformning. Kapitel tio och elva belyser de kunskaps- respektive ämnessyner 

som kommer till uttryck i de prov som ingår i studien. Därefter följer kapitel 

tolv som innehåller en jämförande analys mellan styrdokumentens innehåll och 

den bild av ämnet samhällskunskap som framträder i proven. Jämförelsen 

mellan studie- och yrkesförberedande program ligger som en röd tråd genom 

samtliga resultatkapitel. I kapitel tretton sammanfattas och diskuteras slutligen 

undersökningens analysresultat.  
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2 Tidigare forskning   

 

Detta kapitel behandlar tidigare svensk och internationell forskning avseende i 

huvudsak tre områden – provens betydelse för undervisningen och elevernas 

lärande, skriftliga prov kopplat till läroplanens innehåll samt skillnader mellan 

studie- och yrkesförberedande program när det gäller bland annat bedömningen 

av elever. Utöver de fåtal undersökningar som behandlar ämnet samhällskun-

skap redovisas även relevant forskning som belyser andra skolämnen. Därige-

nom ges en tydligare bild av ovan nämnda forskningsområden. 

 

 

2.1 Provens styrande funktion för undervisningen och elevernas lärande 

 

Pedagogisk forskning både i Sverige och internationellt visar att examinationen 

påverkar elevernas lärande.38 I en studie av brittiska universitetsstudenter fram-

kommer att de lägger upp sin inläsningsstrategi utifrån hur provfrågorna är 

utformade. Om proven efterfrågar detaljkunskaper ägnar sig studenterna åt 

utantillinlärning.39 En annan studie av studerande vid ett skotskt universitet 

visar att studenterna aktivt försöker skaffa sig kunskap om hur proven är utfor-

made för att anpassa sin inläsning därefter.40 Liknande resultat finns att hämta 

från den amerikanska skolforskningen.41 I Sverige har Ference Marton, Lars 

Owe Dahlgren, Lennart Svensson och Roger Säljö bedrivit olika forskningspro-

jekt kring inlärning. De slår i sin bok Inlärning och omvärldsuppfattning fast följande.   

 

Utan tvekan utgör prov och de betyg prov ger upphov till den viktigaste formen av 

påverkan på människors sätt att lära i de flesta utbildningssammanhang. /…/ När vi 

säger att prov utgör det viktigaste instrumentet för påverkan av inlärning i 

undervisningssammanhang, så betyder inte detta att prov i särskilt stor utsträckning 

medvetet används i detta syfte. Tvärtom har förmodligen många lärare och 

provkonstruktörer svårt att inse vilket enormt inflytande innehållet och 

utformningen av kunskapsprov har i detta avseende. Det är genom provens innehåll 

och även form som den verkliga målsättningen med utbildningen blir synlig.42  

 

 

 

                                                      
38

 Entwistle (2008) s. 12.  
39

 Ramsden (2008) s. 205-207 och Ramsden (1988) s. 165f. De ämnen som ingick i undersökningen 
var bl.a. psykologi, engelska, fysik och historia. 
40

 Marton et al. (1999) s. 106f. 
41

 Gipps (1994) s. 31 
42

 Marton et al. (1999) s. 105 
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Författarna skriver vidare att det är en avgörande skillnad 

 
… mellan målen för en utbildning som de anges i officiella målbeskrivningar å 

ena sidan, och det sätt på vilket dessa mål konkret kommer till uttryck i de 

prov som utgör grunden för att beskriva i vilken utsträckning individen 

uppnått målsättningen å den andra.43 

 

Det finns ett starkt stöd för slutsatsen att den kunskapssyn som skolan och 

lärarna förmedlar genom proven i hög grad kommer att styra elevernas inlär-

ning. I en amerikansk studie framkommer att om proven innehåller en annan 

ämnes- och kunskapssyn än den som omnämns i den formellt skrivna läropla-

nen upptäcker eleverna själva, genom att lista ut vilka krav som ställs på dem 

vid examinationen, vilken läroplan som gäller i realiteten. Om den formellt 

skrivna läroplanen och eventuellt även läraren talar om vikten av förståelse och 

analysförmåga, men lösryckta detaljerade faktakunskaper betonas i proven, 

kommer de sistnämnda att vara avgörande för hur eleverna lägger upp sina 

studier.44 Att proven har stor betydelse slås fast även i svensk forskning inom 

de samhällsvetenskapliga ämnena. Gunilla Svingby skriver i sin studie av 

skriftliga prov inom SO-ämnena att ”prov är en utomordentlig indikator på 

kunskapssyn” och hon poängterar att provens utformning och innehåll därför 

är av största vikt. Läraren kan genom proven styra elevernas inlärning och 

eleverna får genom proven reda på vilken kunskap som värderas högst.45  

 

Amerikansk och brittisk forskning kring prov har ofta behandlat statliga 

standardiserade prov. Däremot finns det inte många studier om prov som görs 

av enskilda lärare och används i klassrummet.46 I USA och Storbritannien visar 

forskning att staten kan styra undervisningen genom läroplanens och de natio-

nella provens innehåll.47 Provens utformning och innehåll styr både elevernas 

lärande och lärarnas undervisning. Detta är ännu mer uttalat när det handlar om 

high stakes tests, det vill säga prov som har stor betydelse för skolan, lärarna och 

eleverna. Denna styrning kallas för teaching to the test.48 De amerikanska forskarna 

                                                      
43

 Marton et al. (1999) s. 105 
44

 Marton et al. (1999) s. 105f. Författarna hänvisar till Benson Snyders studie The hidden 
curriculum. Jämför kapitel 4 i föreliggande undersökning. Där definieras de två begreppen den 
formella läroplanen och den verkställda läroplanen. Det sistnämnda motsvarar det som lärarna 
konkret gör i klassrummet. 
45

 Svingby (1998) s. 37. Se även Korp (2003) s. 52f. och Linde (2006) s. 53. Göran Linde ger 
exempel på hur provens innehåll och utformning styr eleverna. Provfrågor som kräver att text 
memoreras ger studier som inriktas på memorering medan provuppgifter med öppna svar i form av 
att eleverna t.ex. ska analysera en text gör att eleverna anpassar studierna till detta. 
46

 Black (1998) s. 54 och 100 
47

 Gipps (1994) s. 31 och Grant & Salinas (2008) s. 224 
48

 Virta (1997) s. 171, Gipps (1994) s. 35 och Black (1998) s. 45 
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S. G. Grant och Cinthia Salinas konstaterar att samhällskunskapen befinner sig i 

ett dilemma; å ena sidan vet man att nationella prov styr undervisningen vilket 

inte alltid är önskvärt, men å andra sidan ser de en risk att ämnet inte upplevs 

som lika mycket värt om det inte finns några nationella prov.49 Här kan tilläggas 

att i Sverige förekommer inga nationella prov inom ämnet samhällskunskap.50  

 

 

2.2 Studier kring prov och bedömning 

 

I Sverige finns det relativt få studier som handlar om bedömning.  I Sverige och 

Norden har det gjorts få empiriska studier och skrivits få handböcker som 

sätter in prov och bedömning i ett teoretiskt, historiskt och samhälleligt 

sammanhang. Internationellt är intresset för bedömningsforskning betydligt 

större.51 Det har överhuvudtaget inte forskats särskilt mycket kring hur bedöm-

ningar görs i olika ämnen och vilka redskap lärarna använder i ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem. Det finns en avsaknad av ämnesdidaktisk 

bedömningsforskning.52 Viveca Lindberg har i en forskningsöversikt avseende 

svensk forskning om bedömning kommit fram till att de studier som har gjorts i 

de flesta fall handlar om grundskolans senare år. En stor del av forskningen 

kring betyg och bedömning har, när det gäller val av metod, utgjorts av inter-

vjuer eller enkäter. De flesta avhandlingar bygger på kvalitativa metoder och i 

studierna behandlas frågor ur ett lärar- eller elevperspektiv. Hon anser att det är 

svårt att dra några generaliserande slutsatser eftersom antalet studier är få och 

bara berör ett fåtal lärare och elever.53 

 

Inom ämnet samhällskunskap är skriftliga prov och bedömning i huvudsak ett 

outforskat område.54 Det gäller såväl den svenska som den internationella 

forskningsarenan. I en nyligen utförd amerikansk forskningsöversikt från år 

2008 efterlyses fler teoretiskt grundade studier kring provens betydelse inom 

ämnet samhällskunskap.55 

                                                      
49

 Grant & Salinas (2008) s. 219 
50

 På Skolverkets hemsida www.skolverket.se finns en prov- och bedömningsbank för ämnet 
samhällskunskap på grundskolan (årskurs 7-9) med exempel på prov och bedömningsstöd för lärare.  
51

 Korp (2003) s. 16-18. Se även Forsberg & Lindberg (2010) s. 113 som påpekar att även om 
antalet studier kring bedömning är få har antalet ökat något under den andra hälften av 2000-talet. 
52

 Lindberg (2005) s. 251 och Forsberg & Lindberg (2010) s. 114 
53

 Lindberg (2007) s. 131-133 och Forsberg & Lindberg (2010) s. 74 
54

 Inom ämnet samhällskunskap har Gunilla Svingby (1998) i en Skolverksrapport gjort en 
undersökning kring bl.a. lärares skriftliga prov i samhällsorienterande ämnen på grundskolan. Det 
finns även exempel på C-uppsatser där skriftliga prov och bedömning i kursen Samhällskunskap A 
belyses, se Stjernquist (2006). Inom Forskarskolan för lärare i samhällskunskap och historia vid 
Karlstads universitet pågår olika forskningsstudier kring bedömning inom ämnet samhällskunskap. 
55

 Grant & Salinas (2008) s. 219 och 227 
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Skolverket har gjort ett antal nationella utvärderingar om de samhällsorien-

terande ämnena i grundskolan. Den senaste nationella utvärderingen (NU03) 

visar att elever anser att ett bra prov i SO ska ge dem möjlighet att visa att de 

kan se samband, sammanhang samt förstå orsak och verkan. Det är intressant 

att notera att de utvärderingar (NU92 och UG95) som genomfördes under 

1990-talet, innan det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

trädde i kraft, har gett ett liknande resultat.56  

 

Även lärare anser att skriftliga prov inte bara ska handla om lösryckta fakta utan 

frågorna ska visa vad eleverna har förstått, till exempel genom att eleverna kan 

se sammanhang. Detta framkommer i en studie gjord av Gunilla Svingby. Hon 

hade uppmanat 104 SO-lärare att skicka in sina egna prov. Hälften av lärarna 

följde uppmaningen. Hon fann att av de totalt ungefär 400 frågorna som ingick 

i de skriftliga proven bestod den absoluta merparten, 95 procent, av sådana som 

kräver svar med ett eller några få ord alternativt en kortare beskrivning eller 

uppräkning av ett antal orsaker. Få frågor innebar att eleverna skulle analysera, 

dra slutsatser eller tillämpa sina kunskaper. Även i lärarnas rättningsmallar var 

det främst detaljkunskaper som stod i fokus. När lärarna uttrycker hur de ser på 

målen med undervisningen ger de däremot en annan bild av kunskapssynen. Då 

betonar de analys och sammanhang och deras kunskapssyn ligger i linje med 

läroplanens. De faktiska proven visar däremot något annat. Svingby menar att 

det kan bero på att lärarna inte har tid att reflektera över sin undervisning och 

att det är svårt och tidskrävande att utforma och utveckla provuppgifter.57 Det 

kan dock påpekas att skriftliga prov ofta är utformade på så sätt att det finns ett 

flertal faktafrågor och färre essäfrågor. Essäfrågorna – som ofta har analys-

karaktär – är i regel mer omfattande och tar mer tid att besvara än de enskilda 

faktafrågorna. Ett fåtal essäfrågor kan alltså ha en väl så stor betydelse för 

bedömningen av provet som ett numerärt större antal faktafrågor.  

 

Roland Severin har i sin avhandling, där han intervjuar 16-åringar om deras 

förståelse av de samhälleliga begreppen makt och samhällsförändring, kommit 

fram till att eleverna har en förmåga att resonera och förstå abstrakta begrepp.58 

Utifrån sina resultat gör han en didaktisk betraktelse över läroplanen, kunskaps-

synen och de prov som används i grundskolans SO-undervisning. Severin på-

visar att elever har en förmåga att resonera om de bara ges den möjligheten. Så 

                                                      
56

 Oscarsson & Svingby (2005a) s. 29 
57

 Svingby (1998) s. 48-52 
58

 Severin (2002a) 
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länge som de skriftliga proven är strikt faktaorienterade, i den meningen att 

frågorna fokuserar på lösryckta faktakunskaper utan sammanhang, kommer ele-

verna att anpassa sitt lärande till detta förhållande eftersom de vet att de 

skriftliga proven i regel ligger till grund för betygssättningen.59 En liknande 

slutsats drar Glen Helmstad och Eva Ekeblad i sin rapport om kvalitativa 

aspekter av provkonstruktion inom bland annat SO-ämnena. De framhåller att 

utvecklingen av elevernas förståelse hindras om proven enbart mäter lösryckta 

faktakunskaper.60  

 

Lars Owe Dahlgren har frågat sig varför provfrågor ofta till stor del består av 

korta faktafrågor. Hans svar är att det kan ha praktiska orsaker – frågorna är 

”enkla att konstruera, enkla att besvara och enkla att rätta”.61 Liknande resultat 

framkommer i Maj Törnvalls avhandling där hon i sina intervjuer med grund-

skolelärare finner att de ofta väljer lätträttade skriftliga frågor i stället för mer 

kvalitativa provfrågor. Motiveringen är att essäfrågor och problemlösnings-

uppgifter tar mer rättningstid i anspråk än korta faktafrågor och att det är 

svårare att presentera och motivera resultatet inför elever och föräldrar.62 Hans 

Mattsson ger däremot en lite annorlunda bild i sin licentiatavhandling från 1989. 

Han pekar på att skriftliga prov innehåller många korta faktafrågor, men att 

antalet inslag av förståelse- och tillämpningsfrågor ökar i takt med att eleverna 

blir äldre. Det förekommer generellt sett fler förståelse- och tillämpningsfrågor i 

gymnasieskolan jämfört med i grundskolan.63 

  

 

2.3 Studier kring skriftliga prov kopplat till läroplanens innehåll 

 

De svenska avhandlingar som behandlar skriftliga prov, deras funktion och 

koppling till läroplan, kursplan och betygskriterier har främst skrivits inom 

ämnet matematik. Gunilla Näsström har analyserat om prov i matematik och 

kemi inom gymnasieskolan överensstämmer med kursplanernas mål och 

betygskriterier i de ämnena. Hon påpekar att det finns ett problem med att 

skapa prov utifrån dagens kursmål och betygskriterier eftersom de är allmänt 

formulerade. Detta gör också att lärare tolkar dem på olika sätt.64 Liknande slut-

                                                      
59

 Severin (2002b) s. 19 och 38f. 
60

 Helmstad & Ekeblad (1992) s. 20 
61

 Dahlgren (2008) s. 37f. 
62

 Törnvall (2001) s. 158. Studien omfattar olika ämnen inom hela grundskolan. 
63

 Mattsson (1989) s. 80 och 86 
64

 Näsström (2008)  
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satser drar Jesper Boesen som har undersökt skillnader mellan lärarkonstrue-

rade prov och det nationella provet i matematik.65  

 

Peter Nyström skriver i sin avhandling kring ämnet matematik i gymnasieskolan 

att det är viktigt att bedömningar överensstämmer med läroplanen. Proven för-

medlar en kunskapssyn och eleverna får därigenom en uppfattning om vad som 

är viktigt i lärandet. Därför måste proven göras med utgångspunkt i läroplanens 

mål och den kunskapssyn som eftersträvas där.66 Detta är något som även 

påpekas i brittisk bedömningsforskning. Såväl Caroline Gipps som Paul Black 

betonar vikten av att provens innehåll motsvarar innehållet i läroplanen och 

kursmålen.67  

 

 

2.4 Ämnet samhällskunskap ur ett läroplansteoretiskt perspektiv 

 

Inom ämnet samhällskunskap är det främst Tomas Englund som har haft en 

tydlig läroplansteoretisk ansats i sin forskning.68 Han har studerat hur den 

medborgerliga utbildningen har förändrats under 1900-talet. Englund har bland 

annat varit inspirerad av Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori, som bygger på syn-

sättet att det finns olika förhållanden och begränsningar som kan påverka 

undervisningen.69 Gunilla Svingby tar i sin avhandling från 1978, det vill säga 

före Englunds arbete, upp dessa ramfaktorer och hon drar slutsatsen att det 

finns faktorer som påverkar undervisningen på ett formellt sätt genom lagar 

och regler, men även informella faktorer som lärarnas tolkningar och uppfatt-

ningar. Hon påpekar att den historiska traditionen i form av hur lärarna tidigare 

har bedrivit sin undervisning också är en viktig styrfaktor.70 Göran Linde pekar 

på att de samhällsvetenskapliga ämnena är svagt avgränsade och därför i högre 

grad än andra ämnen påverkas av lärarnas ”personliga stoffrepertoar”. Lärarna 

gör olika tolkningar av läroplanen och deras livshistorier, akademiska studier 

och yrkeserfarenhet syns i stoffurvalet.71  

                                                      
65

 Boesen (2006). Jesper Boesen anser att de nationella proven överensstämmer väl med de 
nationella styrdokumenten. Han har därför undersökt om de nationella proven fungerar som ett 
styrinstrument när lärarna gör sina egna prov. Hans slutsats är att så ofta inte är fallet.   
66

 Nyström (2004). Jämför även Andersson (1999) s. 92. Håkan Andersson redogör för att Frits 
Wigforss redan under 1940-talet pekade på att validiteten är viktig. Wigforss framhävde betydelsen 
av att innehållet i proven, i det här fallet i matematik, motsvarar kursplanens innehåll.  
67

 Gipps (1994) s. 174f. och Black (1998) s. 53f. 
68

 Englund (1986a) och Englund (1986b) 
69

 Lundgren har i sin tur varit inspirerad av Urban Dahllöfs ramfaktormodell. Se Lindensjö & 
Lundgren (2006) s. 25f., Englund (2005) s. 23 samt Imsen (1999) s. 308.  
70

 Svingby (1978) s. 45-51 
71

 Linde (2006) s. 57. Se även Linde (1993) som i sin avhandling behandlar lärares ämnesurval. 
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I Skolverkets rapport Kursplanen – ett rättesnöre? från år 2008 beskrivs hur lärare i 

grundskolan använder kursplanerna i sin praktiska verksamhet i ämnena 

svenska, samhällskunskap och kemi. I rapporten fastslås att kursplanerna är ”ett 

av statens viktigaste verktyg för att styra skolan”.72 Skolverket påpekar också att 

verket i tidigare utredningar funnit att styrdokumenten är omtvistade och att de 

ibland har uppfattats som otydliga. Det framkommer olika förklaringar till att 

implementeringen av styrdokumenten inte alltid har fungerat. En förklaring är 

att skolorna fick ett stort lokalt ansvar i samband med läroplansreformen under 

1990-talet, men att det fanns brister i lärarnas fortbildning kring till exempel det 

vidgade kunskapsbegrepp som används i kursplanerna. Liknande slutsatser 

kring brister i tillämpningen av kursplanerna drar Bengt Selghed och Jörgen 

Tholin i sina respektive avhandlingar.73 En annan förklaring är att om kurs-

planerna avviker från lärarnas ämnestraditioner tenderar de sistnämnda att väga 

tyngre. En förklaring som ligger i samma linje är att de tidigare kursplanernas 

innehåll lever kvar i den praktiska skolverkligheten och att det uppstår en så 

kallad stoffträngsel när det nya läggs till.74  

 

Skolverket redogör i rapporten för hur samhällskunskapslärare på grundskolan 

uppfattar kursplanen. Samhällskunskapslärarna ser i allmänhet kursplanen som 

en grund att stå på, men de har inte läst kursplanens formuleringar särskilt 

noggrant och inte heller använt den aktivt i bedömningsarbetet. Kursplanens 

formuleringar upplevs som otydliga och det lokala kursplanearbetet känns, mest 

på grund av tidsbrist, som otillfredsställande.75 Samtliga lärare i undersökningen 

anser dock att det är en självklarhet att kursplanen är relevant och ska följas. 

Lärarna stödjer också den kunskapssyn som framkommer i kursplanen.76 Här 

kan skjutas in att samhällskunskapslärarnas svar i princip överensstämmer med 

övriga deltagande lärares svar. 

 

 

 

 

 

                                                      
72

 Skolverket (2008) s. 4 
73

 Skolverket (2008) s. 7. Se även Selghed (2004) och Tholin (2006). 
74

 Skolverket (2008) s. 7. Se även Vernersson (1999), Bjessmo (1990), Bjessmo (1992) och Bjessmo 
(1994). 
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 Skolverket (2008) Bilaga 2 - samhällskunskap s. 32 
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 Skolverket (2008) Bilaga 2 – samhällskunskap s. 5f. 
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2.5 Skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program avseende 

ämnet samhällskunskap 

 

Historiskt sett har det funnits skillnader mellan olika skolformer och vilken 

utbildning olika elever har fått i ämnet samhällskunskap. Birger Bromsjö skrev 

1965 den första akademiska avhandlingen som belyste ämnet samhällskunskap. 

Han fann att ämnets innehåll skilde sig åt beroende på skolform. Inom real- och 

flickskolan behandlades ofta teoretiska resonemang kring till exempel stat, 

kommun och demokrati medan man inom folkskolan inriktade sig mer mot 

vardags- och yrkeslivet.77 Enligt Lgy 70, den läroplan som gällde inom gymna-

sieskolan före läroplansreformen 1994, innebar ämnet samhällskunskap olika 

kursinnehåll och olika antal timmar beroende på vilken gymnasielinje eleverna 

gick.78 Tomas Englund anger i sin läroplansteoretiska forskning att en orsak till 

att det inom gymnasieskolan gavs en annan ämnesuppsättning för eleverna på 

de tvååriga yrkeslinjerna jämfört med de på de treåriga teoretiska linjerna är att 

yrkeseleverna ansågs sakna intellektuella förutsättningar och att samhällskun-

skapsämnet ansågs irrelevant som yrkesförberedelse.79  

 

De studier som har genomförts efter 1994 års läroplansreform pekar på att det 

fortfarande finns skillnader mellan olika utbildningsinriktningar trots att den 

obligatoriska kursen Samhällskunskap A har en gemensam kursplan för samt-

liga elever inom den gymnasiala utbildningen.80 Agneta Bronäs konstaterar i sin 

avhandling att läroböckerna i samhällskunskap har olika innehåll beroende på 

vilket program de riktar sig till. Läroböcker som främst används på yrkesför-

beredande program har ofta uttunnade texter, mycket bilder och domineras av 

vardagskunskaper. Läroböcker som riktar sig till studieförberedande program 

har mer text, är mer teoretiska och har fokus inriktat på samhällsekonomi, 

rösträtt och val. Agneta Bronäs frågar sig var jämlikhetsaspekten tar vägen och 

vad som händer med fostran i demokrati om eleverna får skilda kunskaper och 

färdigheter beroende på vilket program de väljer att gå i gymnasieskolan.81  

 

I sin avhandling Demokratisk kompetens – Om gymnasiet som demokratiskola kommer 

statsvetaren Tiina Ekman fram till att det finns stora skillnader mellan de 

studie- och yrkesförberedande programmen när det gäller samhällsundervis-

                                                      
77

 Bromsjö (1965) s. 250-254. Se även Bronäs (2003) s. 191f. 
78

 Se Lgy 70 Läroplan för gymnasieskolan 
79

 Englund (2005) s. 266 och 311 
80

 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:10) för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan 
81

 Bronäs (2003) s. 198f. och Bronäs (2000) s. 238 och 247f. 
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ning, lärandemiljö och kunskaper. Eleverna har därmed olika förutsättningar att 

nå demokratikunskaper. Kunskaper i demokrati är, enligt Tiina Ekman, viktiga 

eftersom personer med goda demokratikunskaper ofta har ett större politiskt 

deltagande.82 Birger Bromsjös, Tomas Englunds, Agneta Bronäs och Tiina 

Ekmans forskningsresultat ger alltså en bild av att undervisningen i samhälls-

kunskap uppvisar skillnader mellan olika utbildningsinriktningar både förr och 

idag och att dessa skillnader verkar leva kvar även om Lpf 94 i teorin innebär 

att samtliga elever ska ta del av samma kursplan och betygskriterier för kursen 

Samhällskunskap A. 

 

 

2.6 Skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program avseende 

innehåll och bedömning 

 

De skillnader som påtalats i föregående avsnitt är inte unika för just samhälls-

kunskapsämnet. Ett flertal studier som utförts under 2000-talet pekar i samma 

riktning även beträffande andra ämnen. Anita Norlund har i sin didaktiskt 

inriktade avhandling bland annat studerat läroböcker i ämnet svenska och 

funnit att dessa har olika innehåll beroende på om de är avsedda för studie- eller 

yrkesförberedande program. Flertalet av de läromedel som riktar sig till elever 

på gymnasieskolans yrkesinriktade program har ofta ett mer ytligt innehåll än de 

läromedel som vänder sig till elever på studieförberedande program.83 Hennes 

resultat ligger alltså i linje med Agneta Bronäs slutsatser.  

 

Helena Korp visar i sin avhandling att de nationella proven i svenska, engelska 

och matematik inom gymnasieskolan förbereds, genomförs och används olika 

på studie- respektive yrkesförberedande program. Hon påvisar att undervis-

ningen i kärnämnena ligger på olika nivå för olika program och att kraven på 

eleverna inte är desamma. Dessa variationer hotar, enligt Helena Korp, be-

tygens likvärdighet.84 Även Peter Nyström påpekar i sin avhandling inom ämnet 

matematik att det finns skillnader mellan olika program när det gäller under-

visning och vilka krav som ställs på eleverna, trots att eleverna läser samma 

kurs.85  
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 Ekman (2007) s. 23-29, 96, 102 och 161-168 
83

 Norlund (2009). Se även Bergman (2007) s. 36. Lotta Bergman framhåller i sin avhandling om 
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 Korp (2006) s. 230ff. och 259ff. 
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Skolverkets kvalitetsgranskningar visar att undervisningen skiljer sig åt mellan 

studie- och yrkesförberedande program och att lärare som undervisar i kärn-

ämnen tenderar att tillämpa betygskriterierna olika för elever beroende på vilket 

program de går. Därmed blir det också svårt att jämföra betygen.86 Skolverket 

har i sina utvärderingar av yrkesförberedande program funnit att kärnämnes-

lärarna i hög grad anser att dessa elever har svårt att nå målen. Därför sänks 

kravnivåerna och ämnesinnehållet minskar i omfång. Detta fenomen uppmärk-

sammas även av Viveca Lindberg. Enligt hennes undersökningar delar de flesta 

kärnämneslärare uppfattningen att det är lättare för elever på yrkesförberedande 

program att bli godkända eftersom det ställs lägre krav på dem än på elever på 

studieförberedande program. De får enklare uppgifter och ett minskat kursinne-

håll för att de ska ha en chans att bli godkända. Elever på studie- respektive 

yrkesförberedande program bedöms därmed på olika grunder och då uppstår 

brister i bedömningens likvärdighet. Därmed får betygen på olika program inte 

heller samma värde. De kärnämneslärare som ingår i de olika undersökningarna 

anser att kursmålen är för ambitiösa för eleverna på yrkesförberedande program 

i relation till deras förkunskaper och motivation. Detta medför att undervis-

ningssituationen blir svår att hantera. Dessa kärnämneslärare konstaterar därför 

att det är komplicerat att ha gemensamma kursmål och betygskriterier – kurser-

na är helt enkelt för svåra för yrkesprogramseleverna. Därför efterlyser lärarna 

mer programanpassade kurser när det gäller såväl omfattning som innehåll.87  

 

Kärnämneslärare anser sammanfattningsvis att gemensamma kurser för studie- 

och yrkesförberedande program har lett till att eleverna på de yrkesförbere-

dande programmen får enklare uppgifter i syfte att lärarna ska kunna godkänna 

dem i kursen.88 Detta kan i sin tur medföra att likvärdigheten minskar, dels 

eftersom det finns en risk att elever på studie- respektive yrkesförberedande 

program bedöms på olika grunder, dels genom att lågt ställda förväntningar på 

eleverna på yrkesförberedande program gör att de inte får en chans att visa hela 

sin kapacitet.89  

 

En annan konsekvens av att elever på yrkesförberedande program i vissa fall får 

ta del av en förenklad kurs med avgränsade och konkreta skriftliga frågor kan 

vara att de därmed inte får tillräckliga förutsättningar att klara de ökade krav på 
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läsning och skrivning som finns inom olika yrken.90 Språkanvändningen har 

även stor betydelse för hur eleverna förstår ett kunskapsinnehåll.91 Samtidigt 

visar forskning att elever med låga gymnasiebetyg ofta har lättare att visa sina 

kunskaper på ett godtagbart sätt vid ett muntligt prov än ett skriftligt prov.92 

 

Olika undersökningar påvisar hur elever på yrkesförberedande program 

uppfattar kärnämnena. I en Skolverksrapport framhålls att till exempel elever på 

byggprogrammet generellt har en negativ inställning till kärnämnena.93 Ronny 

Högberg bekräftar denna bild i sin avhandling i vilken han bland annat behand-

lar hur elever på byggprogrammet upplever kärnämnena. Han påvisar att elever-

na överlag finner kärnämnena irrelevanta och trista. De vill gärna nå betyget 

Godkänt, men de ser ingen anledning att lägga ner tid och arbete på att nå ett 

högre betyg.94 Ingrid Berglund, som också har skrivit en avhandling om elever 

på byggprogrammet, anför däremot att det florerar en schablonbild av yrkes-

elevernas inställning till teoretiska ämnen. De ”förenklingar och trivialiseringar” 

som görs är istället ”kontraproduktiva”. Hon vill hellre se problemet som 

didaktiskt, det vill säga ämnena måste i högre grad omformas utifrån eleverna, 

snarare än att spinna vidare på myten om att elever på byggprogrammet är 

ointresserade av teori och det skrivna ordet.95 I likhet med Ingrid Berglund 

konstaterar Ronny Högberg att läraren har stor betydelse för om kärnämnes-

undervisningen fungerar bra.96 

 

Slutligen är det intressant att notera en skillnad mellan studie- och yrkesförbe-

redande program när det gäller elevernas förhållande till kursinnehåll och 

bedömning. Enligt Viveca Lindberg är det relativt vanligt att elever på de 

studieförberedande programmen ifrågasätter lärarens bedömning men att de 

oftast accepterar kursinnehållet. Eleverna på yrkesförberedande program har en 

motsatt inställning. De ifrågasätter sällan bedömningen men har synpunkter på 

kursinnehållet, främst i kärnämnena.97 
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2.7 Lärares syn på styrdokumenten – begreppet infärgning 

 

Att respektive kärnämne har en gemensam kursplan för såväl studie- som 

yrkesförberedande program har gett upphov till olika tolkningar av styrdoku-

mentens intentioner. En tolkning är att kursinnehåll och kunskapskrav ska vara 

lika för alla elever. En annan tolkning innebär att det sker en infärgning av kärn-

ämnet, det vill säga att kursmålen anpassas till det program eleverna går på.98 

Den förstnämnda tolkningen har, enligt Ingrid Berglund, sin grund i ämnenas 

traditioner som i sin tur söker sig tillbaka till ämnets akademiska rötter.99 

Berglund visar vidare att infärgningen av kärnämnena kan öka elevernas 

intresse.100 Skolverket konstaterar, utifrån sina undersökningar, att infärgningens 

påverkan på elevernas intresse varierar.101  

 

För att kunna genomföra någon form av infärgning måste även programmålen, 

som är överordnade kursmålen, beaktas. Detta görs dock inte i någon större 

omfattning. Enligt Skolverket är lärarna ofta okunniga om programmålen som 

därmed inte blir styrande för undervisningen. Andra skäl till att infärgning inte 

genomförs är att elever från olika program blandas i kurserna samt att 

kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna har liten kontakt med varandra.102 

 

I den övergripande kursplanen ingår ämnesplanen, där ämnets syfte och de mål 

eleverna ska sträva mot anges, samt de specifika kursplanerna med sina upp-

nåendemål och tillhörande betygskriterier som finns för respektive kurs.103 

Ämnesplanen används sällan av lärarna. Det lokala läroplansarbetet har främst 

handlat om kursplanernas uppnåendemål och betygskriterier. De sistnämnda 

har dock oftast inte kopplats ihop med kursplanemålen. Enligt Skolverket 

arbetar lärarna i vissa fall enbart med kursplanens uppnåendemål. Detta är inte i 

enlighet med läroplanens intentioner eftersom uppnåendemålen ska ses som en 

sorts ”miniminivå”. Om man enbart arbetar utifrån dessa ”reduceras kraven på 

utbildningen.”104 Om lärare på de yrkesförberedande programmen ibland upp-

lever att de måste reducera innehållet och kraven även på denna miniminivå 

sker det ytterligare en reduktion. Resultatet blir att kravnivån ligger under de 

mål som enligt styrdokumenten egentligen ställs på eleverna. 
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3 De skriftliga provens funktion som bedömningsverktyg 

 

I detta kapitel definieras begreppen skriftliga prov och bedömning. Här följer 

även en redogörelse av olika typer av provfrågor samt styrdokumentens rikt-

linjer vad gäller prov och bedömning. 

 

 

3.1 Begreppen prov och bedömning 

 

Flertalet definitioner av begreppet prov (eng. examination eller test) tar fasta på att 

det är ett formaliserat verktyg som används för att ge information om elevernas 

kunskaper.105 Begreppet bedömning (eng. assessment) har en vidare och mer 

generell betydelse. Bedömning innefattar alla metoder som används för att 

värdera elevernas kunskaper. Den kan avse dels själva företeelsen eller 

processen där informationen om elevernas kunskaper tolkas, dels de verktyg 

som används för att få information om elevernas kunskaper. Det kan till 

exempel vara en praktisk uppgift som ska lösas, ett muntligt seminarium eller 

ett skriftligt prov.106 Skriftliga prov är således ett sådant bedömningsverktyg.  

 

Med skriftliga prov menas i denna undersökning ett bedömningsverktyg som 

består av ett antal skriftliga frågor som besvaras under en viss tid. Frågorna är 

desamma för samtliga elever i en grupp och när de är besvarade bedömer 

läraren elevernas resultat. I den svenska litteraturen finns olika benämningar på 

denna typ av skriftliga prov. Lars Larsson väljer att tala om skriftliga kunskapsprov 

för att betona att de skriftliga proven mäter någon form av kunskap.107 Här kan 

skjutas in att det förhållandet att prov syftar till att ge information om elevers 

kunskaper, som underlag för någon form av bedömning, är en premiss när 

begreppet skriftliga prov används i denna studie. Helena Korp gör åtskillnad 

mellan ”konventionella” och ”alternativa” prov. Med de senare avser hon bland 

annat tillämpningsprov och praktiska uppgifter.108 Att, i likhet med Korp, 

beteckna skriftliga prov som konventionella eller traditionella kan dock ge vissa 

negativa associationer. I denna studie används därför inga värderande ord för 

att klargöra vad som avses med begreppet skriftliga prov. 
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106

 Black (1998) s. 5 och Korp (2003) s. 72 
107

 Larsson (1986) s. 7 
108

 Korp (2003) s. 93-96 
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Det kan finnas olika syften med att använda skriftliga prov i bedömningen. Ett 

av dem är att främja elevernas lärande. Ett annat är att ge återkoppling till 

eleverna, men även åt läraren så att denne kan avgöra om undervisningen har 

fungerat. Proven kan därmed fungera som ett hjälpmedel för både elever och 

lärare att styra undervisningen åt rätt håll. Ytterligare ett syfte är att proven ska 

ge information om elevernas kunskaper såtillvida att resultaten kan användas 

vid betygssättningen.109 

 

 

3.2 Skriftliga prov i ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

 

I Sverige frångicks det normrelaterade (relativa) betygssystemet under 1990-talet 

och ersattes av ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Utgångspunkten i 

ett normrelaterat betygssystem är att elevens prestation på ett prov bedöms 

utifrån vad övriga elever har presterat. Eleverna rangordnas och betygssätts 

därefter. I ett sådant system är det viktigt att proven ger en viss spridning 

mellan eleverna. I ett mål- och kunskapsrelaterat system görs bedömningen för 

att kontrollera i vilken mån eleverna – utifrån mål som satts upp i förväg – har 

uppnått de kunskaper som krävs.110 Den enskilde elevens prestation på ett prov 

sätts i relation till de kunskapsmål som finns angivna till exempel i kursplanen 

och betygskriterierna. Det finns därmed inte något behov av att rangordna 

eleverna. 

 

Olika bedömningsforskare pekar på svårigheter med att konstruera prov i ett 

mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Ett problem är att målen och 

kriterierna ofta är komplext skrivna och ger uttryck för en kunskapssyn som 

delvis kan vara svår att bedöma genom skriftliga prov.111 Ett annat problem 

handlar om att det är svårt att komma överens om kriterierna.112 Det sist-

nämnda problemet kan uppkomma både när läroplanen skrivs och när den ska 

tolkas av lärarna.  

 

Per Måhl har gjort en tolkning av vad som kännetecknar prov som är 

utformade i ett normrelaterat respektive i ett mål- och kunskapsrelaterat betygs-

system. I ett normrelaterat betygssystem innehåller proven, enligt Måhl, ofta 
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många frågor som är poängsatta och betygsgränserna fastställs genom 

procentsatser. Det framgår inte av provet vilka uppgifter som är lätta och vilka 

som är svåra. I ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem kännetecknas 

proven av att de består av färre frågor, har frågor med olika svårighetsnivåer 

och att proven bedöms i sin helhet, till exempel med bokstavsbetyg. Eleven vet 

i förväg hur uppgifterna är utformade och hur bedömningen går till.113 Måhls 

slutsatser delas dock inte av alla. Andra forskare framhåller att det är svårt att 

genom att enbart studera provfrågor konstatera om ett prov är uppbyggt enligt 

ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem eller ett normrelaterat betygs-

system.114   

 

En invändning mot Måhls klassificering är att även poängfrågor kan vara 

utformade så att olika svårighetsnivåer kan urskiljas.115 Vidare kan konstateras 

att en risk med att nivågruppera frågorna i prov – genom att vissa frågor 

betygssätts med enbart G (godkänt) och andra med även VG (väl godkänt) och 

MVG (mycket väl godkänt) – är att en elev med bristande självförtroende eller 

dålig ork kan avstå från att svara på de frågor som kan ge ett högre betyg, 

alldeles särskilt om det räcker med att svara på ”G-frågorna” för att bli godkänd 

på provet.116 Därmed får denna elev, på grund av provets utformning, inte 

möjlighet att visa eller pröva hela sin potential.  

 

 

3.3 Bedömning och betygssättning enligt Lpf 94 och Lgy 70 

 

I Lpf 94 anges i korta ordalag vad som gäller angående bedömning och betyg i 

ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. ”Betyget uttrycker i vad mån den 

enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för 

respektive kurs och som definieras i betygskriterier.”117 Det stannar dock inte 

med det. Läraren måste också redovisa på vilka grunder betygssättningen sker 

och eleven ska under studietiden få information om sina utvecklingsbehov. 

Enligt Lpf 94 ska läraren vid betygssättningen: 
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 utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen, 

 beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än 

genom den aktuella undervisningen, 

 beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper, 

 göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.118 

 

Av den pedagogiska litteraturen och diskussionen kring vilken kunskapssyn 

som ska värderas i skolan kan man få intrycket att 1994 års läroplansreform 

utgjorde startskottet för att lärarna – vid bedömningen av eleverna – skulle tona 

ner memorerande av detaljerade faktakunskaper och istället lyfta fram förmågan 

att kunna tänka kritiskt och tillämpa kunskaper.119 I den tidigare läroplanen, Lgy 

70, med sitt normrelaterade betygssystem fanns emellertid en än mer fyllig 

genomgång av bedömning och betygssättning. Bland annat framgår att bedöm-

ningen ska vara allsidig: ”Särskilt viktigt är att elevernas förmåga att memorera 

och reproducera detaljkunskaper inte får dominera vid betygssättningen.”120 

Vidare poängteras elevens förmåga att ”tänka självständigt, överblicka samman-

hang och kritiskt bedöma åsikter samt använda kunskaper och färdigheter för 

att lösa nya problem”.121 Lärarna bör därför, enligt Lgy 70, undvika att i skrift-

liga prov ”ensidigt ta fasta på memoreringen av enstaka fakta”.122 

 

Enligt 1988 års kursplan för ämnet samhällskunskap ska bedömningen 

återspegla läroplanens och kursplanens mål, vilket innebär att ”analyserande 

och förståelseinriktade uppgifter utgör det dominerande underlaget vid bedöm-

ning av elevernas prestationer”. Faktakunskaper är en förutsättning för studier-

na, men de får ”inte utgöra den huvudsakliga grunden för betygssättningen”. 

Därmed är det ”också nödvändigt att proven innebär krav på tillämpning”. 

”Eftersom frågorna måste bli öppna finns det inte några på förhand givna 

svar”.123 I 1988 års kursplan anges alltså tydligt hur provfrågor bör vara utfor-

made till skillnad från de kursplaner som kom i samband med 1994 års läro-

plansreform där provens utformning och innehåll inte omnämns. 
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3.4 Olika typer av provfrågor 

 

Skriftliga prov kan ha olika grad av strukturering på svaren, alltifrån bundna 

svarsalternativ till essäfrågor. Frågor med fasta svarsalternativ, till exempel fler-

valsfrågor eller påståenden som markeras med sant eller falskt, är exempel på 

uppgifter med hög grad av strukturering. Lägre grad av strukturering uppvisar 

uppgifter där eleven själv formulerar sitt svar. Det kan vara allt ifrån kortsvars-

frågor som besvaras med ett eller några ord till essäfrågor där eleven svarar med 

några meningar upp till flera sidor text.124 

 

Det finns för- och nackdelar med olika typer av frågor. Frågor med fasta svars-

alternativ går snabbt och lätt att bedöma och resultatet blir jämförbart eftersom 

det saknas subjektivitet i själva bedömningen. Svaren är antingen korrekta eller 

felaktiga. En nackdel är däremot att frågor med fasta svarsalternativ tenderar till 

att fokusera på isolerade fakta. En annan nackdel är att eleverna blir låsta av 

uppgiften och inte till fullo kan visa upp sina resonemang eller kritiska tänkan-

de. Det som mäts är om de svarar rätt eller fel, inte vad de kan. Flera författare 

pekar dock på att flervalsfrågor även kan mäta elevers förmåga att analysera och 

tillämpa sina kunskaper. Det är emellertid krävande att konstruera sådana 

flervalsfrågor varför de inte är så vanliga. Istället väljer lärarna att efterfråga 

enstaka begrepp eller detaljkunskaper.125  

 

Fördelen med frågor med låg grad av strukturering, och då främst essäfrågor, är 

att de kan mäta elevers analysförmåga och andra mer komplexa kunskapsnivåer. 

Provet är såtillvida mer produktivt eftersom eleven själv formulerar svaret. Till 

nackdelarna hör att det tar lång tid att bedöma svaren och att det finns en risk 

att bedömningen blir mer subjektiv än vid frågor med hög grad av strukture-

ring. Svaren är ofta sådana att olika bedömare kan göra olika tolkningar.126 

Även en och samma bedömare kan få problem. Han eller hon kan påverkas av 

ovidkommande faktorer som i vilken ordningsföljd provsvaren bedöms, elever-

nas handstil eller en förutfattad mening om elevens prestationsförmåga.127 

Ingemar Wedman påpekar i sin bok Prov och provkonstruktion att både flervals-

frågor och essäfrågor innehåller subjektiva moment – flervalsfrågorna vid 
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konstruktionen och essäfrågorna framförallt vid rättningen. Enligt Wedman är 

essäfrågor lätta att konstruera men svåra att bedöma, medan det motsatta 

förhållandet gäller för flervalsfrågor.128 Samma slutsats drar Lennart Levin och 

Ference Marton och tillägger att vilka frågor som är att föredra beror dels på 

hur frågorna är utformade, dels på vad syftet med provet är.129 Det kan nämnas 

att även essäfrågor kan vara utformade så att de i praktiken bara efterfrågar 

faktauppräkningar. Vad en fråga mäter handlar inte om graden av strukturering 

utan om frågans innehåll. Till det kommer de krav läraren ställer vid bedöm-

ningen. 

 

 

3.5 Validitet och reliabilitet vid provkonstruktion 

 

Med ett provs validitet avses dess förmåga att mäta det som ska mätas – det vill 

säga det är ett uttryck för vad provet mäter. En relevant frågeställning är 

huruvida provuppgifterna överensstämmer med innehållet i kursmålen och 

betygskriterierna. Här står således innehållet i centrum; svarar bedömningen 

mot det som är tänkt att bedömas?130 Reliabiliteten avser hur provet mäter det 

som det mäter, i meningen hur tillförlitlig bedömningen är. Det kan till exempel 

handla om hur mycket individens resultat varierar om olika bedömare bedömer 

provet.131 Det finns undersökningar som pekar på att rättningen av essäfrågor 

uppvisar en högre grad av olikhet i bedömningen av svaren än flervalsfrågor. 

Det tyder alltså på att de förra har en lägre reliabilitet än de senare.132 Caroline 

V. Gipps anser att validitet är viktigare än reliabilitet. Hon grundar det på 

slutsatsen att ett prov vars resultat man kan lita på inte säger mycket om det 

inte mäter det som ska mätas.133 Bengt Selghed gör en jämförelse mellan ett 

mål- och kunskapsrelaterat betygssystem och ett normrelaterat betygssystem. 

Han konstaterar att i det förstnämnda är validiteten – vad som ska bedömas – i 

centrum. I det sistnämnda ligger fokus däremot mer på reliabiliteten – hur 

bedömningen ska gå till.134 
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3.6 Handböcker i provkonstruktion 

 

Det har med jämna mellanrum publicerats svensk litteratur som behandlar 

frågan om provens syfte och funktion. Inriktningen på litteraturen är i regel 

mot att ge konkreta exempel på olika typer av provfrågor samt på hur man 

praktiskt går tillväga när man ska konstruera ett prov och vilka överväganden 

man bör göra. Det är alltså i regel fråga om allmänt hållna handböcker som 

dock även innehåller ämnesspecifika delar eller exempel på provfrågor, bland 

annat samhällsorienterande sådana.135 Inom den internationella litteraturen 

finns motsvarande böcker som tar upp provens funktion som bedömningsverk-

tyg.136 

 

Författarna till handböckerna om skriftliga prov ger mängder med råd om hur 

man bäst konstruerar sådana prov. Råden handlar om allt ifrån validitet och 

kunskapssyn till vilka frågeord som är lämpliga att använda. Bland annat lyfts 

fram att läraren bör tänka igenom syftet med provet – Vilka mål finns för 

kursen? Vilken typ av provfrågor lämpar sig bäst med hänsyn till det 

inlärningsresultat som eftersträvas? Vilka kravgränser ska finnas? Överens-

stämmer innehållet och bedömningen med undervisningens mål? Vidare 

framhålls att läraren bör tänka igenom i förväg hur svaren ska bedömas.  

 

Handboksförfattarna anför att frågor som enbart fokuserar på lösryckta detaljer 

och faktauppräkningar bör undvikas. Istället betonar de vikten av att eleverna 

lär sig att se sammanhang och har möjlighet att visa sin förmåga att förstå, 

argumentera och analysera. Andra råd som lyfts fram är att proven bör vara 

språkligt korrekta, ha en god layout och att frågorna bör vara väl avgränsade 

och strukturerade.137 Härutöver finns mängder med detaljerade förslag och 

exempel på vad prov kan innehålla och hur de kan vara utformade. I 

föreliggande undersöknings empiriska analys görs en noggrann genomgång av 

hur skriftliga prov som verkligen har använts inom kursen Samhällskunskap A 

kan variera både när det gäller innehåll och utformning. 
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4 Läroplansteoretiska utgångspunkter 

 

Denna undersökning är en läroplansteoretiskt grundad implementeringsstudie. 

Styrdokumentens mål och riktlinjer jämförs med det som konkret genomförs i 

klassrummet i form av skriftliga prov. Studien är teoretiskt förankrad i John I. 

Goodlads samt Bo Lindensjös och Ulf P. Lundgrens läroplansteorier. Det 

generella läroplansteoretiska resonemanget förs in i ett konkret sammanhang 

som baseras på förutsättningar som specifikt gäller för ämnet samhällskunskap.  

Ämnets traditioner vad gäller form och innehåll lyfts således fram och 

undersökningen får därigenom också en tydlig ämnesdidaktisk prägel.138  

 

 

4.1 Den formella och den verkställda läroplanen  

 

Ämnesdidaktikens grundfrågor – Vad? (Vad är viktigt i ämnet? Urval?) Hur? 

(Hur ska ämnet presenteras för att eleverna ska lära sig?) Varför? (Varför är 

ämnet viktigt för elever och samhället?) och För vem? (Vilka elevgrupper? Vilken 

skola? och så vidare) – kan kopplas samman med läroplanens olika nivåer, det 

vill säga från den övergripande nationella nivån, där den formella läroplanen 

formuleras av politiker och skoladministratörer, ner till den praktiska 

klassrumssituationen som innehåller den verkställda läroplanen, där lärare och 

elever möts.139  

 

Om vi analyserar svenska förhållanden är skolans övergripande mål beslutade 

av riksdagen och införda i skollagen. Läroplanen fastställs av regeringen och 

Skolverket meddelar föreskrifter om kursplaner och betygskriterier.140 Vidare 

finns det utrymme för respektive skola att formulera sin egen lokala tolkning av 

läroplanen. Till det kommer att även lärarna måste förhålla sig till styrdoku-

menten och de ämnesdidaktiska frågorna inom ramen för planeringen av den 

egna undervisningen i ämnet. De ämnesdidaktiska frågeställningarna får sin 

slutgiltiga utformning i samspelet med den praktiska undervisningsverksam-

heten (som i undersökningen representeras av de skriftliga prov som lärare har 

använt inom kursen Samhällskunskap A). Den sistnämnda fasen kan vara nog 
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så betydelsefull; planering är en sak men läraren har att förhålla sig till de 

faktiska förutsättningarna, bland annat undervisningsgruppens storlek och 

sammansättning, elevernas förkunskaper, läromedel samt resurstilldelning. 

Ämnesdidaktik kan således handla om reflektioner kring hur ämnet omformas i 

en ständig process där en mängd faktorer inverkar – allt ifrån läroplansreformer 

till den konkreta klassrumssituationen där läraren och eleverna samspelar.141 

 

Läroplanerna formas utifrån olika ideologiska och politiska idéer och är 

resultatet av politiska kompromisser. Processen är sådan att läroplanerna får en 

utformning som kan lämna utrymme för olika tolkningar. Skolan finns i 

samhället och påverkas av detta, likafullt som samhället påverkas av skolans 

verksamhet. Skolan är dessutom en egen institution med sina egna traditioner 

som också påverkar det som sker i klassrummet.142 Det råder till exempel olika 

former av ämnestraditioner143 som kan påverka lärarens undervisning och även 

dennes tolkning av styrdokumenten.144 Oavsett styrdokumentens riktlinjer kan 

lärares förkunskaper och intressen ha nog så stor betydelse när de gör sina urval 

av ämnesinnehåll och undervisningsmetoder.145 Läroplanens innehåll har 

således dels en yttre dimension med politisk styrning i fokus, dels en inre 

dimension som innefattar konkreta didaktiska beslut kring undervisningen.146  

 

Den amerikanske läroplansforskaren John I. Goodlads teori visar hur besluten 

på den samhälleliga nivån (med politiskt beslutsfattande) tolkas på den institu-

tionella nivån (den enskilda skolan) samt hur besluten på den institutionella 

nivån sedan omformas av läraren på den undervisningsmässiga nivån. Han 

beskriver också hur idéernas läroplan, det vill säga de ursprungliga politiska 

idéerna, blir en formell läroplan när dokumenten formuleras utifrån bland annat 

politiska kompromisser. De idéer som ligger bakom läroplanen förändras 

följaktligen ofta innan politikerna formellt fattar beslut om de slutliga formu-

leringarna i den formella läroplanen. Läroplanen blir ett styrdokument som i sin 

tur tolkas av skolledare, lärare med flera. Deras tolkningar blir den uppfattade 

läroplanen. Den verkställda läroplanen är vad lärarna rent konkret gör, vilket 

innebär att den kan skilja sig från både den formella och den uppfattade 

läroplanen. Lärarna gör olika tolkningar, men även de praktiska förutsätt-

                                                      
141

 Ongstad (2006) s. 36f. 
142

 Englund (2005) s. 11, 23f. och 130, Englund (2007) och Lindensjö & Lundgren (2006) s. 25-27 
143

 I kapitel 6 förs en fördjupad diskussion kring begreppet ämnestradition. 
144

 Skolverket (2006) s. 30, Englund (2005) och Svingby (1978) 
145

 Jank & Meyer (1997) s. 64 
146

 Hansén & Sjöberg (2006) s. 260 
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ningarna bidrar till slutresultatet.147 I Goodlads teori finns även en elevnivå. 

Elevernas svar på provfrågorna och upplevelser av desamma ingår dock inte i 

studiens material. Däremot kan eleverna, som tidigare forskning visar, på olika 

sätt påverkas av provens form och innehåll. 

 

Utifrån såväl ett statsvetenskapligt som pedagogiskt perspektiv har Bo 

Lindensjö och Ulf P. Lundgren utvecklat de två begreppen formuleringsarena och 

realiseringsarena. Med formuleringsarena avser de dels den politiska nivån där 

styrdokumenten formuleras, dels den nivå som representeras av den centrala 

skoladministrationen och där de politiska intentionerna tolkas. Realiserings-

arenan utgörs av den nivå där skolorna och lärarna tolkar och genomför de 

intentioner som har formulerats i styrdokumenten.148 Bo Lindensjö och Ulf P. 

Lundgren anser att den formella läroplanen mer eller mindre implementeras på 

realiseringsarenan. De skiljer mellan guideline-writing, det vill säga den tolkning 

som tjänstemännen gör av de politiska besluten och field-implementation, som 

syftar på själva genomförandet i klassrummet.149  

 

Inom statsvetenskaplig implementeringsforskning skiljer Anders Sannerstedt 

mellan beslutsfattare och verkställare. Verkställarna, i det här fallet lärarna, 

tillämpar (implementerar) de beslut som har fattats.150 Han tar upp två olika 

perspektiv på styrning – ett uppifrånperspektiv (top-down) och ett nedifrån-

perspektiv (bottom-up). Dessa två perspektiv kan, enligt Sannerstedt, ses som 

två olika metoder att bedriva implementeringsforskning. Uppifrånperspektivet 

utgår från en styrningskedja, till exempel skollag – läroplan – Skolverkets 

föreskrifter – kommunal skolplan – enskilda skolans skolplan – lokalt utformad 

kursplan och slutligen undervisningen i klassrummet. Lagarna utgör således 

utgångspunkten för analysen. I nedifrånperspektivet utgår forskaren istället från 

tillämparnas handlande.151 Det senare perspektivet ligger närmare denna under-

söknings upplägg då utgångspunkten tas i de skriftliga prov som har använts i 

undervisningen i klassrummet. 

 

Enligt Lpf 94 måste skolans verksamhet svara mot uppställda mål.152 I ett mål- 

och kunskapsrelaterat betygssystem ska provens innehåll och utformning stå i 
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 Goodlad et al. (1979) s. 21, 59-64 och 346-351. Se även Gundem (1997) s. 254-259. 
148

 Lindensjö & Lundgren (2006) s. 171-179  
149

 Lindensjö & Lundgren (2006) s. 176 
150

 Sannerstedt (2008) s. 20 
151

 Sannerstedt (2008) s. 24f. 
152

 Lpf 94 s. 7. Se även Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 21 där det påpekas att 
styrdokumenten inte är förhandlingsbara utan gäller i sin helhet. Lärarna måste utgå ifrån de mål 
som anges i styrdokumenten.  
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relation till de mål som har fastställts i den formella läroplanen. Eftersom alla 

Sveriges gymnasieelever ska bedömas utifrån samma mål måste lärarna, för att 

bedömningen ska kunna bli likvärdig, förhålla sig till styrdokumenten.  

 

Lennart Levin och Ference Marton menar att vid målrelaterad bedömning – det 

vill säga när det finns uppställda mål, till exempel i form av kursplanens 

målbeskrivningar – utgör provuppgifterna ett konkret uttryck för hur provkon-

struktören tolkar målen. Levin och Marton gör gällande att genom att granska 

provuppgifter kan man härleda vilka kunskaper och färdigheter som prov-

konstruktören är ute efter.153 Lärarna gör ständigt olika val kring ämnesinnehåll 

och undervisningsmetoder och dessa val görs även i bedömnings- och 

provsammanhang – vad ska tas upp och hur ska det tas upp, det vill säga den 

innehållsliga frågan respektive frågan om utformning.154 Dessutom tillkommer 

de ämnesdidaktiska frågorna varför och för vem, som också kan ha betydelse. 

Varför lärarna gör de val som de gör belyses i denna undersökning delvis i 

analysen av enkätsvaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Undersökningen utgår från de skriftliga prov som har använts på realiseringsarenan. 

Provens utformning samt de kunskapssyner och ämnessyner som de ger uttryck för jämförs 

med den formella läroplanen. 
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 Levin & Marton (1971) s. 9 och 18f. Se även Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) s. 144 
där Kenneth Nordgren skriver att provet är ”ett konkret uttryck för hur läraren har tolkat läroplanens 
kunskapssyn och kursplanens ämnesuppfattning”. 
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 Imsen (1999) s. 30-32, Sjøberg (2005) s. 30-33 och Pettersson (2010) s. 10. Se även Levin & 
Marton (1971) s. 9. I provteoretiska sammanhang används också begreppen vad och hur, dvs. vad 
frågar man efter och hur frågar man. 
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Undersökningen tar alltså sin utgångspunkt i realiseringsarenan. Den verkställda 

läroplanen på realiseringsarenan representeras i undersökningen av skriftliga 

prov som konkret har använts i undervisningen inom kursen Samhällskunskap 

A. Först analyseras vilka kunskaps- och ämnessyner som uttrycks i proven samt 

provens utformning. Proven jämförs därefter med den formella läroplanen som 

den framgår av Lpf 94, ämnesplanen samt kursplanen och betygskriterierna för 

kursen Samhällskunskap A. Den uppfattade läroplanen framkommer delvis av 

enkätsvaren samt av de lokala kursplaner som också är en del av studiens 

material. Av enkätsvaren framgår vidare andra ramfaktorer som kan påverka de 

val som lärarna gör när det gäller prov och bedömning. 

 

Förhållandet mellan den formella läroplanen och den verkställda läroplanen 

kan, enligt Göran Linde, betraktas utifrån två olika synsätt. Antingen kan man 

utgå från den formella läroplanens formuleringar och se eventuella avvikelser 

som icke önskvärda eller så kan man betrakta den formella läroplanen som en 

av flera faktorer som påverkar undervisningssituationen. Enligt det senare 

synsättet styr den formella läroplanen inte allt utan utgör riktlinjer för en 

önskvärd utveckling på skolans arbete.155 I denna studie används det senare 

perspektivet. Göran Linde beskriver vidare hur läroplansforskning kan sam-

verka med forskning om prov och bedömning. Tillämpningen av läroplanen 

bestäms, enligt Linde, till stor del av hur kunskapskontrollen sker och vem som 

konstruerar proven. Om läraren själv konstruerar proven ökar friutrymmet i 

läroplanstillämpningen.156 Inom ämnet samhällskunskap saknas till exempel 

nationella prov och läraren har därmed en större möjlighet att själv välja hur 

läroplanen ska tillämpas. 

 

För att en implementering ska fungera måste, enligt statsvetaren Lennart 

Lundquist, tre villkor vara uppfyllda – tillämparen ska förstå, kunna genomföra 

och vilja genomföra beslutet. Eftersom det tar tid att förändra en komplex 

organisation, som till exempel en skola, kan man först efter fem till tio år 

bedöma om en reform har fått genomslag.157 Detta motiverar denna studie som 

genomförs nästan femton år efter att läroplansreformen inklusive det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet genomfördes under mitten av 1990-talet.  
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 Linde (2006) s. 48 
156

 Linde (2006) s. 53 
157

 Sannerstedt (2008) s. 29 och 41  
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Av tidigare forskning och Skolverkets rapporter framgår att implementeringen 

inte har genomförts i alla delar. Detta beror delvis på att den formella läro-

planen är svårtolkad och att lärarna har otillräckliga kunskaper om styrdoku-

menten. Lärarnas inställning till i vilken mån styrdokumenten har betydelse för 

deras undervisning varierar också. Det framkommer även att de tolkningar som 

görs inte alltid överensstämmer med läroplanen.158 Enligt en aktuell Skolinspek-

tionsrapport förekommer det fortfarande skillnader mellan olika gymnasie-

skolor när det gäller hur styrdokumenten tolkas. Däremot har lärare i högre 

grad än tidigare förstått hur betygssättning fungerar i ett mål- och kunskaps-

relaterat betygssystem.159  

 

Styrdokumenten innehåller en mängd olika mål på olika nivåer. Förutom målen 

i Lpf 94, finns det programmål och kursplanemål med tillhörande betygskrite-

rier. Målen i styrdokumenten finns dessutom i form av både strävans- och 

uppnåendemål. Styrdokumenten har kritiserats för att vara svåröverskådliga och 

otydliga till sin struktur och i sina formuleringar samt för att kursplanen och 

betygskriterierna delvis saknar en koppling till varandra. Detta har troligen 

bidragit till att olika skolor och lärare har tolkat styrdokumenten på olika sätt.160 

Fokus läggs ofta på kursplanernas mål och betygskriterier, medan de över-

gripande, mer generella, målen som framgår av Lpf 94 och av ämnesplanerna 

hamnar i skymundan. Strävansmålen, som är tänkta att styra inriktningen på 

undervisningen, får stå tillbaka eftersom uppnåendemålen står i centrum.161 

Sammantaget får alla dessa faktorer olika konsekvenser för bedömningen av 

eleverna. En sådan är att bedömningen fokuseras på de uppnåendemål som 

framgår av kursplanen för respektive kurs. En annan konsekvens är att bedöm-

ningen eventuellt inte blir rättvis och likvärdig mellan olika skolor och lärare. 

Det finns forskning som tyder på att bedömning och betygssättning skiljer sig 

åt mellan olika skolor och lärare vilket kan sägas ge stöd åt slutsatsen ovan.162 

Som en följd av detta har den statliga tillsynen av skolan ökat. Därmed har läro-

plansreformens decentraliseringstanke snarare utvecklats mot en tendens till 

centralisering.  
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 Se bl.a. Skolverket (2000), Skolverket (2006), SOU 2007:28, Selghed (2004), Tholin (2006), 
Törnvall (2001), Boesen (2006) samt Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009) 
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 Skolinspektionen (2010b) s. 12 
160

 SOU 2008:27 s. 261-266 
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 Carlsson, Gerrevall & Pettersson (2007) s. 112 och Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 7 
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 Klapp Lekholm (2010) s. 22 och Skolverket (2006) s. 47. Se även Skolinspektionen (2010a). 
Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen kontrollrättat nationella prov och funnit att det råder 
stora avvikelser mellan ursprungsrättaren och kontrollrättarens bedömning.  
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Figur 2. Olika ramfaktorer kan påverka de val som lärarna gör när det gäller prov och 

bedömning.  

 

 

Det är viktigt att notera att läroplanen inte är den enda faktor som avgör hur 

proven ser ut. Lärarens utrymme att välja vad som ska tas upp och hur det ska 

ske begränsas av de formella styrdokumenten, men även – som nämns ovan – 

av den praktiska undervisningssituationen som till exempel elevgruppens 

sammansättning eller utifrån lärarens egen bakgrund, utbildning och intresse. 

Olika ramfaktorer163 kan alltså påverka de val som lärarna gör när det gäller 

prov och bedömning. Lärarens kunskapssyn och ämnessyn har också betydelse i 

det här sammanhanget.164 I följande två kapitel kommer begreppen kunskaps-

syn respektive ämnessyn att belysas. Detta görs både i relation till tidigare forsk-

ning och till läroplanen. 
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 Begreppet ramfaktorer definieras i kapitel 2. 
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5 Kunskapssyn  
 

Begreppen kunskap och kunskapssyn är komplexa. I denna studie kommer 

kunskapssyn att diskuteras med utgångspunkt i begrepp och perspektiv som är 

relevanta i förhållande till studiens läroplansteoretiska och ämnesdidaktiska 

utgångspunkter. 

 

 

5.1 Faktakunskaper och elevens eget kunskapande arbete 

 

Enligt läroplanen ska eleverna få ta del av en gemensam kunskapsbas men även 

närma sig ett ”vetenskapligt sätt att tänka och arbeta”. I Lpf 94 framhålls att 

eleverna ska få förmåga att lösa problem, tänka kritiskt, granska fakta och se 

konsekvenserna av olika alternativ samt ha förmåga att själva ta ställning. 

Därutöver talas det också om att skolan ska förmedla bestående kunskaper som 

kan hjälpa eleverna att kunna verka i samhället.165  

 

Olika uttalanden från regeringen, Skolverket och forskare tyder på att det inte 

räcker att stanna vid faktakunskaper utan att elevernas förmåga att tillämpa sina 

kunskaper även ska få genomslag i de bedömningsverktyg som lärare 

använder.166 Skolverket påpekar att läroplan, kursplan och betygskriterier 

”präglas av en kvalitativ kunskapssyn”, vilket innebär att kvaliteter som att 

förstå sammanhang värderas högre än memorerandet av enskilda faktakun-

skaper.167 Samtidigt framhåller Myndigheten för skolutveckling168 att ”lika lite 

som endast faktakunskaper ger lärande, lika lite kan lärande ske utan menings-

fulla faktakunskaper”.169 

 

Det finns forskare som gör gällande att rena faktakunskaper historiskt sett har 

stått i centrum, men i dagens informationssamhälle är faktaflödet så intensivt att 

det är meningslöst att sträva efter att lära in all kunskap. Istället är det träning i 

att granska och göra ett urval som är relevant. Kunskapssynen har alltså 

förändrats i samklang med den samhälleliga och vetenskapliga utvecklingen.170 
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 Lpf 94 s. 5 
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 Se t.ex. Regeringens skrivelse 1996/97:112 s. 106, Skolverket (2004) s. 42f., Kjellström (2005) 
s.199f. och Korp (2003) s. 47  
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 Skolverket (2004) s. 42f. 
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 Myndigheten för skolutveckling inrättades år 2003 genom en delning av Skolverket. År 2008 
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 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 26 avseende SO-ämnena inom grundskolan. 
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 Selghed (2006) s. 45-51. Se även Lundahl (2005) s.18f. 
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Sven-Eric Liedman påpekar att kunskap som begrepp innefattar mer än enbart 

information. Därför är beteckningen informationssamhälle, som syftar på att vi 

översköljs med nya upplysningar hela tiden, inte detsamma som ett nytt 

kunskapssamhälle. Enligt Liedman blir informationen kunskap först när den 

kan sättas in i ett sammanhang.171 I Lpf 94 talas om det stora informationsflöde 

som finns i vårt komplexa samhälle. Därför måste skolan dels förmedla 

”beständiga kunskaper” som utgör en ”gemensam referensram”, dels träna 

eleverna att ”tänka kritiskt” och ”granska fakta”.172  

 

Tomas Englund anser att en förmedling av faktakunskaper har utgjort den 

dominerande traditionen i skolan.173 Även om skolan tidigare betonade en inne-

hållslig förmedling av kunskaper har detta, i takt med att den nya läroplanen 

trädde i kraft under 1990-talet, allt mer utvecklats mot att fokus läggs på elevens 

eget kunskapande. Denna slutsats drar Mikael Alexandersson utifrån NU03 

(den nationella utvärderingen av grundskolan) som visar att eleverna har 

utvecklat just processkunskaper, till exempel att kunna argumentera, medan 

stoffkunskaperna har stått stilla eller gått tillbaka.174  

 

Genom åren har det ibland framställts som att det råder en konflikt mellan 

förmedling av faktakunskaper och elevens eget kunskapande när dessa istället 

kan sägas komplettera varandra.175 Det förstnämnda framställs ibland i negativa 

termer. Det betecknas som ”traditionellt” och som ”memorerande av 

kunskap”. Elevens eget kunskapande betraktas å andra sidan ibland som en 

sorts metod, lösryckt från själva ämnet. Eleverna ska till exempel söka sin 

kunskap på egen hand och arbeta självständigt med egna arbeten med fokus på 

själva processen snarare än på ämnesinnehållet. Jag har svårt att se hur en 

polarisering mellan dessa synsätt skulle leda kunskapsutvecklingen framåt. 

Tvärtom bör respektive perspektivs styrka tas fram och kombineras. Det finns 

ett stort värde i faktakunskap, men det kan vara en brist om det fastnar i 

lösryckta faktakunskaper som inte sätts in i ett sammanhang. Likafullt kan 

elevens eget kunskapande, om det till exempel fokuserar på att eleven uttrycker 

egna åsikter utan att dessa förankras i faktakunskaper också framstå som 

bristfälligt. Om en person inte har förståelse för enskilda faktakunskaper blir 

dessa svåra att till exempel använda i ett resonemang eller en argumentation. 
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 Liedman (2001) s. 16-19 och 63  
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 Lpf 94 s. 5. Se även Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 13. 
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 Englund (1997) s. 134f. 
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 Alexandersson (2005) s. 238.   
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 Carlgren & Marton (2007) s. 211f. Se även Alexandersson (2005) s. 130. Alexandersson 
framhäver också vikten av att det råder en balans mellan dessa olika perspektiv. 
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Om faktakunskaper däremot saknas blir en argumentation tom på innehåll och 

hänförs till ett allmänt tyckande.176 Om faktakunskaper och elevens eget 

kunskapande arbete kombineras kan både en sorts kunskapsbas föras vidare 

samtidigt som denna kunskap kan användas till att exempelvis se företeelser ur 

olika perspektiv. Därmed utvecklas en sorts relativ kunskapssyn som ändå 

baseras på en gemensam reproducerande kunskapsbas. Reproduktion och 

produktion kan gå hand i hand.177  

 

 

5.2 Begreppen fakta och förståelse 

 

De två begreppen faktafrågor och förståelsefrågor används i föreliggande studie 

som analysredskap för kategoriseringen av de provfrågor som ingår i undersök-

ningen. En närmare definition av dessa två begrepp görs i resultatkapitel 10. 

Här följer ett inledande resonemang om hur de två begreppen fakta och förståelse 

kan förhålla sig till varandra.  

 

Utifrån olika undersökningsresultat diskuterar Ference Marton och Shirley 

Booth begreppen fakta och förståelse. De skiljer mellan ”memorering med 

avsikten att förstå” och ”mekanisk memorering” där faktakunskaperna lärs in 

utantill utan att sättas in i ett sammanhang.178 Enligt Marton och Booth råder 

det inget enkelt samband mellan memorering av faktakunskaper och förståelse 

av desamma. I en studie där studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid Open 

University i Storbritannien deltog framkom att utantillinlärning är ett ytinriktat 

lärande som ger sämre förståelse av innehållet. Vid observationer av kinesiska 

skolelever (12-18 år) i Hong Kong framkom dock att memorering av fakta-

kunskaper leder till ett framgångsrikt lärande när memoreringen är ett led i att 

nå förståelse. Läraren kan förmedla kunskaper och eleverna kan sedan lära in 

dessa genom att repetera och memorera med avsikten att nå förståelse.179 Enligt 

det senare synsättet kan memorering av faktakunskaper och förståelse av de-

samma komplettera varandra. Prov kan på ett liknande sätt uppmana eleverna 
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 Jfr. Alexandersson (2005) s. 235. NU03 visar att elever har blivit duktigare på att diskutera, men 
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till att antingen lära in vissa begrepp utan att förstå sammanhanget eller att lära 

in begrepp för att därmed även uppnå förståelse.180  

 

Även Ingrid Carlgren, som bland annat skrev om kunskapssyn i Läroplans-

kommitténs betänkande SOU 1992:94 Skola för bildning, framhåller att fakta och 

förståelse förutsätter varandra. ”Det finns inga ’rena’ fakta som inte förutsätter 

någon form av förståelse – lika lite som det kan finnas ’ren’ förståelse utan 

några fakta att förstå.”181 Samtidigt definierar hon kunskap i form av fakta som 

”den rent informativa aspekten av kunskap” medan kunskap i form av förståelse 

handlar om ”en förmåga att tolka, förklara etc. – att ’veta varför’.”182 

 

I detta sammanhang kan man dra en parallell till Lars Owe Dahlgrens indelning 

av kunskap i tre aspekter. Han talar om den kataloga aspekten som handlar om 

memoreringskunskaper, sådana kunskaper där det råder en överenskommelse 

om vad som gäller. Den analoga aspekten handlar om att förstå sammanhang och 

betydelser av olika fenomen. Det är en mer djupinriktad form av kunskap. 

Slutligen talar han om den dialoga aspekten där kunskap nås i samtal med andra – 

det avser mer bruket av kunskap. Han betonar dock att de olika kunskaps-

aspekterna hör ihop och att det råder ett samspel dem emellan. De kataloga 

memoreringskunskaperna är nödvändiga att ha för att kunna få förståelse, men 

den kataloga aspekten av kunskap inbegriper inte nödvändigtvis förståelse. Lars 

Owe Dahlgren menar att utbildningssystemet har lagt tyngdpunkten vid den 

kataloga aspekten, som behövs, men det är även av vikt att man går vidare till 

övriga kunskapsaspekter.183  

 

Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson och Roger Säljö pekar 

på att ”en avgörande faktor för vad och hur man lär är vilken uppfattning man har 

om vad kunskap är och vad kunskap används till”.184 De skiljer på en atomistisk 

ytinriktad inlärning – där individen är inriktad på att komma ihåg texten och 

därefter kunna återge den – och en holistisk djupinriktad inlärning som riktar in sig 

på att individen ska förstå texten som helhet och få en förståelse som är mer än 

”summan av ett antal delar”.185 Författarna hänvisar också till den amerikanske 

forskaren William Perry som anger tre utvecklingsstadier som en individs 

kunskapsuppfattning går igenom. I det första stadiet har individen en absolut 
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kvantitativ uppfattning, det vill säga kunskap handlar om rätt eller fel svar. 

Efterhand gör han eller hon erfarenheten att det inte är möjligt att memorera 

tusentals sidor text. Istället inriktar individen sig på att försöka förstå texten. 

Det är det andra stadiet i kunskapsutvecklingen som innebär att individen har 

gått från yt- till djupinlärning. I det tredje och sista stadiet kan han eller hon – 

utöver att förstå och se olika perspektiv – även ta ställning i olika frågor väl 

medveten om att det finns andra alternativa sätt att se på samma företeelse. Nu 

har personen nått fram till en nivå som gör det möjligt för honom eller henne 

att tolka och värdera innehållet i den lästa texten. Författarna är noga med att 

påpeka att det tredje stadiet inte innebär att individen har lärt sig mindre rent 

kvantitativt. Istället använder vederbörande sin kunskap.186 Perrys tre stadier 

kommer även till uttryck i kursplanen och betygskriterierna för Samhällskun-

skap A. Eleven ska kunna redogöra för olika faktakunskaper men även kunna 

diskutera, reflektera, analysera och värdera samt föreslå lösningar utifrån olika 

perspektiv.187  

 

 

5.3 Fyra kunskapsformer 

 

I gymnasieskolans styrdokument förs resonemang om vad som är viktig 

kunskap. I skolan bör man, enligt Lpf 94, aktivt diskutera frågor kring kun-

skapssyn.  I läroplanen anges vidare att kunskap inte är något entydigt begrepp. 

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Undervis-

ningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.”188  

 

I Läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94 Skola för bildning urskiljs de 

ovan nämnda fyra olika kunskapsformerna, populärt uttryckt som ”de fyra 

F:en”. Det betonas att det naturligtvis finns fler kunskapsdimensioner än dessa. 

Vidare ska de inte uppfattas som isolerade från varandra, olika dimensioner kan 

samverka. De utgör inte heller någon slags hierarkisk ”trappa”. Alla kunskaps-

former förekommer på alla betygsnivåer.189  

 

I korta drag kan faktakunskaper sägas bestå av information och huvudsakligen 

representera en kvantitativ dimension medan förståelse i högre grad vilar på kvali-
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tativa aspekter och handlar om att uppfatta innebörden av ett fenomen. Fakta 

och förståelse är dock, som tidigare nämnts, ömsesidigt beroende av varandra. 

Faktakunskaper är nödvändiga för att det ska vara möjligt för en individ att 

bland annat se sammanhang medan förståelsen ger mening åt faktakunskaper-

na. Med färdighet avses vidare en mer praktisk tillämpningskunskap, till exempel 

förmågan att använda olika kunskapskällor på ett relevant sätt. Förtrogenhet är 

något som ger individen förmåga att använda tidigare erfarenheter i nya situa-

tioner. Det är lätt att se att de olika kunskapsdimensionerna måste samverka för 

att en helhet ska kunna uppnås. Genom att eleverna tillägnar sig färdigheter 

inom olika kunskapsdimensioner får de samtidigt de redskap som behövs för 

att kunna lösa problem.190 

 

 

5.4 Ett hierarkiskt trappstegstänkande 

 

Även om de ovan nämnda kunskapsformerna inte är tänkta att uppfattas som 

hierarkiskt indelade pekar olika undersökningar på att många lärare uppfattar 

både de olika betygsstegen och de fyra kunskapsdimensionerna – fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som hierarkiska trappsteg.191 Ingrid 

Carlgren, Eva Forsberg och Viveca Lindberg påpekar i sin bok Perspektiv på den 

svenska skolans kunskapsdiskussion att denna hierarkiska uppdelning – att godkänt 

motsvarar fakta och att väl godkänt och mycket väl godkänt motsvarar 

förståelse och andra mer analyserande inslag – inte överensstämmer med 

intentionerna i läroplanen. Enligt de tre författarna måste alla elever få 

möjlighet att utveckla samtliga förmågor som läroplanen föreskriver. ”Att låta 

de elever som inte har högre ambitioner än att nå godkänt arbeta i G-spår är 

inte att följa den formella läroplanen.”192 Ingrid Carlgren skriver vidare att  

 

En sådan uttolkning skapar därför olika läro- och kursplaner för olika grupper 

av elever och därigenom undermineras idén om en likvärdig skola. Med en 

sådan uttolkning riskerar stora grupper av elever att inte få möjlighet att 

utveckla de kunskapskvaliteter som formulerats i ämnenas strävansmål.193  
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Även Myndigheten för skolutveckling påpekar vikten av att bedömningen inte 

struktureras i form av en trappa. Samtliga elever, även lågpresterande och 

omotiverade elever, ska ges möjlighet att visa sina olika förmågor och inte 

enbart bedömas utifrån om de har lärt in rena faktakunskaper. Samtliga betygs-

nivåer ska innehålla såväl faktakunskaper som andra förståelsedimensioner. G-

nivån innebär således att eleven kan basala fakta och begrepp men även att 

eleverna kan förstå grundläggande samband. För högre betygsnivåer ska eleven 

visa en ökad analysförmåga, men därtill visa en bredd och att han eller hon kan 

använda adekvata faktakunskaper.194 

 

Skolverket har i en undersökning från år 2008 funnit att samhällskunskapslärare 

på grundskolan resonerar i hierarkiska termer, vilket även bekräftas av andra 

studier. Detta synsätt får konsekvenser för de skriftliga proven såtillvida att 

godkäntnivån fokuserar på fakta.195  

 

I en statlig utredning framkommer att de formuleringar som uttrycks i 

kursplanen och betygskriterierna för ämnet samhällskunskap på grundskolan till 

stor del handlar om att till exempel kunna värdera och analysera och det 

framträder mest tydligt i MVG-kriterierna.196 Detta ligger i linje med den ovan 

nämnda uppfattning som många lärare har att förmågan att till exempel kunna 

analysera är något som är centralt för att uppnå ett högre betyg i samhälls-

kunskap.  

 

 

5.5 Kunskapssynens betydelse för provens utformning och innehåll 

 

Bedömningsverktygens utformning och innehåll har, som tidigare konstaterats, 

stor betydelse för elevernas lärande.197 Eleverna fokuserar på att lära sig det 

som efterfrågas i proven och om dessa inte behandlar de förmågor som om-

nämns i läroplanen ges eleverna inte möjlighet att visa dessa.198  
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I Sverige har statsmakterna gett sin syn på vad läroplanens kunskapssyn får för 

betydelse för provens innehåll. I regeringens skrivelse 1996/97:112 anges att 

”(p)rov har inget värde om de inte används som en hjälp att analysera elevernas 

kunskaper och kompetens i relation till utbildningsmålen.”199 Regeringen 

formulerar också hur den ser på förhållandet mellan läroplanernas kunskapssyn 

och provens form och innehåll.  

 

Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på olika sätt i 

kursplanerna och i betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för utvärderingen av 

kunskaper. Provuppgifterna kan inte längre vara »enkla» mått av traditionellt slag. 

De måste också ge möjligheter att analysera vad de som fått en viss utbildning kan 

göra snarare än att endast redovisa minneskunskaper. De bör ha en inriktning mot 

problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika kunskapsområden.200 

 

Det finns en tendens i västvärlden, även så i Sverige, att en djupare kunskapssyn 

betonas i läroplanen. Flera svenska och internationella bedömningsforskare 

framhåller att förmågor som att till exempel kunna analysera, dra slutsatser och 

föra egna resonemang inte är något som eleven kan eller inte kan. Istället 

handlar det om kvalitativa nivåer – att kunna bättre eller sämre. De drar också 

slutsatsen att prov som enbart är inriktade på att eleverna ska återge enskilda 

faktakunskaper inte överensstämmer med de formella undervisningsmålen. Om 

läraren har ambitionen att alla elever i någon utsträckning ska ha dessa 

färdigheter måste även bedömningsverktygen vara utformade på ett sådant sätt 

att det är möjligt att bedöma detta. De konstaterar dock att de prov som 

används för att bedöma eleverna tenderar att inte vara utformade på ett sådant 

sätt att de främjar denna mer komplexa kunskapssyn.201  

 

Frågor som fokuserar på enskilda detaljer har, enligt Lars Owe Dahlgren, en 

lång tradition inte bara inom skolans värld utan i samhället i stort. Som exempel 

på det sistnämnda nämner han frågeprogram i TV. Han framhåller att denna 

typ av frågor är kopplad till en kunskapssyn som är ”kvantitativ och 

reproducerande”, istället för inriktad på den svarandes förmåga att förstå och 

analysera. Bedömningen blir enklare eftersom svaret är antingen rätt eller fel.202 

I likhet med ovanstående resonemang konstaterar Sven-Eric Liedman att det 

”är frestande för betygsättare att ta spjärn mot prov som ger entydiga utslag.”203  
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Det finns en del forskning som tyder på att lärarnas kunskapssyn till viss del har 

förändrats i riktning mot läroplanens intentioner i och med att det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet infördes under 1990-talet. Elevernas 

förståelse har blivit mer central istället för att fokus ligger på fakta- eller 

detaljkunskaper. Detta är något som delvis även har påverkat provens innehåll 

och utformning. Exempelvis finns det en tendens mot att proven som används 

inom gymnasieskolan numera är mer analytiskt inriktade.204 

 

Jesper Boesen påpekar i sin avhandling att även om lärarna, i likhet med 

läroplanen, talar om att de efterfrågar exempelvis resonerande uppgifter är det 

inte självklart att detta återspeglas i de skriftliga proven. Han påvisar vidare att 

de flesta studier handlar om vad lärarna säger i intervjuer och inte vad som 

verkligen sker samt att sambandet mellan vad som sägs och görs ofta inte är så 

stort. Resultatet av hans undersökning tyder på att lärarna väljer att ha få 

resonerande frågor helt enkelt eftersom det är lättare att få eleverna godkända 

om man inte använder den typen av frågor.205 Liknande resultat visar Gunilla 

Svingbys undersökning bland SO-lärare på grundskolan. När lärarna uttrycker 

sin syn på kunskap betonar de analys och sammanhang, men de faktiska proven 

uppvisar något annat. Enligt Svingby kan detta delvis bero på att det är svårt 

och tidskrävande att utforma provuppgifter.206  

 

En individs kunskapssyn formas utifrån mer eller mindre medvetna 

föreställningar om vad som är viktig kunskap och hur den kan nås. Den 

kunskapssyn som läraren anammar kommer naturligtvis att påverka de 

didaktiska beslut som han eller hon fattar.207 Vad läraren väljer att fokusera på 

när det gäller ämnesinnehåll och hur bedömningsverktygen används bestäms, 

enligt Tomas Englund, av dels läroplanens intentioner, dels en mängd andra 

faktorer som har betydelse för undervisningssituationen. Lärarens tolkning av 

läroplanen och hur läraren väljer att agera i klassrummet bestäms också av 

dennes pedagogiska grundsyn där kunskapssynen är en central faktor.208 

Kunskapssynen och synen på lärande har alltså betydelse för hur lärare 

uppfattar bedömningens centrala delar.  
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6 Ämnet samhällskunskap ur ett läroplansperspektiv 

 

I detta kapitel följer först en redogörelse av hur ämnet samhällskunskap har 

utvecklats från 1960-talet, då det blev ett eget skolämne, fram till idag. 

Tonvikten ligger på Lpf 94 och tillhörande kursplan. Därefter diskuteras de två 

begreppen ämnessyn och ämnestradition.  

 

 

6.1 Ämnet samhällskunskap 

 

Samhällskunskap infördes som ett eget ämne på gymnasieskolan år 1965. 

Innehållet i samhällskunskapen som skolämne har varierat över åren även om 

det hela tiden har funnits en tonvikt på de statsvetenskapliga och national-

ekonomiska disciplinerna. En gemensam nämnare är också att begrepp som 

handlar om samhällets funktion och struktur är viktiga inom ämnet, liksom att 

undervisningen ska bidra till elevernas demokratiska medborgarfostran samt 

förmåga till kritiskt tänkande och självständigt ställningstagande.209  

 

Samhällskunskapsämnets innehåll är omfattande och det finns en tendens till så 

kallad stoffträngsel. Ett av skälen är att flera vetenskaper ligger till grund för 

skolämnet.210 Enligt Lars-Erik Bjessmo, som under 1990-talet författade olika 

skrifter om samhällskunskapsämnet, kan ämnets tvärvetenskaplighet uppfattas 

som en svaghet eftersom det saknas tydliga band till en viss akademisk discip-

lin.211 Samma slutsats drar Göran Linde som framhåller att det därför blir större 

skillnader i lärarnas stoffurval i ett ämne som samhällskunskap än i andra 

ämnen. Genom stoffurvalet finns det möjlighet för läraren att ge uttryck för sin 

uppfattning om läroplanen.212 Folke Vernersson har i en studie på grundskolan 

funnit att samhällskunskapsämnet kännetecknas av olika områdesstudier kring 

främst svensk politik, lag och rätt samt olika samhällsfrågor. Syftet är att ge 

eleverna kunskap och förbereda dem för ett aktivt samhällsliv samt att fostra 

dem i demokrati.213 
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Tomas Englund har gjort en didaktisk typologi för ämnet samhällskunskap. 

Han skiljer på fem typer av undervisning. Vissa lärare inriktar sig på att ge 

eleverna en traditionell nationell medborgarfostran, andra framhäver en 

ekonomi- och arbetsmarknadsförberedande medborgarfostran. Ytterligare en 

undervisningstyp har fokus på ett konfliktperspektiv, med kritiskt granskande i 

förgrunden och med målsättningen att göra eleverna till aktiva medborgare. En 

annan form av samhällsvetenskapligt fokuserad undervisning tar sin utgångs-

punkt i de akademiska disciplinerna. Slutligen finns det en problemorienterad 

undervisning som utgår från elevernas erfarenheter. Englund påpekar att de 

olika typerna, eller perspektiven, inte ska ses som isolerade från varandra. De 

kan kombineras på olika sätt.214 En lärare kan till exempel i sin undervisning 

utgå från de akademiska ämnena, men också anta ett konfliktperspektiv.  

 

 

6.2 Nya kursplaner under 1980- och 1990-talet 

 

Under slutet av 1980-talet och hela 1990-talet kom samhällskunskapsämnet att 

allt mer inriktas på samhällsfrågor215 och elevernas förmåga till kritiskt tänkan-

de.216 Detta beror delvis på införandet av 1988 års kursplan i samhällskunskap 

för gymnasieskolan i vilken samhällsfrågor fick en central roll. Även i 1994 års 

läroplan betonas att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i samhällsfrågor. 

Samhällsfrågor har dock funnits med i diskussionen även tidigare. Kursplane-

målen i Lgy 70 anger att eleven ska ”analysera och diskutera samhällsfrågor”.217 

Samhällsfrågornas roll är dock mer betydelsefull i 1988 års kursplan, nu som ett 

led i att få eleverna att utveckla en helhetssyn. Med hjälp av samhällsfrågor kan 

eleverna, förutom att få faktakunskaper, även göra analyser för att konstatera 

orsaker, konsekvenser och åtgärder.218 

 

Enligt Lars-Erik Bjessmo medförde 1988 års kursplan i samhällskunskap två 

nya inslag; dels en ny kunskapssyn, dels samhällsfrågor. Bjessmo framhåller att 
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lärarna, nu med stöd i 1988 års kursplan, kunde fördjupa och koncentrera sig på 

några få frågor vilket gjorde att den nya kunskapssynen kunde få fäste i under-

visningen.219 Den nya kunskapssynen lade tonvikten vid inlärningen som en 

process och elevernas förmåga att förstå sattes i förgrunden. I kursplanen anges 

att ”(d)en som kan återge mängder av fakta men aldrig reflekterat över 

dem och inte förstått sammanhangen har således inte förvärvat 

kunskaper i läroplanens mening.”220  

 

 

6.3 Ämnet samhällskunskap i Lpf 94  

 

Samhällskunskapsämnet i gymnasieskolan regleras på nationell nivå genom 

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Läroplanen fastställs av 

regeringen medan Skolverket meddelar föreskrifter om kursplaner och betygs-

kriterier. Kursplanen, som fastställs i SKOLFS (Skolverkets författningssam-

ling) innehåller en ämnesplan i vilken verket redogör för samhällskunskaps-

ämnets syfte, vilka mål som eleverna ska sträva mot – det vill säga den önskade 

inriktningen på ämnet – samt ämnets karaktär. Kursplanen innehåller även 

specifika kursplaner för varje kurs och där framgår vilka mål eleverna ska ha 

uppnått efter avslutad kurs samt betygskriterier för betygen Godkänt, Väl god-

känt och Mycket väl godkänt. Undervisningen i gymnasieskolan inom ämnet 

samhällskunskap ges inom ramen för fyra olika kurser; Samhällskunskap A 100 

poäng, Samhällskunskap B 100 poäng, Samhällskunskap C 100 poäng och 

Internationella relationer 50 poäng.221 

 

I Lpf 94 redogörs för gymnasieskolans uppdrag och de mål som skolan ska 

sträva mot i sitt arbete. Vidare anges de minimimål som eleverna ska ha uppnått 

när de lämnar skolan. Ämnet samhällskunskap behandlas i Skolverkets före-

skrifter, däremot inte uttryckligen i läroplanen. Det innebär naturligtvis inte att 

Lpf 94 saknar relevans för samhällskunskapsämnet. 

 

Av de strävansmål för skolans arbete som omnämns i Lpf 94 är några direkt 

relevanta för ämnet samhällskunskap. Ett av dessa är att eleven ska sträva mot 
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att tillägna sig goda kunskaper som kan användas som redskap för att bland 

annat lösa problem samt kritiskt granska och värdera påståenden och förhållan-

den. Vidare ska varje elev sträva mot att kunna överblicka större kunskapsfält 

och utveckla en analytisk förmåga samt närma sig ett vetenskapligt sätt att 

arbeta och tänka. Eleven ska öka ”sin förmåga att självständigt formulera stånd-

punkter grundade på såväl empirisk kunskap och kritisk analys som förnufts-

mässiga och etiska överväganden”. Ett annat strävansmål som kan beröra 

ämnet samhällskunskap är att eleven ska ha kunskaper om internationell sam-

verkan och globala samband.222 

 

I läroplanen anges mål som varje elev som har slutfört sina gymnasiestudier ska 

ha uppnått. Bland dem finns ett flertal punkter som berör ämnet samhälls-

kunskap. Eleven ska kunna ”uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk 

fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier”. Dess-

utom ska eleven ha ”förutsättningar för att delta i demokratiska beslutspro-

cesser i samhälls- och arbetsliv”. Vidare ska eleven ha förmåga att kritiskt kunna 

granska och bedöma det hon eller han ser, hör och läser ”för att kunna disku-

tera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” samt kunna ”obser-

vera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt 

och ekologiskt perspektiv”.223 

 

Det finns även andra formuleringar i Lpf 94 som berör ämnet samhällskunskap. 

I skolans uppdrag ingår ”att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper 

och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället”. Det svenska samhällets 

grundläggande värden ska klargöras av läraren som tillsammans med eleverna 

ska ”analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt 

konsekvenserna av dessa”. Undervisningen bör vidare ”belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling”. Ett ”internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att 

kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang”.224 

 

 

6.4 Syftet med ämnet samhällskunskap enligt Skolverkets ämnesplan 

 

Enligt ämnesplanen ska eleven bredda och fördjupa sina kunskaper om ”nutida 

samhällsförhållanden och samhällsfrågor” för att efter avslutad skolgång kunna 
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”delta aktivt i samhällslivet”. Begreppet samhällsfrågor återkommer flera gånger 

som en central del av ämnet. Samhällsfrågor ska vara en ”naturlig utgångspunkt 

vid val av studieobjekt” och de ska väljas i samråd mellan lärarna och eleverna 

för att få eleverna att öva sig i ett demokratiskt arbetssätt. Vidare bidrar 

samhällsfrågor till att visa på ”ämnets bredd och snabba föränderlighet” och 

dess karaktär som aktualitetsämne.225  

 

Skolverket betonar att det är väsentligt att få med politiska och ekonomiska 

aspekter, som det svenska politiska systemet och Sveriges roll inom EU, vid 

studiet av samhällsfrågor. Några begrepp som verket anser är lämpliga att ta 

upp är ”inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse och påverkan”.226 

Som tidigare nämnts har det funnits en tonvikt på statsvetenskapliga och 

nationalekonomiska begrepp allt sedan samhällskunskapen infördes som ett 

eget ämne 1965.227 Detta är alltså något som fortlever in på 2000-talet.  

 

Syftet med samhällskunskapsämnet är vidare att ”bidra med kunskaper om 

levnadsvillkoren i olika länder och samhällssystem” för att skapa respekt för de 

mänskliga rättigheterna och inse värdet av kulturell mångfald samt avstånds-

tagande från förtryck. Ämnet bör därför ha ett internationellt perspektiv och 

belysa ekonomiska och kulturella konsekvenser av globaliseringen, till exempel 

en rättvis fördelning och ett hållbart samhälle.228  

 

Samhällskunskapsämnet ska bidra till att eleven ”utvecklar ett kritiskt förhåll-

ningssätt” och därmed förbättrar sin förmåga att ”söka, granska, strukturera 

och värdera fakta från olika källor och medier samt kunna formulera sig och dra 

slutsatser”. Att källkritiskt kunna välja ut och värdera fakta anses som centralt i 

ett föränderligt informationssamhälle.229 

 

I ämnesplanen anges även de mål som eleverna ska sträva mot. Här varvas olika 

formuleringar om de kunskaper som eleverna ska utveckla och få förståelse för 

samt vilka förmågor som eleven ska utveckla. Eleverna ska sträva efter att utveck-

la sina kunskaper om och öka sin förståelse för bland annat hur politiska system 

fungerar, nationella minoriteter, det mångkulturella samhället, de mänskliga 

rättigheterna samt individens rättigheter och skyldigheter i samhället, samarbete 
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och konflikter i internationella relationer samt historiska perspektiv på det 

svenska och internationella samhället. Förmågor som eleverna ska sträva efter 

att utveckla är att kritiskt kunna granska samhällsförhållanden, att kunna se 

konsekvenser av olika handlingsalternativ både på individ- och samhällsnivå, att 

kunna formulera frågor samt att kunna argumentera för en ståndpunkt. Elever-

na ska även sträva efter att aktivt kunna delta i samhällslivet. De ska utveckla 

sin förmåga att kunna påverka samhället genom att delta och påverka politiska 

beslut samt agera i lokala, regionala och globala frågor kring ett ekologiskt 

hållbart samhälle. Dessutom ska eleverna utveckla förmågan att använda olika 

metoder utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Allt ska ske genom att 

eleverna omfattar och praktiserar demokratins värdegrund.230   

 

Skolverket anger att inom kursen Samhällskunskap A ska eleverna bredda och 

fördjupa ”sina kunskaper om och förståelse för samhället, dess politiska system 

samt dess historia genom studier av olika samhällsfrågor”. Det historiska per-

spektivet ska få större utrymme på de studieinriktningar där ämnet historia inte 

ingår, vilket gäller på flera av de yrkesförberedande programmen. Kursen ska 

vidare anknyta till elevens studieinriktning.231  

 

 

6.5 Kursplanen och betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A  

 

Till skillnad från ämnesplanen som behandlar ämnets syfte och strävansmål 

anges i kursplanen för Samhällskunskap A de mål som eleverna ska ha uppnått 

efter avslutad kurs. Det kan således finnas strävansmål som inte följs upp i den 

specifika kursplanen för Samhällskunskap A. Följande mål anges: 

 

Eleven ska 

 ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt, 

 kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har 

format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella 

samhället, 

 ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell 

och EU-nivå, 

 kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional, nationell 

nivå, inom EU samt internationellt, 
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 kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska 

som framtida perspektiv, 

 kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor, 

 kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med 

samhällsfrågor och 

 känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur 

värderingar och ställningstaganden formas.232 

 

I betygskriterierna för Samhällskunskap A anges de områden som eleven ska 

behärska när kursen har avslutats. Områdena är i sin tur indelade på de olika 

betygsnivåerna Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Det första om-

rådet som tas upp handlar om det politiska systemets funktion och hur politiska 

beslut kan påverkas på lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå. 

Det andra området berör individens rättigheter och skyldigheter i samhället och 

de mänskliga rättigheterna. Det tredje området handlar om samhällsfrågor – här 

ska eleven till exempel för betyget Godkänt kunna beskriva samhällsfrågor samt 

kunna ange orsaker och konsekvenser. För betyget Väl godkänt ska eleven, ut-

över de krav som anges ovan, kunna analysera och värdera samhällsfrågor ur 

olika perspektiv och för Mycket väl godkänt även kunna dra slutsatser och före-

slå lösningar på olika samhällsfrågor. Det fjärde området utgörs av förmågan att 

kunna söka och sammanställa fakta från olika källor. För högre betyg måste 

eleven även kunna värdera källorna och ha ett kritiskt förhållningssätt samt 

kunna använda någon vetenskaplig metod. Slutligen anges att eleven ska ha 

kunskap om hur olika idéer och värderingar uppstår och hur dessa påverkar 

både på individ- och samhällsnivå. En mer noggrann genomgång av betygs-

kriterierna återfinns i kapitel 12. De delar av styrdokumenten som har behand-

lats i detta kapitel används i kapitel 12 när ämnet samhällskunskap, så som det 

framträder i de skriftliga prov som ingår i studien, jämförs med styrdoku-

mentens innehåll. 

 

  

6.6 En ny reformering av gymnasieskolan  

 

En ny skollag kommer att tillämpas från och med den 1 juli 2011. Enligt denna 

ersätts dagens studie- och yrkesförberedande program med högskoleförberedande 

program, som ger en högskoleförberedande examen, och yrkesprogram, som leder 

till en yrkesexamen. Vidare ersätts kärnämnen med gymnasiegemensamma ämnen. 
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De sistnämnda är obligatoriska på alla nationella program, men de varierar i 

omfattning mellan olika program. Samhällskunskap kommer att finnas kvar 

som ett av åtta gymnasiegemensamma ämnen. De högskoleförberedande pro-

grammen behåller sina 100 poäng samhällskunskap. På yrkesprogrammen ska 

ämnet omfatta 50 poäng. Det sker alltså en halvering av antalet poäng jämfört 

med Lpf 94. Kursinnehållet kommer därför att minska i omfång. Det finns 

dock en påbyggnadskurs som omfattar ytterligare 50 poäng. Avsikten med den 

är att elever som går ett yrkesprogram ska ges möjlighet att få ta del av 

motsvarande kursinnehåll som elever på högskoleförberedande program läser 

för att därigenom nå högskolebehörighet.233 Regeringens motiv till att minska 

antalet poäng för de obligatoriska kurserna på yrkesprogrammen är att 

gymnasieskolan i högre grad bör förbereda eleverna för yrkeslivet och därmed 

ska det finnas ett ökat utrymme för yrkesfördjupning.234  

 

 

6.7 Ämnessyn och ämnestradition 

 

Tidigare forskning visar att den bild elever får av ett ämne påverkas av hur 

ämnet framställs i bedömningsverktyg som till exempel prov.235 Därför är det 

relevant att analysera vilken ämnessyn som kommer till uttryck i de prov som 

ingår i denna undersökning. Det är svårt att hitta en entydig och vedertagen 

definition av begreppet ämnessyn. Här följer en beskrivning av hur begreppet 

används i denna undersökning.  

 

I analysen av de skriftliga prov som omfattas av denna studie ingår att ta fram 

proven och provfrågornas ämnesinnehåll.  Att undersöka det ämnesinnehåll som 

en text ger uttryck för handlar i första hand om att ta reda på vilka kunskaps-

områden som dominerar texten och vilka begrepp som efterfrågas inom respektive 

kunskapsområde.236 Exempel på begrepp som används inom ämnet samhälls-

kunskap är makt och rättvisa men även begrepp som proposition eller inflation. 
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Med kunskapsområde avses olika moment som till exempel Sveriges statsskick 

eller internationell politik. I och med läroplansreformen 1994 används inte 

längre begreppet (huvud)moment och därför används i denna undersökning be-

greppet kunskapsområden. Provens ämnesinnehåll jämförs i denna studie med 

dels annan litteratur som beskriver hur ämnet har gestaltat sig genom åren, dels 

läroplanens och kursplanens innehåll. Utöver själva ämnesinnehållet omfattar 

ämnessynen, i denna studie, även andra dimensioner. Samhällskunskapsämnet 

innefattar till exempel olika förmågor och färdigheter som eleverna ska lära sig. 

Utöver faktastoffet betonar styrdokumenten förmågor som att tillämpa, analy-

sera, värdera och att kunna se samband. Av läroplan och kursplan framgår att 

det är olika kunskapskvaliteter som ska bedömas. Eleverna ska nå en förståelse 

utöver de rena faktakunskaperna. Ämnessynen kan inte heller helt skiljas från 

provens kunskapssyn och utformning. Hur frågorna ställs eller vilka förmågor 

som efterfrågas påverkar hur ämnet framträder i de skriftliga proven. I denna 

studie innefattar begreppet ämnessyn följaktligen såväl själva ämnesinnehållet 

som andra typiska drag för ämnet, till exempel att eleverna ska kunna analysera 

och diskutera olika företeelser. 

 

Ett skolämne förändras över tiden och formas utifrån den kontext som råder. 

Sociala, kulturella och politiska förändringar kan påverka ämnets utformning. 

Ämnet kan även omformas beroende på den lokala kontexten – olika skolor 

och elevgrupper kan till exempel bidra till detta. Trots att det sker en mängd 

förändringar i samhället eller i form av nya läroplaner tenderar, som tidigare 

konstaterats, ett ämnes traditioner att leva kvar.237  

 

Det finns läroplansteoretisk forskning som visar att den historiska tradition som 

finns inom ett ämne är en viktig styrfaktor när lärare gör sina ämnesdidaktiska 

val.238 Även Skolverket påpekar att gymnasielärare, däribland lärare i ämnet 

samhällskunskap, främst ser sig som ämnesföreträdare. Denna slutsats har 

enligt Skolverket stöd i Basil Bernsteins påstående att ämnestraditionen är stark 

även om lärare genom ramstyrning har en stor frihet i undervisningen.239 Forsk-

ning visar också att om kursplanernas innehåll avviker från lärarnas ämnestradi-

tioner tenderar de sistnämnda att väga tyngre.240 I likhet med detta resonemang 

konstaterar Tomas Englund att det råder en selektiv tradition, det vill säga olika 
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ämnen bärs upp av ”starka traditioner vad gäller innehåll och form”.241 Denna 

ämnestradition verkar i vissa fall vara mer styrande för lärarnas undervisning än 

styrdokumentens riktlinjer.242 Å andra sidan finns det forskare som framhåller 

att de samhällsvetenskapliga ämnena, till skillnad från andra ämnen, är svagt 

avgränsade och att det därmed råder större skillnader i till exempel lärarnas 

stoffurval.243 I denna undersökning innefattar begreppet ämnestradition, i likhet 

med Tomas Englunds resonemang ovan, såväl ämnets innehåll som dess form.  

Detta ligger i linje med den tidigare definitionen av begreppet ämnessyn. 

 

 

6.8 Kunskaps- och ämnessynens betydelse för bedömningen 

 

Som lärare är det viktigt att tänka igenom vad som bedöms och hur det 

bedöms, det vill säga det handlar om både innehåll och form. Den kunskaps- 

och ämnessyn som läraren har påverkar denna bedömning. Astrid Pettersson 

framhåller att det är viktigt att vara medveten om vad som utgör styrdokumen-

tens innehåll och vad som är lärarens mer personliga uppfattningar. Hon 

betonar att det är centralt att ”göra det väsentligaste bedömbart och inte det 

enkelt mätbara till det väsentligaste”.244 Ett prov bör ha ett innehåll och en 

utformning som överensstämmer med de intentioner som uttrycks i styrdoku-

menten när det gäller kunskaps- och ämnessyn.245  

 

Myndigheten för skolutveckling påpekar vikten av att proven inom de sam-

hällsorienterande ämnena innehåller både frågor som tar sikte på fakta-

kunskaper och förståelsefrågor. Om faktakunskaper betonas finns det en risk 

att lärandet stannar vid lösryckta minneskunskaper. Om mer generella förmå-

gor, som att kunna argumentera betonas, utan att det ställs krav på adekvata 

faktakunskaper, kan elevernas förståelse förloras. De tycker till och har en åsikt, 

men de kan inte argumentera för sin ståndpunkt och inte se saker ur olika 

perspektiv.246  
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NU03 (Nationella utvärderingen av grundskolan) råder det, till skillnad från NO-ämnena, inom SO-
ämnena ingen konsensus om vilka faktakunskaper som är de väsentliga. Istället är SO-lärarnas egna 
intressen och den lokala ämnestraditionen mer avgörande för vad lärarna undervisar om. 
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 Pettersson (2010) s. 10 
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 Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) s. 136 
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 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 26-34. Se även kapitel 5 i föreliggande undersökning. 
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Även om en provfråga är utformad så att elevernas förståelse efterfrågas behö-

ver det däremot inte betyda att eleverna ger uttryck för förståelse i sina svar. 

Det finns utvärderingar som tyder på att det finns brister i elevernas förmåga att 

underbygga sina ställningstaganden med välgrundade argument. När eleverna 

saknar förankring i fakta har de heller inte förmåga att kritiskt ifrågasätta infor-

mation. En annan tendens är att flera elever har lösryckta och ytliga kunskaper 

och har svårt att se orsakssamband.247 Liknande resultat syns i Arja Virtas av-

handling. Hon har analyserat essäsvar från studentprov i historia och samhälls-

lära i Finland. Eleverna har, enligt hennes analys, i hög grad tillägnat sig fakta-

kunskaper. De skriver relativt mångsidiga svar men med ett ytligt innehåll utan 

struktur och analys.248 

 

Det är intressant att se hur den ämnesdidaktiska diskussionen har förts när det 

gäller kunskaps- och ämnessyn inom ämnet samhällskunskap. Lars-Erik Bjess-

mo gör till exempel en reflektion kring vad färdigheter i samhällskunskap kan 

vara; läsa och förstå statistik, läsa och förstå politiska och ekonomiska texter, 

öva att argumentera för en uppfattning och lära sig att kritiskt värdera olika 

ståndpunkter i samhällsfrågor.249 Dessa exempel på färdigheter är något som 

mycket väl kan ingå i ett skriftligt prov i samhällskunskap. 

 

Göran Linde har gjort sin tolkning av den kunskapssyn som finns i gym-

nasieskolans kursplan för Samhällskunskap A. Hans slutsats är att eleverna 

aktivt ska erövra kunskaper och kritiskt utforska världen. Kunskap om sam-

hället är en mänsklig konstruktion och kunskap ses som en process. Kursplanen 

ger uttryck för en holistisk syn och den bygger på en värdegrund samtidigt som 

elevernas kritiska reflektioner och egna ställningstaganden lyfts fram, men med 

respekt för andra uppfattningar.250 Det nyss anförda får stöd av en statlig 

utredning kring mål och kunskapskrav i grundskolan i vilken Leif Davidsson 

framhåller att förmågor som att kunna värdera och analysera är typiska för 

ämnet samhällskunskap.251 Detta ligger även i linje med den forskning som 

behandlar samhällskunskapsämnets utveckling genom åren och som har 

refererats till tidigare i detta kapitel. 
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7 Metod och avgränsningar 

 

Här följer en redogörelse av undersökningens material och upplägg. I studien 

kombineras en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys där de olika analys-

stegen behandlar provens utformning, kunskapssyn och ämnessyn i relation till 

styrdokumentens innehåll och om proven är avsedda för studie- eller yrkesför-

beredande program. 

 

 

7.1 Material och urval 

 

De lärare som deltar i studien har ombetts att skicka in samtliga skriftliga prov 

som de har använt i kursen Samhällskunskap A under läsåret 2008/09. Att 

tonvikten ligger på ett specifikt läsår beror på att samhällskunskapsämnet står 

under ständig förändring vilket – över tiden – kan påverka provens innehåll och 

därmed jämförbarheten proven emellan.  

 

De lärare som deltar i undersökningen har även besvarat en enkät med frågor 

om vad de anser är väsentligt att bedöma och vilka bedömningsverktyg som är 

mest användbara inom kursen Samhällskunskap A. Vidare har de fått redogöra 

för hur de ser på de skriftliga provens betydelse och funktion. Syftet med 

enkäten har varit att få en bild av den roll som de skriftliga proven har samt av 

vilka andra faktorer och bedömningsverktyg som kan vara centrala vid bedöm-

ning. Enkätdelen utgör ett komplement till studiens huvudfokus som ligger på 

analysen av de skriftliga proven. 

 

Det material som i övrigt ligger till grund för undersökningen består av de 

nationella styrdokumenten i form av Lpf 94, ämnesplanen för ämnet samhälls-

kunskap samt kursplanen och betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A. 

Dessutom ingår gymnasieskolornas lokala kursplaner och betygskriterier för 

kursen Samhällskunskap A, i den mån sådana förekommer på de skolor som 

ingår i studien.   

 

Totalt deltar 23 lärare från elva gymnasieskolor i Stockholms- och Malmö-

regionen. Lärare kan formas av den miljö och den ”kultur” som präglar den 

egna arbetsplatsen. Därför har det varit ett medvetet val att ta in material från 
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flera olika skolor.252 Det läroplansteoretiska perspektivet ger ytterligare en an-

ledning till att flera skolor ska ingå. Tanken är att den lokala tolkningen av 

kursplanen och betygskriterierna kan få genomslag i hur proven utformas och i 

hur lärarna genomför bedömningen. Av de totalt elva gymnasieskolorna har tre 

skolor lokala kursplaner, övriga följer den nationella kursplanen för Samhälls-

kunskap A. 

 

En av undersökningens frågeställningar handlar om skillnader mellan studie- 

och yrkesförberedande program. Därför har kontakt tagits med såväl lärare som 

enbart undervisar på studie- respektive yrkesförberedande program som lärare 

som undervisar på både studie- och yrkesförberedande program. För att få en 

jämn fördelning mellan studie- och yrkesförberedande program när det gäller 

skolor, lärare och prov har en form av icke slumpmässigt kvoturval tillämpats. 

Detta innebär att resultaten inte är generaliserbara.253 Målet har dock inte enbart 

varit att fylla vissa kvoter utan det har varit angeläget att få in enkätsvar och 

prov från de skolor och lärare som kontaktades initialt. Därför har påminnelser 

sänts till de som inte har svarat på det första ”utskicket”.   

 

Av totalt 23 lärare har 21 besvarat enkäten (två lärare har avstått med 

motiveringen att de inte hade möjlighet att avsätta den tid som behövdes, de 

har dock bidragit med sina prov). Tre lärare har inte skickat in några skriftliga 

prov. De har i den besvarade enkäten angett att de inte använder sig av 

skriftliga prov. Samtliga dessa tre lärare arbetar på yrkesförberedande program.  

 

Antalet skriftliga prov som ingår i undersökningen uppgår till 95, varav 56 har 

använts på studieförberedande program och 39 på yrkesförberedande program. 

Dessa prov har använts i totalt 31 Samhällskunskap A-kurser; 16 kurser på 

studieförberedande program, i princip enbart samhällsvetenskapsprogrammet 

(SP), och 15 kurser på yrkesförberedande program, främst handels- och 

administrationsprogrammet (HP) och byggprogrammet (BP). Anledningen till 

att det finns fler prov avsedda för studieförberedande program beror på att de 

lärare som deltar i undersökningen genomsnittligt sett har använt fler prov per 

kurs på de programmen.  

 

 

                                                      
252

 Lärare kan formas av den skolkultur som råder på respektive skola – se bl.a. Selghed (2004) s. 
32f., Lindensjö & Lundgren (2006) s. 26f. och Arfwedson & Arfwedson (2008) s.148ff. 
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 Se Teorell & Svensson (2007) s. 86, Eliasson (2006) s. 51, Esaiasson et al. (2007) s. 216 och 
Bryman (2002) s. 117-119 
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7.2 Undersökningens upplägg 

 

Efter att tänkbara gymnasieskolor kartlagts kontaktades skolornas rektorer per 

telefon. Syftet med samtalen var att få möjlighet att presentera upplägget och få 

acceptans för undersökningen. En majoritet av rektorerna var positiva till 

undersökningens innehåll och framhöll att de aktuella frågeställningarna är 

viktiga att diskutera. Några av de tillfrågade skolföreträdarna angav att skolan på 

grund av lärarnas pressade arbetssituation och tidsbrist inte kunde delta. Det 

innebar att kontakt fick tas med ytterligare skolor för att få fram ett tillräckligt 

underlag för undersökningen. Totalt kontaktades femton gymnasieskolor. Elva 

av dessa ingår slutligen i studien. 

 

Efter samtalen med rektorerna på skolorna kontaktades lärarna via mejl. I vissa 

fall skedde kontakten via den ämnesansvarige för samhällskunskapsämnet. 

Samtliga deltagande lärare fick ett informationsbrev där undersökningens syfte 

och upplägg presenterades. Med den informationen som underlag har lärarna 

fått ta ställning till om de vill delta i studien. Det kan vara värt att notera att 

lärarna kontaktades i slutet av läsåret 2008/2009. Lärarna har inte under läsåret 

känt till att deras prov skulle komma att användas i en undersökning.  

 

 

7.2.1 Enkäten 

 

Enkäten består av fyra öppna frågor.254 I och med att frågorna är öppna får 

respondenterna svara med egna ord och en del svar kan bli oförutsedda. Svaren 

kan även avspegla hur viktiga frågorna är för respondenterna. En nackdel är att 

det kan vara krävande för deltagarna att formulera sig med egna ord. Dessutom 

tar bearbetningen av svaren och tolkningen av resultatet ofta mer resurser i 

anspråk än om till exempel flervalsfrågor använts. En annan nackdel vid 

användning av enkäter är att det kan finnas risk för missförstånd eftersom 

respondenten fyller i svaren på egen hand utan möjlighet att få frågor, som han 

eller hon inte förstår, förklarade för sig. Å andra sidan styrs inte deltagarna av 

forskarens närvaro.255  
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 1. Vilka program har du under den senaste femårsperioden undervisat på i kursen 
Samhällskunskap A? 2. Vilka faktorer väger tyngst vid din bedömning av elevernas prestationer inom 
kursen Samhällskunskap A? 3. Vilka ”bedömningsverktyg” (exempelvis läxförhör, skriftliga prov, 
grupparbeten med muntliga redovisningar) anser du är mest användbara för kursen 
Samhällskunskap A? 4. Hur skulle du själv beskriva de skriftliga provens betydelse och funktion vid 
bedömningen av elevernas prestationer i kursen Samhällskunskap A? 
255

 Bryman (2002) s. 158 och Eliasson (2006) s. 29f. 
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Det är förhållandevis många lärare som har deltagit i studien och det har inte 

funnits resurser att intervjua var och en av dem. Under sådana förutsättningar 

framstår en enkätundersökning, som supplement till analysen kring de skriftliga 

proven, som lämplig. Vidare är enkätundersökningen viktig eftersom den kan 

ge värdefull information om hur lärare resonerar kring bedömning och 

bedömningsredskap. Bland annat kan de lärare som anser att de skriftliga 

proven har en central roll i det sammanhanget motivera sin inställning. Likaså 

kan de lärare som inte alls använder skriftliga prov förklara varför de avstår från 

det. Lärarna får även en möjlighet att förklara vad som är väsentligt att bedöma 

utöver de skriftliga proven. Varje enkätsvar är kopplat till de skriftliga prov som 

har skickats in av samma lärare. Det möjliggör flera olika analyser, till exempel 

med enbart enkätsvaren som underlag eller med respektive lärares enkät och 

prov samlat.  

 

Enkäter innehåller ofta frågor kring kön, ålder, antal år i yrket och så vidare. De 

variablerna har bedömts ligga utanför syftet med denna undersökning och 

enkäten saknar därför sådana frågor. Det kan emellertid konstateras att 

fördelningen mellan män och kvinnor som deltar i undersökningen är jämn och 

att samtliga lärare, med ett undantag, har arbetat som lärare i minst fem år. En 

fråga i enkäten handlar om vilka program som läraren har arbetat med under de 

senast fem åren. Frågan är relevant eftersom en av frågeställningarna har fokus 

på skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program när det gäller 

bedömning och skriftliga prov.  

 

Enkätsvaren och de skriftliga proven har skickats in via mejl eller post. Inga 

personliga möten har ägt rum.  Avslutningsvis kan också nämnas att det har 

krävts många telefonsamtal, mejlkontakter och påminnelser för att få in under-

sökningens material.  

 

 

7.3 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys  

 

I undersökningen kombineras en kvantitativ och en kvalitativ metod. I den 

kvantitativa innehållsanalysen ges svar på hur frekvent olika kategorier eller 

företeelser förekommer och vilket utrymme de får. Det handlar alltså om att 

beskriva och jämföra hur ofta och i vilken omfattning vissa kategorier 
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förekommer.256 Ett kvantitativt drag hos undersökningen är att forskaren och 

deltagarna inte har träffats. Det finns alltså en distans dem emellan.257 Den 

kvantitativa analysen av dels proven i sin helhet och dels provfrågorna har 

gjorts med hjälp av statistikdataprogrammet SPSS.258  

 

För att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar görs även en 

kvalitativ analys av proven och provfrågorna för att få fram textens helhets-

budskap. Helhetsbudskapet kännetecknas av att det är något mer än summan av 

delarna, något som inte är mätbart.259 Enkäten med sina öppna frågor är också 

föremål för en kvalitativ tolkning. Undersökningen kommer inte heller att göra 

anspråk på att få fram generaliserbara resultat och urvalet är inte slumpmässigt. 

 

Det går ingen skarp gräns mellan den kvantitativa och den kvalitativa 

innehållsanalysen.260 Göran Bergström och Kristina Boréus påpekar att varje 

form av textanalys innehåller tolkningar, som kan variera i komplexitet.261 De 

olika metoderna kombineras för att olika infallsvinklar ska kunna täckas in. 

Därmed kan respektive metods styrkor tas till vara. Genom den kvantitativa 

analysen kan mönster identifieras i ett större material. I vissa situationer är den 

dock mindre användbar. Det är till exempel inte alltid relevant att mäta hur 

många gånger något skrivs utan mer intressant på vilket sätt det skrivs – att se 

hur texten ”talar” och sammanhangets betydelse.262 Då kan den kvalitativa 

analysen bidra till att ge en kompletterande bild. Analysen av de skriftliga 

proven görs därför både i kvantitativ form, till exempel som beskrivande 

frekvenstabeller, och som en kvalitativ helhetsanalys av provens innehåll och 

utformning.  

 

 

7.4 Textgenren skriftliga prov  

 

En text kan definieras som en kommunikativ skriftlig framställning, det vill säga 

texten förmedlar ett budskap. Texten kan vidare sägas ha två funktioner – dels 

en innebördsaspekt i vilken språket ger uttryck för olika föreställningar, dels en 

interpersonell aspekt där språket används i en social relation, till exempel 
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 Esaiasson et al. (2007) s. 223 och Bergström & Boréus (2000) s. 19f. och s. 44ff. 
257

 Teorell & Svensson (2007) s. 11 
258

 Wahlgren (2008), Connolly (2007) samt Rudberg (1993) 
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 Bergström & Boréus (2000) s. 25. Se även Esaiasson et al. (2007) s. 224. 
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 Bergström & Boréus (2000) s. 78-86 och s. 46, Eliasson (2006) s. 31 och Teorell & Svensson 
(2007) s. 12  
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genom att ställa en fråga.263 De skriftliga proven uttrycker med detta synsätt 

både en innebördsaspekt som handlar om vad de skriftliga proven innehåller 

och en interpersonell aspekt, till exempel hur texten talar till sina mottagare. 

Texter kan också hänföras till en viss genre, det vill säga en textkategori med 

viss form och innehåll.264 De flesta lärare har en bild av formen och innehållet 

hos ett skriftligt prov. I undersökningen har lärarna själva fått definiera vad de 

räknar som ett skriftligt prov. Några av lärarna har gett uttryck för en viss 

osäkerhet när det gäller vad som ska anses vara ett skriftligt prov. Det kan 

självklart ha haft en viss betydelse när lärarna har valt ut vad de ska skicka in. 

Utifrån det material som har kommit in är det dock i stort sett klart att det råder 

en samsyn hos lärarna om vad de anser är ett skriftligt prov. Av enkätsvaren 

framgår också hur de deltagande lärarna definierar ett skriftligt prov. 

 

Den tolkningssituation som forskaren befinner sig i består enligt Göran 

Bergström och Kristina Boréus av fem element: Texten består i undersökningen 

av de skriftliga proven, kontexten utgörs av klassrummet där proven har använts, 

avsändaren är läraren, mottagarna är eleverna och slutligen uttolkaren som är 

forskaren.265 I analysen av de skriftliga proven tolkas det som uttrycks i proven 

och sätts i relation till styrdokumenten. Denna tolkning fokuserar på texten och 

dess lexikala betydelse. Det är textdokumenten, det vill säga proven, som ska få 

tala.266 Däremot sänder avsändaren, läraren, en signal till mottagarna, eleverna, 

kring ämnes- och kunskapssyn och vad som är väsentligt att lära sig. Likaså 

kommer de texter som hämtas från styrdokumenten, Lpf 94, ämnesplanen samt 

kursplanen och betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A, att användas 

utifrån sin lexikala betydelse, det vill säga de kommer att tolkas bokstavligt.  

 

 

7.5 Förförståelsens betydelse 

 

Forskarens förförståelse och kännedom om textens kontext har stor betydelse 

för att denne ska kunna göra en välgrundad tolkning.267 Inom hermeneutiken, 

läran om läsning och tolkning, betonas förförståelsens betydelse.268 Det finns 

en mängd faktorer som påverkar tolkningen, bland annat vår omvärldsupp-
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265

 Bergström & Boréus (2000) s. 24 
266
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fattning, det sociala sammanhang vi ingår i, vår utbildning och vår kännedom 

om textgenren.269 När jag som forskare tolkar och analyserar de skriftliga 

proven har det betydelse att jag är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap 

och har arbetat som sådan i över femton år och undervisat på både studie- och 

yrkesförberedande program. 

 

Analysen av de skriftliga proven har gjorts i flera led. Först har materialet lästs 

igenom i sin helhet flera gånger. Därefter har delarna analyserats var för sig och 

slutligen har helheten analyserats igen. Den deskriptiva kvantitativa innehålls-

analysen är mer detaljerad och denna utgör en grund för de tolkningar som görs 

av helheten. Denna ansats är inspirerad av hermeneutikens idé om att tolkning 

och förståelse av en text bör omfatta en beskrivning av såväl delarna som 

helheten. Denna så kallade hermeneutiska cirkel innebär att beskrivningen av 

delarna och tolkningen av helheten förutsätter varandra. Man måste ha en 

förståelse för samspelet mellan delarna och helheten för att tillfullo kunna 

förstå en text.270 Analysen bygger inte på ett hermeneutiskt perspektiv. En ut-

gångspunkt är dock att det är möjligt att skapa förståelse för de skriftliga 

provens utformning och innehåll genom att analysera såväl delarna som helhe-

ten och på det sättet närma sig ett svar på undersökningens frågeställningar.  

 

 

7.6 Analysredskap  

 

Analysen av proven och provfrågorna har skett i fyra steg som motsvarar 

studiens syfte och frågeställningar. Det första steget handlar om provens ut-

formning, bland annat graden av strukturering hos frågorna. I det andra står 

kunskapssynen i fokus. Det tredje steget behandlar den ämnessyn som kommer 

till uttryck i proven. Analyserna har gjorts i relation till de mål och riktlinjer som 

anges i styrdokumenten. I det fjärde analyssteget sätts slutligen undersök-

ningens övergripande syfte i fokus då den bild av ämnet samhällskunskap som 

kommer till uttryck i proven jämförs med styrdokumentens mål och riktlinjer. 

Frågeställningen som handlar om skillnaderna mellan studie- eller yrkesförbere-

dande program besvaras genomgående i samtliga analyssteg. 
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s. 252 samt Teorell & Svensson (2007) s. 99f. 
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7.6.1 Analyssteg ett – provens utformning 

 

I denna analysdel studeras provens layout och det språk som används. Här ges 

bland annat svar på om proven innehåller till exempel bilder, statistik eller 

artiklar och vad de i så fall fyller för funktion. Vidare analyseras provens 

omfång och om eleverna skriver svaren direkt på proven. Slutligen analyseras 

även tilltalet i frågorna och proven.  

 

Därefter analyseras graden av strukturering hos frågorna. Frågorna delas in i 

fyra frågetyper; bundna svarsalternativ, kortsvarsfrågor, långsvarsfrågor och essäfrågor. 

Det är viktigt att lyfta fram att det inte räcker att enbart räkna antalet frågor i de 

olika kategorierna. Undersökningen tar även sikte på det utrymme, eller den 

betydelse, som respektive frågekategori har vid bedömningen. Ett fåtal essäfrå-

gor kan tillsammans väga minst lika tungt som ett större antal faktafrågor. Men 

det är inte heller säkert att så är fallet, tonvikten kan ligga på kortsvarsfrågorna. 

Denna analys sker initialt från prov till prov. Det samlade resultatet kan ge 

besked om det finns något genomgående mönster i undersökningsmaterialet.  

 

Det första analyssteget innefattar även vilken information proven ger till 

eleverna avseende bedömning. Det kan till exempel handla om provfrågorna 

poängsätts eller betygssätts på annat sätt eller vad som krävs av eleverna för att 

få godkänt resultat eller mer på provet. 

 

 

7.6.2 Analyssteg två och tre – kunskaps- och ämnessyn i proven  

 

De två följande analysstegen behandlar de kunskaps- och ämnessyner som 

kommer till uttryck i proven. Provens innehåll står i fokus. Här kan skjutas in 

att den innehållsliga frågan inte är helt skild från den tidigare berörda frågan om 

hur proven är utformade. Frågeställningarna kring kunskaps- och ämnessyn får 

sina svar genom att analysen av provens utformning kombineras med kun-

skaps- och ämnessynsanalysens resultat. Långsvars- och essäfrågor kan till 

exempel vara att föredra om man strävar efter att mäta elevers analysförmåga 

och andra mer komplexa kunskapsnivåer. Flervalsfrågor med fasta svars-

alternativ tenderar istället till att mäta kunskapsnivån med avseende på isolerade 

fakta.271 Sambanden är dock mer komplicerade än så och analysen kräver ett 

visst djup. En essäfråga kan vara utformad så att den i praktiken bara efterfrågar 
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faktauppräkningar samtidigt som en flervalsfråga med fasta svarsalternativ kan 

vara formulerad så att den mäter elevers förmåga att tillämpa sina kunskaper. 

Ett annat exempel på hur utformnings- och innehållsfrågan hänger ihop är att 

användningen av bilder i det skriftliga provet kan vara en ren layoutfråga men 

också ett inslag i en bildanalysfråga. Det är därför relevant att studera provens 

utformning i relation till frågan om kunskaps- och ämnessyn. Det kan påpekas 

att kunskapssyn och utformning även kan variera beroende på vilket kunskaps-

område som tas upp. Därför görs analysen av den ämnessyn som uttrycks i 

proven i relation till kunskapssyn och utformning. 

 

I analysen ingår att studera om de skriftliga provens kunskaps- och ämnessyn 

överensstämmer med de mål som uttrycks i den formella läroplanen. Denna 

analys görs i relation till den kunskapssyn som formuleras i Lpf 94, ämnes-

planen, kursplanen och betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A. Utöver 

detta ingår även bakgrundstexter och kommentarmaterial, dels kring läro-

planens kunskapssyn, dels kring det mål- och kunskapsrelaterade betygssyste-

met.272 I ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem är det viktigt att bedöm-

ningsverktygen svarar upp mot de mål som har satts upp för undervisningen 

och att bedömningen av eleverna sker utifrån dessa i förväg uppsatta mål. Som 

framgår av kapitel 4 anläggs ett läroplansteoretiskt perspektiv baserat på Good-

lads samt Lindensjös och Lundgrens teorier. En naturlig följd härav är att 

analysen av proven, som har använts på realiseringsarenan görs i relation till den 

formella läroplanen på formuleringsarenan. Detta leder vidare till analyssteg 

fyra. 

 

 

7.6.3 Analyssteg fyra – bilden av ämnet samhällskunskap i jämförelse 

med styrdokumenten 

 

Studiens ämnesdidaktiska fokus tydliggörs i det fjärde analyssteget då den bild 

av ämnet samhällskunskap som kommer till uttryck i de prov som ingår i under-

sökningen jämförs med styrdokumentens mål och riktlinjer. I analysen fram-

hålls i vilken mån och i vilka delar styrdokumenten implementeras genom 

proven. 
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 Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009) s. 15 gör en liknande definition av vilka dokument som är 
relevanta när “kunskapssynen i de svenska läroplanerna” ska behandlas. 
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7.6.4 Analysen av de skriftliga proven i förhållande till lärarnas enkätsvar 

 

Enkätsvaren kan ge svar på hur de deltagande lärarna resonerar kring 

bedömning och skriftliga prov. Även här görs en jämförelse mellan lärare som 

undervisar på studie- respektive yrkesförberedande program. Eftersom de 

skriftliga proven även är kopplade till respektive lärares enkätsvar kan hans eller 

hennes svar på frågorna även jämföras med innehållet och utformningen av 

hans eller hennes prov. Genom att koppla enkätsvaren till analysen av de skrift-

liga proven kan en slutlig diskussion föras kring skriftliga prov och bedömning i 

ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem.  

 

 

7.7 Studiens begränsningar och relevans 

 

En lärare har tillgång till flera olika bedömningsverktyg som kan användas när 

elevernas kunskaper ska bedömas. Undersökningens fokus ligger på ett av 

dessa, de skriftliga proven. I detta sammanhang bör det påpekas att såväl 

skriftliga prov som andra bedömningsinstrument används i ett specifikt 

sammanhang. Undervisningen bedrivs i en viss kontext och lärarna och elever-

na har en överenskommelse – uttalad eller outtalad – kring proven.273 Sådana 

faktorer omfattas dock inte av studien. Sidoinformation i form av till exempel 

hur lång tid eleverna har på sig att skriva provet eller om lärarna eventuellt ger 

muntlig information till eleverna i samband med provet utgör ytterligare en 

begränsning. Lärarnas bedömning av svaren kan självklart också ge en 

indikation på vilken kunskap som värderas. Varken elevernas svar eller lärarnas 

bedömning av dessa ingår i föreliggande undersökning.  

 

Det finns även en mängd ramfaktorer, det vill säga olika förhållanden och 

begränsningar, som kan påverka såväl undervisningen som innehållet och 

utformningen av proven.274 Elevgruppens sammansättning, timfördelning och 

andra undervisningsförutsättningar är bara några av de ramfaktorer som kan 

påverka provens innehåll och utformning. Det ingår dock inte i denna studie att 

närmare undersöka vilken roll dessa faktorer kan ha. Däremot framkommer 

vissa ramfaktorers betydelse vid analysen av enkätsvaren. Enkätsvaren ger även 

en bild av vilka faktorer som lärare anser är viktiga vid bedömning inom kursen 

Samhällskunskap A samt vilka bedömningsverktyg som lärare använder sig av 
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utöver de skriftliga proven. Dessa resultat ger en kompletterande bild till 

studiens huvudfokus som ligger på de skriftliga proven.  

 

En av frågeställningarna handlar om skillnaderna mellan studie- och yrkesför-

beredande program. Kursen Samhällskunskap A utgör en lämplig avgränsning 

eftersom kursen, enligt Lpf 94, är obligatorisk för alla program i gymnasie-

skolan. Det innebär att samtliga elever bedöms utifrån en gemensam kursplan 

och gemensamma betygskriterier. Materialet blir därmed jämförbart. Det är värt 

att återigen påpeka att urvalet inte är slumpmässigt. De resultat som presenteras 

i undersökningen är därmed inte generaliserbara. 

 

En annan frågeställning handlar om vilka kunskaps- och ämnessyner som 

uttrycks i proven. Begreppet kunskapssyn behandlas utifrån styrdokumentens 

formuleringar kring vad kunskap är. Analysen av de kunskaps- och ämnessyner 

som proven ger uttryck för är avgränsad till att avse just de skriftliga proven. 

Undersökningen kan alltså inte ge svar på vilken kunskaps- och ämnessyn som 

lärarna mer generellt har och som omfattar mycket mer än det som avspeglas i 

en text i ett provdokument. Vidare kan, som nämndes ovan, provens 

utformning och innehåll vara anpassad till olika ramfaktorer varför den 

kunskaps- och ämnessyn som de ger uttryck för inte nödvändigtvis fullt ut 

överensstämmer med lärarens egen uppfattning. Här kan också knytas an till det 

läroplansteoretiska perspektivet. Läraren kan ha en uppfattning som överens-

stämmer med intentionerna bakom läroplanen men i klassrummet – där den 

verkställda läroplanen kommer till uttryck – blir resultatet ändå ett annat. Det 

kan emellanåt råda ett glapp mellan provens innehåll (och utformning) och 

lärarens ambition.275 Som tidigare har framhållits framgår det emellertid av ett 

flertal studier att den ämnes- och kunskapssyn som proven ger uttryck för i hög 

grad påverkar elevernas ämnesuppfattning och deras syn på vilken kunskap som 

värderas i skolan. Tidigare utförda undersökningar visar också att eleverna 

strävar efter att lära sig det som efterfrågas i proven. Proven signalerar således 

en viss kunskapssyn och en bild av ämnet som eleverna tenderar att påverkas av  

oavsett vad som framgår av eventuella läroplaner eller av vad läraren meddelar i 

klassrumssituationen. Därmed blir proven delvis skolans ”skyltfönster” 

gentemot eleverna i det här avseendet, inte lärarens uppfattning eller vad som 

eventuellt kan läsas ut av styrdokumenten. Det faktum att provens utformning 
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och innehåll påverkar elevernas lärande, bedömningen av desamma samt vilken 

bild eleverna får av ett ämne276 motiverar denna undersökning. 

 

Avsikten med att analysera vilka delar av styrdokumenten som kommer till 

uttryck i de skriftliga prov som ingår i undersökningen är att undersöka och 

belysa vad som behandlas i prov inom ämnet samhällskunskap och hur detta 

görs. De delar av styrdokumenten som inte får genomslag i proven kan natur-

ligtvis behandlas i undervisningen och i andra former av bedömningsinstru-

ment. I detta sammanhang kan nämnas att flertalet av de resultat som fram-

kommer i denna studie har relevans även när den nya läroplansreformen träder 

i kraft hösten 2011. Det införs till exempel en ny betygsskala men det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet kommer fortfarande att vara kvar.277 Före-

liggande undersökning fokuserar på såväl ämnesdidaktiska som bedömnings-

mässiga frågor och dessa är fortfarande aktuella även utifrån de nya styrdoku-

menten.  

 

I de följande kapitlen kommer resultaten av undersökningens empiriska del att 

presenteras. I kapitel åtta redovisas resultaten från enkätsvaren samt de lokala 

kursplanerna. Därefter följer de olika analysstegen som behandlas i var sitt 

kapitel – provens utformning, kunskapssyn och ämnessyn. Slutligen görs en 

jämförelse mellan den bild av ämnet samhällskunskap som kommer till uttryck i 

proven och styrdokumentens skrivningar. De skillnader som finns mellan 

studie- och yrkesförberedande program avseende provens utformning, kun-

skapssyn och ämnessyn behandlas genom samtliga analyskapitel. De kvalitativa 

delarna ifråga om provens och provfrågornas innehåll och utformning inne-

håller pedagogiska, bedömningsmässiga och ämnesdidaktiska inslag vid sidan av 

analysens statistiska del. Delvis görs vissa tolkningar av de empiriska resultaten 

parallellt med att resultaten presenteras.  
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8 Enkätsvaren och de lokala kursplanerna 

 

I detta kapitel redovisas hur de lärare som ingår i studien resonerar kring 

skriftliga prov och bedömning av elever inom kursen Samhällskunskap A. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse av de lokala kursplaner som är en del av 

undersökningens material. 

 

 

8.1 De skriftliga provens betydelse och funktion 

 

En majoritet av lärarna (15 av 21 lärare) anser att de skriftliga proven har stor 

betydelse vid bedömningen av eleverna och därmed även vid betygssättningen. 

Övriga bedömningsverktyg ses mer som komplement eller som en lärare 

uttrycker det; ”muntliga insatser kan aldrig sänka ett betyg”.  

 

Det finns en mängd förklaringar till varför de skriftliga proven har ett sådant 

genomslag vid bedömningen. De argument som tas upp kan kategoriseras 

utifrån både ett lärar- och ett elevperspektiv. Flera lärare betonar att de skriftliga 

proven fyller en funktion genom att de mäter elevernas baskunskaper. I den 

mån lärarna uppger vilka kunskapsområden som eleverna efter avslutad kurs 

bör ha nödvändiga kunskaper om nämns uteslutande områdena demokrati, 

Sveriges statsskick och ekonomi. Detta stämmer väl överens med resultatet att 

de skriftliga prov som ingår i undersökningen till två tredjedelar utgörs av just 

dessa kunskapsområden (se kapitel 11). Detta resultat överensstämmer även 

med tidigare forskning som pekar på att samhällskunskapsämnet har en tonvikt 

på statsvetenskapliga och nationalekonomiska begrepp.278 Det framkommer 

också att proven anses ge ett bra underlag för att bedöma kvalitetsskillnader 

och elevernas prestationer i förhållande till betygskriteriernas samtliga nivåer. 

 

I kontrast till resonemanget ovan nämner några lärare specifikt att proven är 

viktiga för att kontrollera om eleverna har uppnått gränsen för godkänt. Proven 

omfattar dock i princip alltid alla betygssteg – samtliga lärare utom en gör prov 

som mäter alla betygssteg – däremot är det inte säkert att eleverna måste svara 

på samtliga frågor. Vissa prov är uppbyggda så att eleverna bara behöver 

besvara en viss andel av ”G-frågorna” korrekt om de ”nöjer sig” med att få 

godkänt på provet.  
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De skriftliga proven har enligt lärarna stora fördelar genom att de ger eleverna 

samma möjlighet och tid att visa att de behärskar ett kunskapsområde. Proven 

”måste finnas för att ge alla elever en chans att prestera” och de behövs för att 

bedöma eleverna individuellt eftersom eleverna får tillfälle att visa vad de kan 

oberoende av klasskamraterna. Rättviseprincipen är således något som betonas. 

Eftersom prestationerna mäts under kontrollerade former så anses proven vara 

mer rättvisa än andra bedömningsverktyg. Proven kan även vara till gagn för 

elever som har svårt att göra sig hörda och tala inför grupp.  

 

Slutligen anger lärarna att proven är bra om man verkligen vill att eleverna ska 

läsa in ett område, till exempel Sveriges statsskick. Eleverna tar nämligen de 

skriftliga proven på allvar. Eftersom lärarna själva anger att de skriftliga proven 

väger tungt vid bedömning och betygssättning är en trolig slutsats att eleverna 

också uppfattar vikten av att läsa in de kunskapsområden som bedöms genom 

proven.  

 

I sina svar hänvisar lärarna även till eleverna och deras syn på de skriftliga 

proven. Vissa av lärarna anger att en anledning till att de har skriftliga prov är 

att eleverna själva kräver prov för att få möjlighet att visa vad de kan. Detta 

argument kopplas ihop med att eleverna är vana vid prov och att det är en 

examinationsform som eleverna förstår – ”det är lätt för dem att se hur väl de 

har lyckats”. De skriftliga proven anses som mindre dramatiska för de flesta 

elever. De ”fasar” mer inför muntliga redovisningar, seminarier och egna 

arbeten. Eleverna kräver även prov av rättviseskäl – lärarna menar att eleverna 

tror att lärarna gör en mindre rättvis bedömning med andra bedömnings-

instrument. Rättviseskälet är något som lärarna anser är viktigt, men de 

framhåller även att eleverna ser det som ett bärande skäl till att ge proven stor 

betydelse. 

 

Av enkätsvaren kan man utläsa att skriftliga prov är ett centralt bedömnings-

verktyg både utifrån lärarnas och elevernas perspektiv och därmed även ett 

vanligt och naturligt inslag vid bedömning och betygssättning. De flesta lärare 

uttrycker att proven ger dem ett bra underlag vid bedömningen av elever inom 

kursen Samhällskunskap A. Ibland framkommer det dock ett önskemål om 

minskad ”provfixering” eller som en lärare uttrycker sig – proven har ”tyvärr 

alldeles för stor inverkan på hur »seriöst» eleverna ser på behovet att läsa in 

material som ingår i kursen”. 
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Ett fåtal av de deltagande lärarna uttrycker en avvikande åsikt angående de 

skriftliga provens betydelse. De framhåller att proven har mindre betydelse vid 

bedömning av eleverna i ämnet samhällskunskap. Samtliga dessa lärare under-

visar på yrkesförberedande program. De uppger att de antingen sällan använder 

prov eller att de använder skriftliga prov eftersom eleverna vill ha det och att 

proven trots allt behövs för att bedöma varje elev individuellt. Samtidigt 

uttrycker de själva en önskan att andra bedömningsformer var mer centrala. De 

hänvisar även till att eleverna på de yrkesförberedande programmen har svårare 

för att läsa in större kunskapsområden och att skriva längre prov. 

 

 

8.2 Övriga bedömningsverktyg  

 

Även om flertalet av de lärare som ingår i studien uppger att de skriftliga 

proven har stor betydelse vid bedömningen av eleverna är de också noga med 

att ange andra bedömningsverktyg som de använder vid sidan av de skriftliga 

proven. Dessa bedömningsformer utgörs främst av muntliga insatser av olika 

slag som till exempel muntliga förhör i helklass, muntliga förhör i smågrupper, 

debatter, diskussioner, seminarier samt den muntliga aktiviteten i klassrummet. 

Andra metoder som används vid bedömningen är grupparbeten samt enskilda 

inlämningsarbeten. Dessa kan ge en kompletterande bild av vad eleverna kan. 

Läxförhör och nyhetsbevakning är bedömningsformer som också återkommer i 

lärarnas svar. I övrigt nämns till exempel rollspel, värderingsövningar, logg-

böcker, hemprov och aktivitet vid studiebesök samt själva undervisningen i 

klassrummet, det vill säga allt som görs i klassrummet bedöms. 

 

 

8.3 Vad väger tyngst vid bedömningen?  

 

Av enkätsvaren framkommer att lärarna till stor del uttrycker kvaliteter som 

nämns i kursplanens mål och betygskriterier när de anger vilka förmågor som är 

mest centrala när de bedömer eleverna inom ämnet samhällskunskap. Nästan 

samtliga lärare använder ett eller flera av följande verb när de ska beskriva vilka 

faktorer som väger tyngst. Eleverna ska ha förmåga att analysera, problema-

tisera, värdera, jämföra, förstå, resonera, dra slutsatser, lösa problem, använda 

sina kunskaper till exempel se orsaker, konsekvenser och åtgärder samt se saker 

ur olika perspektiv. Dessa förmågor omnämns i läroplan, ämnesplan, kursplan 

och betygskriterier. Att eleverna själva ska söka kunskap nämns av en lärare. En 
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intressant notering är att dessa förmågor inte nämns i relation till själva ämnet. 

Lärarna anger till exempel att eleverna ska kunna analysera men inte vad de ska 

kunna analysera. 

 

Ett så kallat trappstegstänkande framkommer i enkätsvaren. Betyget godkänt 

likställs ofta med faktakunskaper medan analysförmåga och så vidare mäts på 

de högre betygsnivåerna väl godkänt och mycket väl godkänt.  

 

 

8.4 En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program 

 

Genom enkätsvaren framkommer en tydlig skillnad mellan de samhällskun-

skapslärare som undervisar på studie- respektive yrkesförberedande program 

både när det gäller vad som anses väsentligt att bedöma och vilken betydelse 

olika bedömningsverktyg har. De lärare som undervisar på studieförberedande 

program eller både studie- och yrkesförberedande program betonar de skriftliga 

proven mer än de lärare som enbart undervisar på yrkesförberedande program.  

 

De lärare som undervisar på yrkesförberedande program framhåller att i ämnet 

samhällskunskap är det viktigt att bedöma om eleverna har de grundläggande 

kunskaper som behövs för att kunna fungera som medborgare i ett demokra-

tiskt samhälle. Elevernas demokratiska kompetens sätts i fokus. Vidare betonas 

att eleverna ska få en förståelse för samhället. Betygssättningen står inte i 

centrum utan det handlar snarare om att ge eleverna en förmåga att må bra och 

fungera i samhället. Det är intressant att det enbart är dessa lärare som nämner 

samhällsfrågor, som omnämns flera gånger i styrdokumenten. I stort verkar 

dock inte samhällsfrågor i sig var något som lärarna särskilt hänvisar till.  

 

Samhällskunskapslärarna som undervisar på de yrkesförberedande programmen 

uttrycker vikten av att eleverna deltar på lektionerna i stället för att betona mer 

formella bedömningsinstrument som till exempel skriftliga prov. Närvaron sätts 

i centrum. I det dagliga mötet ska läraren kunna se elevens utveckling och 

arbetsprocess. Elevernas muntliga aktivitet sätts i fokus, till exempel nämns 

olika former av samtal, muntliga presentationer och nyhetsbevakning. Lärarna 

anser också att det är väsentligt att eleverna till exempel deltar på studiebesök.  

 

Bedömningen anses vidare handla om att hjälpa eleverna eftersom flera av dem 

har diagnostiserade inlärningsproblem och är svagpresterande. Detta leder 
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också till att olika bedömningsmetoder är nödvändiga för att ge eleverna en 

chans att klara kursen. Lärarna betonar även att eleverna har problem med 

skrivuppgifter, särskilt om de är långa. Därför anpassas bedömningsverktygen 

genom att det muntliga blir mer centralt och de skriftliga inslagen utgörs ofta av 

kortare skriftliga förhör. I den mån skriftliga prov används väljer lärarna att inte 

ha så många per kurs och proven är korta i omfång så att eleverna har en 

möjlighet att lära sig ett begränsat innehåll. Eleverna kan få ”G-frågorna” i 

förväg. Svaren på dessa frågor har gåtts igenom så att eleverna kan öva på dem 

hemma. Även om provet mäter upp till MVG-nivå tar flera lärare upp att 

provens främsta uppgift är att mäta nivån godkänt och därmed kontrollera att 

eleverna har läst in ett visst kunskapsområde. Eftersom eleverna är svaga 

skriftligt får elevernas eventuella VG- och MVG-förmågor redovisas i själva 

undervisningssituationen. Det är värt att framhålla att flera av de lärare som 

undervisar på yrkesförberedande program har besvarat enkäten mer utförligt 

och noggrant än de lärare som undervisar på studieförberedande program. De 

har tydligt förklarat hur de ser på bedömningsfrågor i relation till den bedöm-

ning de själva gör av elevernas förmåga att lära sig kursens innehåll. 

 

Ett fåtal lärare har möjlighet att ha eleverna i mindre grupper (cirka 15/grupp) 

och under dessa förutsättningar konstaterar de att muntliga bedömnings-

metoder är lättare att använda. Samtidigt uttrycker de en förståelse för att om 

de hade haft större grupper skulle de skriftliga bedömningsinstrumenten, till 

exempel i form av prov, utgöra ett större inslag.  

 

Värt att påpeka är att det dock finns lärare som betonar att de skriftliga proven 

behövs även på de yrkesförberedande programmen. Proven kan till exempel 

fylla en funktion om de används som en del av lärprocessen, det vill säga att 

eleverna utvecklar sitt lärande och inte enbart visar vad de kan. Proven kan 

också fungera som en sorts repetition. Eftersom eleverna är ute på praktik en 

stor del av undervisningstiden kan proven vara ett sätt att samla upp och ha 

kontroll på vad de får med sig för kunskaper. Skriftliga prov behövs också för 

att kunna bedöma vilka kunskaper var och en av eleverna har.  

 

Sammanfattningsvis ger de samhällskunskapslärare som undervisar på de yrkes-

förberedande programmen en bild av att skriftliga prov kan vara bra om de inte 

omfattar för stora kunskapsmängder och för stora skrivuppgifter. Skriftliga 

prov har betydelse för att bedöma eleverna individuellt, men om de är för 

många och för omfattande riskerar de att ge redan svaga eller omotiverade 
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elever ännu sämre självförtroende. Därför väljer vissa lärare att i princip inte 

använda skriftliga prov eller göra mindre omfattande prov vars främsta uppgift 

är att mäta betygsnivån godkänt. De flesta prov som ingår i undersökningen 

mäter dock samtliga betygsnivåer, men av det som framgår av enkätsvaren 

räknar lärarna med att VG- och MVG-nivåerna snarare framkommer med hjälp 

av andra bedömningsverktyg – ofta med hjälp av muntliga aktiviteter i klass-

rumssituationen. 

 

Dessa resonemang står i kontrast till hur samhällskunskapslärarna på de 

studieförberedande programmen resonerar. Vid bedömningen av eleverna har 

de skriftliga proven stor betydelse och deras funktion är att mäta elevernas 

kunskaper och förmågor inom samtliga betygssteg. Elevernas muntliga insatser 

ses snarare som ett komplement till de skriftliga proven. Värt att notera är att de 

lärare som undervisar på både studie- och yrkesförberedande program i sina 

enkätsvar i stort resonerar som de lärare som enbart undervisar på studieför-

beredande program. De lärare som uteslutande undervisar på yrkesförbere-

dande program (även om de under sina tidigare yrkesverksamma år har varit 

verksamma även inom de studieförberedande programmen) uppvisar en mer 

likartad syn i sina enkätsvar. Det verkar alltså ha betydelse om lärarna 

undervisar på studieförberedande program eller både studie- och yrkesförbe-

redande program jämfört med om de enbart undervisar på yrkesförberedande 

program. 

 

 
8.5 Lokala kursplaner 

 

Tre av de elva gymnasieskolor som ingår i undersökningen har lokala kurs-

planer. Övriga följer de nationella skrivningarna. När Samhällskunskap A fick 

en ny kursplan år 2008 gjordes följande två tillägg när det gäller vad eleverna 

ska kunna efter avslutad kurs: 

 

 ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell 

och EU-nivå, 

 kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional, nationell 

nivå, inom EU samt internationellt, 

 

Motsvarande tillägg gjordes också i betygskriterierna. Av de tre lokala kurs-

planer som ingår i denna undersökning framgår inte att detta tillägg har fått 

något genomslag. Denna undersökning tyder på att lokala kursplaner inte är så 
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vanliga och i den mån de förekommer är de inte uppdaterade enligt de 

förändringar som sker. 

 

Av de tre lokala kursplaner som ingår i studien följer en av dem i stort sett de 

nationella målen och betygskriterierna. En annan inleder med Skolverkets text 

för att därefter konkretisera innehållet i form av lokalt formulerade kursmål och 

betygskriterier. Den tredje kursplanen skiljer sig från de två andra genom att 

den helt och fullt är anpassad till byggprogrammet. Nu följer en kort genom-

gång av de tre lokala kursplanerna. 

 

I den första av de ovan nämnda kursplanerna har angetts att kursen innehåller 

följande moment.279 Politiska partier och ideologier, svenskt statsskick, lag och 

rätt, sociala frågor, ekonomi, kommunikation/massmedia och internationella 

relationer. I betygskriterierna används i stort sett de nationella formuleringarna 

när det gäller de generella förmågor som eleverna ska behärska, till exempel att 

dra slutsatser eller redogöra för. Däremot konkretiseras ämnesinnehållet vilket 

här innebär att eleverna till exempel ska ”reflektera huruvida civil olydnad i ett 

samhälle är demokratiskt eller inte” och ”analysera och ta ställning till om det är 

önskvärt med hyresregleringar eller inte.”  

 

Den andra kursplanen, som är avsedd för yrkesförberedande program, 

innehåller kunskapsområdena Jag i samhället (som bland annat handlar om 

arbete förr och nu, rättigheter och skyldigheter i arbetslivet samt etiska frågor 

kring brott och straff), privat- och samhällsekonomi, maktperspektiv (som till 

exempel berör demokrati, ideologier samt massmedias granskande roll och 

opinionsbildning), makt ur ett nationellt perspektiv (svensk politik med riksdag, 

regering, kommuner och landsting) samt makt ur ett internationellt perspektiv 

(internationella konflikter och folkrätt). 

 

De lokala betygskriterierna är tydligt kopplade till ovan nämnda kunskaps-

områden. Varje kunskapsområde har sina egna betygskriterier och betygs-

nivåerna bygger tydligt på varandra. Följande exempel på lokala betygskriterier 

är kopplade till ekonomiområdet.  

 

G: Redogör för ekonomiska begrepp och placera in dessa i rätt sammanhang.  

VG: Diskuterar hur politiska förhållanden påverkar ekonomiska förutsätt-

ningar för människor runt om i världen.  

                                                      
279

 I denna lokala kursplan används begreppet moment istället för kunskapsområde. 
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MVG: Analyserar ekonomiska förutsättningar utifrån olika samhällsförhållan-

den samt diskuterar hur detta påverkar människors livsvillkor. 

 

Utöver ovan nämnda kunskapsområden innehåller betygskriterierna även rubri-

kerna ”Realia” och ”Autonomi”. Under rubriken ”Realia” citeras ordagrant de 

nationella betygskriterier som handlar om att eleverna ska kunna söka och 

sammanställa fakta ur olika källor. ”Autonomi” behandlar elevens eget studie-

ansvar och studieteknik. 

 

G: Planerar och genomför arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med 

andra.  

VG: Reflekterar och drar slutsatser över sitt eget lärande.  

MVG: Arbetar självständigt och på eget initiativ. 

 

Den tredje lokala kursplanen skiljer sig från de andra två genom att den dels 

inte har en text som ligger nära den nationella kursplanens formuleringar, dels 

att den rakt igenom fokuserar på byggprogrammet. Kursplanen är helt anpassad 

till byggeleverna. Här råder en total infärgning, det vill säga kursmålen anpassas 

till programmet.280 

 

De moment281 som räknas upp är samhällshistoria och bygghistoria (från 

industrialismen till idag), massmedias roll (med bland annat följande fråga ”Var 

får byggare sina nyheter om sin vardag ifrån?”), kunskap och ideologier 

(ideologiernas framväxt och partier idag – ”Hur röstar byggare politiskt?”, men 

även till exempel frågor kring varför brott sker och varför mångfald och jäm-

ställdhet är bra för ett samhälle). Det fjärde momentet heter ”Hur lever byggare 

historiskt i världen?” och här ingår bland annat demokrati samt svensk och 

internationell historia. Därefter följer momentet ”Att bygga en stad och styra” 

som innehåller till exempel statsskick, sammanträdesteknik och stadsplanering. 

De tre avslutande momenten handlar om världsekonomin (”Hur mycket av 

ekonomin tar byggekonomin?”), privatekonomin (”Hur ska du som byggare få 

dina pengar att räcka?”) samt Världen och nyheter (”Varför angår världen och 

världens byggare mig? Hur påverkar EU oss byggare?”). Det framgår tydligt att 

varje del av kursen är tänkt att infärgas av byggprogrammet. 

 

De betygskriterier som anges i den tredje lokala kursplanen liknar inte de 

nationella betygskriterierna och de är inte heller knutna till de moment som har 

                                                      
280

 Se kapitel 2 för en närmare förklaring av begreppet infärgning. 
281

 Även i denna kursplan används begreppet moment. 
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beskrivits ovan. Istället innehåller de generella formuleringar. Här följer två 

exempel:  

 

G: Du kan ta ansvar för ditt arbete i gruppen 

VG: Du kan instruera och förklara för andra i gruppen 

MVG: Du kan handleda andra i gruppen och tillföra gruppen nya tankegångar 

 

G: Du kan planera och genomföra arbetsuppgifter med handledning 

VG: Du kan planera och genomföra arbetsuppgifter självständigt 

MVG: Du kan formulera och lösa egna arbetsuppgifter och dokumentera ditt 

arbete 

 

Vidare anges att ”Du bedöms också efter närvaro, aktivitet, struktur och i 

demokratiskt arbetssätt på lektionerna.”  

 

 

8.5.1 De lokala kursplanernas betydelse i denna studie 

 

Denna undersökning tyder på att lokala kursplaner i samhällskunskap inte är 

vanligt förekommande och i den mån de förekommer är de inte uppdaterade 

efter de förändringar som sker i den nationella kursplanen.282  

 

De två lokala kursplaner som används på yrkesförberedande program visar på 

en anpassning till eleverna. Främst kursinnehållet, men i viss mån även betygs-

kriterierna, har formulerats om och därmed gett en egen prägel på kursen 

jämfört med de nationella skrivningarna.  

 

Provanalysen visar att de lokala kursplanerna inte sätter några stora avtryck i de 

prov som hör till respektive kursplan. Det finns endast enstaka inslag i prov-

frågorna som kan härledas till det specifika innehållet som återfinns i de lokala 

kursplanerna.  

 

I och med att de lokala kursplanerna är få och inte nämnvärt kommer till 

uttryck i proven kommer analysen av proven och provfrågorna att göras i 

förhållande till den formella läroplanen och kursplanen på nationell nivå. 

 

 

                                                      
282

 Jfr. Tholin (2006) som i sin avhandling har kommit  fram till en liknande slutsats avseende lokala 
kursplaner i ämnena idrott och hälsa, engelska och kemi på grundskolan. 
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9 De skriftliga provens utformning  

 

De skriftliga prov som ingår i undersökningen uppvisar ett spektrum av olika 

strukturer, innehåll och layout. Samtidigt ger proven en bild av hur prov i 

ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan ser ut. Det är lätt att känna igen ett 

prov när man ser det. De skriftliga provens utformning handlar om hur proven 

är uppbyggda. Proven och provfrågornas struktur kan påverka elevernas möjlig-

heter att visa sina förmågor. Provens layout och struktur har betydelse för såväl 

vilken kunskaps- och ämnessyn som förmedlas till eleverna via proven som för 

bedömningen av desamma. Därför ligger de analysresultat som framkommer i 

detta kapitel till grund för de fortsatta analysresultat som handlar om vilka kun-

skaps- och ämnessyner som kommer till uttryck i proven. (Kapitel 10 och 11.) 

 

Analysen av de skriftliga proven görs dels på provnivå, dels på provfrågenivå. 

Med provnivå avses proven i sin helhet. Med provfrågenivå avses att analysen 

görs utifrån varje fråga. I undersökningen ingår 95 prov som innehåller 1 239 

provfrågor. Antalet provfrågor per prov varierar mellan en fråga upp till 35 

frågor. Medelvärdet är 13 frågor per prov och medianen är 12 frågor. När prov-

frågorna har räknats har den numrering som lärarna gjort på proven i stort sett 

följts. Eftersom proven innehåller ett antal frågor som består av flera delfrågor 

skulle antalet provfrågor som ingår i undersökningens analys öka avsevärt om 

dessa delfrågor hade räknats var för sig. När en fråga innehåller delfrågor som 

hänger samman räknas denna typ av fråga därför som en fråga eftersom läraren 

själv i provet har räknat det som en fråga.283 Ett exempel får illustrera. 

 

7. Vilka fem länder sitter alltid med i FN:s säkerhetsråd? Vad har 

säkerhetsrådet för befogenheter? Vad betyder vetorätt i detta sammanhang? 

 

Ovanstående fråga består av tre delfrågor i ett sammanhang. De tre frågorna 

hänger ihop och eleverna besvarar dem som en helhet. Frågan bör därför ses 

som en fråga och inte som tre. Det stämmer också väl överens med synsättet att 

en essäfråga, som oftast också består av flera delfrågor, utgör en fråga.  

 

Samma resonemang gäller för frågor med bundna svarsalternativ, som ofta 

innehåller en mängd delfrågor. Följande fråga får illustrera hur en flervalsfråga 

                                                      
283

 Jämför t.ex. Katrin Modig (2005) som i sitt examensarbete om skriftliga prov i religionskunskap A 
har valt att räkna t.ex. följande fråga ”Vem var Siddharta Gautama och när levde han?” som två 
frågor. I föreliggande undersökning skulle denna fråga räknas som en fråga. 
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med flera delfrågor har räknats som en fråga eftersom läraren har räknat den 

som en fråga.  

 

4. Vilka uppgifter har A. regeringen B. riksdagen? Markera med A=regeringen 

B=riksdagen (9) 

 1. Stiftar lagar______ 

 2. lägger propositioner___ 

 3. Kontrollerar förvaltningen______ 

 4. Lägger motioner______ 

 5. Ger fångar nåd_____ 

 6. Bestämmer våra skatter 

 7. Verkställer______ 

 8. Utser JO_____ 

 9. Utser generaldirektörer_____ 

 

I undersökningen ingår 693 frågor fördelade på 56 prov som har använts på 

studieförberedande program och 546 frågor fördelade på 39 prov som har 

använts på yrkesförberedande program. Att undersökningen innehåller fler 

prov som har använts på studieförberedande program än på yrkesförberedande 

program beror på att det genomsnittligt har använts fler prov under en kurs på 

de studieförberedande programmen – 3,5 prov per kurs – jämfört med 2,5 prov 

per kurs på de yrkesförberedande programmen. Antalet prov på en kurs 

varierar från noll till åtta stycken – medianen ligger dock på tre prov på de 

studieförberedande programmen och två prov på de yrkesförberedande 

programmen.  

 

Det framgår tydligt när man går igenom materialet att det förekommer en del 

felskrivningar och slarvfel i provfrågor och instruktioner. Det saknas till 

exempel någon bokstav eller frågetecken. Det finns även en del stavfel och en 

grammatiskt felaktig svenska. Samtliga citat ur proven har citerats exakt som de 

är skrivna. Felskrivningar är därför något som ibland syns i de exempel på 

instruktioner och provfrågor som återges i analysavsnitten.284 

 

 

 

 

                                                      
284

 Jfr. Levin & Marton (1971), Wedman (1988), Larsson (1986) och Jansdotter Samuelsson & 
Nordgren (2008). Samtliga författare poängterar att proven bör vara välstrukturerade, ha en god 
layout och vara språkligt korrekta. Provanalysen visar att detta är något som delvis inte uppfylls i de 
prov som ingår i denna studie.  
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9.1 De skriftliga provens layout 

 

De skriftliga proven ger en relativt enhetlig bild av ett provs layout. Proven 

innehåller skriven text i form av kortare eller längre frågor. Bilder, artiklar, 

tabeller eller liknande förekommer sparsamt. Proven innehåller få instruktioner 

till eleverna. I den mån det förekommer består instruktionen av en mer eller 

mindre lång förklaring till hur provet bedöms.  

 

I princip samtliga prov inleds med en rubrik i stil med Prov i Samhällskunskap 

A följt av det kunskapsområde som provet handlar om samt det program som 

provet är avsett för – till exempel ”Prov Samhällskunskap A Samhällsekonomi 

HP”. Proven innehåller även en rad där eleven ska skriva sitt namn. 

 

Proven består nästan enbart av skriven text. I vissa fall förekommer bilder på 

provets framsida, till exempel en EU-flagga på ett prov om EU. Det finns även 

exempel på prov som innehåller en karta som illustration till en fråga (EU-

länderna ska anges på en blindkarta) och ett annat prov innehåller en bild, som 

eleverna ska analysera (ett massmedieprov). I två fall förekommer det en artikel 

som eleverna ska analysera utifrån en frågeställning inom kriminologi respektive 

demokrati. I övrigt finns det diagram som illustration till främst ett antal 

ekonomifrågor. Utöver detta förekommer det enbart skriven text. 

 

På ett fåtal prov har läraren skrivit kommentarer till eleverna, till exempel 

”Lycka till!” eller en fråga om provet var svårt och om eleven har pluggat. För 

det mesta finns det dock inga meddelanden från läraren till eleven.  

 

Ett fenomen som layoutmässigt skiljer proven åt är om eleverna skriver svaren 

direkt på proven eller om frågorna besvaras på ett separat papper. Två tredje-

delar av samtliga prov är utformade så att eleverna skriver svaren direkt på 

proven. Det är ännu mer frekvent förekommande på de yrkesförberedande 

programmen (72 procent jämfört med studieförberedande programmens 64 

procent).  

 

I de fall där eleverna ska skriva svaren direkt på proven finns det skillnader när 

det gäller hur stort skrivutrymme som ges. Vissa prov har gott om utrymme, 

medan andra prov ger eleverna mindre utrymme att skriva. Däremot är det 

alltid så att kortsvarsfrågor har mindre svarsutrymme medan till exempel essä-

frågor vanligtvis ges en halv till en hel sidas svarsutrymme. På vissa prov ges 
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eleverna tomma blankrader att skriva på medan andra prov innehåller utskrivna 

rader där eleverna kan skriva sina svar. 

 

Antalet provfrågor per prov varierar mellan en fråga upp till 35 frågor. Frågorna 

i sig är också olika långa. Vissa prov innehåller kortfattade frågor, medan andra 

provfrågor består av långa förklaringar i själva frågan. Provens omfattning, i 

form av antal papper, varierar följaktligen. Vissa prov kan bestå av flera sidor då 

det ges stort svarsutrymme ibland i kombination med långa frågor med mycket 

text per fråga. Andra prov består enbart av en enda sida där eleverna antingen 

skriver svaren direkt på pappret eller svarar på separat papper. Provens 

omfattning kan självklart även hänga ihop med hur lång tid eleverna har på sig 

att skriva provet. Avseende provens layout har en och samma lärare oftast en 

och samma stil på samtliga prov som han/hon har skickat in.  

 

Det är vanligast att eleven tilltalas i du-form i proven. Detta gäller både i de 

instruktioner som ges till eleverna och i själva frågorna. Till exempel ”För att bli 

godkänd ska du minst ha fått G på 5 av 10 besvarade frågor.” eller ”Vad har du 

gjort dig skyldig till om du döms för mened?” Ungefär en tredjedel av proven har 

istället ett mer neutralt tilltal där instruktionerna till eleverna ser ut i stil med 

”Besvara följande frågor något mera utförligt”. 

 

 

9.2 Graden av strukturering på provfrågorna – fyra olika frågetyper 

 

Provfrågorna kan delas in utifrån graden av strukturering. Provfrågorna har 

delats in i fyra olika frågetyper – frågor med bundna svarsalternativ, kortsvarsfrågor, 

långsvarsfrågor och essäfrågor.285 Flervalsfrågor eller ”para ihop-frågor” är exempel 

på frågor med bundna svarsalternativ; svaren är antingen rätt eller fel. Kort-

svarsfrågor är frågor som kan besvaras med ett eller några ord. Långsvarsfrågor 

besvaras med några meningar och essäfrågor är av sådan art att eleven måste 

skriva en längre sammanhängande text för att besvara frågan.  

 

I tabell 1 visas hur frågorna fördelar sig utifrån de olika kategorierna. Kortsvars- 

och långsvarsfrågor dominerar. Att essäfrågorna är få kan delvis ha sin förkla-

ring i provens uppbyggnad. Flertalet prov inleds med relativt många kortsvars-

                                                      
285

 En liknande indelning görs av Kjell Lundgren och Göran Bergqvist vid institutionen för 
beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. De arbetar med en nationell provbank i kemi 
för kursen Kemi A på gymnasiet. www.chemsoc.se/sidor/KK/fortbdag/KjL.pdf , (2010-02-10) 
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frågor, följt av några långsvarsfrågor och slutligen en essäfråga. Eftersom en 

essäfråga tar längre tid att besvara än en kortsvarsfråga finns det utrymme för 

fler kortsvarsfrågor än essäfrågor. För att få en mer fördjupad bild av hur 

frågorna kan se ut följer nu en närmare genomgång av respektive frågetyp samt 

exempel på provfrågor. 

 

 
Tabell 1. Procentuell andel frågor uppdelade på frågetyper (n=1239) 

 

Frågor med bundna 

svarsalternativ 

10 % 

Kortsvarsfrågor 45 % 

Långsvarsfrågor  38 % 

Essäfrågor 7 % 

Totalt 100 % 

 

 

 

9.2.1 Frågor med bundna svarsalternativ 

 

Tio procent av det totala antalet provfrågor utgörs av frågor med bundna svars-

alternativ. Drygt en fjärdedel av proven innehåller minst en sådan fråga. Det är 

lika vanligt förekommande på studie- som på yrkesförberedande program. 

Proven uppvisar olika former av frågor med bundna svarsalternativ. Det före-

kommer flervalsfrågor där eleverna ska markera vilket svar som är rätt. 

 

 Besvara frågorna genom att ringa in något av alternativen a, b eller c. 

 Den tredje statsmakten är:  

a) kungen  

b) statsministern  

c) massmedia 

 

Stryk under rätt alternativ. Philipskurvan visar a. när arbetslösheten är stor är 

inflationen hög b. när arbetslösheten är hög är inflationen låg c när inflationen 

är hög är också arbetslösheten hög 

 

Det finns även frågor som ska besvaras med sant eller falskt.   

 

 ÄR PÅSTÅENDE SANT ELLER FALSKT (4P) 

A. SVERIGE BLEV DEMOKRATISKT 1909 

B. FINANSMINISTERN ÄR CHEF FÖR FINANSUTSKOTTET. 
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C. KU GRANSKAR REGERINGENS ARBETE. 

D. JUSTITIEMINISTERN KAN BENÅDA LIVSTIDSDÖMDA 

FÅNGAR 

E. LOBBYISTER FÖRSÖKER PÅVERKA MAKTHAVARE OCH 

POLITIKER 

F. REGERINGEN ÄR MÄKTIGARE ÄN RIKSDAGEN 

G. FINANSUTSKOTTET UTFORMAR BUDGETPROPOSITIONEN. 

H. REGERINGENS FRÅGOR TILL RIKSDAGEN KALLAS 

INTERPELLATIONER. 

 

En tredje form av frågor med bundna svarsalternativ är när eleven ska para 

ihop olika svarsalternativ. 

 

 Para ihop följande statsråd: 

 Anders Borg ….. a. Justitieminister 

 Carl Bildt  …..  b. Finansminister 

 Jan Björklund ….. c. Utrikesminister 

 Beatrice Ask …..  d. Skolminister 

 

 

9.2.2 Kortsvarsfrågor 

 

Av det totala antalet provfrågor utgörs 45 procent av kortsvarsfrågor. Det före-

kommer vanligtvis många sådana frågor per prov. Kortsvarsfrågor förekommer 

mest på G-frågenivå. På poängproven ger kortsvarsfrågorna en till två poäng. 

 

Kortsvarsfrågorna är i princip uppbyggda på ett och samma sätt oavsett vilket 

kunskapsområde det handlar om eller vilket program provet är avsett för. 

Typiska kortsvarsfrågor ser ut som följer: 

 

 Vilket statsorgan har den lagstiftande makten? 

 

 Vad är landstingets främsta uppgift? 

 

 Vad är kammaren? 

 

 Nämn minst två bidrag som man kan få som förälder med små barn: 

 

  Vad heter EU-kommissionens ordförande? 
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En annan variant på kortfrågor är att eleven uppmanas att kort förklara vissa 

ord och begrepp. 

 

Förklara mycket kort orden:  

Indirekt demokrati= 

Grundlag= 

Proposition= 

Motion= 

Parlamentarism= 

 

 

9.2.3 Långsvarsfrågor 

 

Långsvarsfrågor är den näst vanligaste frågetypen och utgör 38 procent av det 

totala antalet provfrågor. Minst en långsvarsfråga förekommer på nästan alla 

prov. Denna frågetyp förekommer förutom på G-nivå, även på VG/MVG-

nivå. På poängproven ger dessa frågor fler poäng än kortsvarsfrågor. Långsvars-

frågorna är, till skillnad från kortsvarsfrågorna, mer inriktade på förståelse och 

analys. Mer om detta återfinns i nästa kapitel om kunskapssyn. 

 

Några exempel får illustrera vilken typ av frågor som hamnar i kategorin 

långsvarsfrågor.  

 

De flesta motioner brukar avslås av riksdagen medan de flesta propositioner 

brukar gå igenom. Varför är det så? 

 

BNP är ett intressant men också ett problematiskt mått – varför? Vad mäter 

BNP och vad mäter det inte? 

 

Förklara varför en person som har gått en hel dag i en varm öken utan 

något att dricka är beredd att betala mycket pengar för några liter 

kranvatten. Utgår från ekonomins grundläggande mekanismer. Du har stor 

hjälp om du förstår meningen om ekonomins grunder som vi har pratat 

mycket om på lektionerna. 

  

 

9.2.4 Essäfrågor 

 

Av totalt 95 prov innehåller hälften en eller flera essäfrågor. Ibland ska eleverna 

välja mellan två essäfrågor och besvara en av dem. Essäfrågorna utgör 7 pro-

cent av det totala antalet provfrågor. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
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antalet essäfrågor är färre till antalet eftersom de är mer omfångsrika och tar 

längre tid att besvara än till exempel en kortsvarsfråga.  

 

Essäfrågor utmärks av att de bedöms upp till VG/MVG-nivå eller ger många 

poäng. De ges stort svarsutrymme och själva frågeformuleringarna är ganska 

långa. Eleverna uppmanas ofta uttryckligen att skriva utförliga svar samt moti-

vera eller argumentera. Här följer ett exempel på hur en essäfråga kan se ut: 

 

 Välj en av de två uppgifterna! 

Välj ut en ideologi, ett politiskt parti eller en känd politisk person, kanske en 

debattör eller en politiker. Skriv ett stycke text – gärna som ett debattinlägg – i 

vilket du tar upp vad du uppskattar mest eller ogillar mest hos ideologin, 

partiet eller personens politiska engagemang. Det viktigaste är att du visar att 

du har kunskaper i ämnet. Rubriken på texten: Därför gillar jag [eller ogillar 

jag] xxx 

 

Självklart kan det vara svårt att ta ställning mellan olika ideologier, partier och 

samhälleliga värderingar. Du kanske känner dig osäker och prövande. I så fall 

kan du i stället skriva ett stycke text i vilket du tar upp sådant som du tycker 

verkar positivt (eller negativt) från olika ideologier, partier eller politiker. Det 

viktigaste även här är att du visar vad du kan i ämnet. Om du väljer detta 

alternativ blir rubriken på texten: Därför är det svårt att ta ställning 

 

Följande essäfråga ska besvaras ”tydligt och resonerande”: 

 

Oavsett politisk tillhörighet vill politikerna uppnå de ekonomiska målen låg 

arbetslöshet och stabilt penningvärde (låg inflation). Diskutera och motivera 

dels penningpolitiska och dels finanspolitiska åtgärder för att uppnå målen. 

Varför är det svårt att uppnå båda målen på en gång? Vilket mål skulle 

socialdemokraterna respektive moderaterna prioritera tror du? Motivera.(G-

MVG) 

 

 

9.2.5 Frågetyper – en jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande 

program 

 

Av tabell 2 framgår att mer än hälften av provfrågorna på de studieförbere-

dande programmen utgörs av långsvars- och essäfrågor. Däremot dominerar 

kortsvarsfrågor och frågor med bundna svarsalternativ på de prov som har 

använts på de yrkesförberedande programmen.  
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Tabell 2. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program 

avseende olika frågetyper 

   Studie- eller 

yrkesförberedande 

program 

Totalt    SP YP 

Frågetyper frågor med bundna 

svarsalternativ 

Antal 47 76 123 

% 7 % 14 % 10 % 

kortsvarsfrågor Antal 262 298 560 

% 38 % 55 % 45 % 

långsvarsfrågor Antal 324 149 473 

% 47 % 27 % 38 % 

essäfrågor Antal 60 23 83 

% 9 % 4 % 7 % 

Totalt Antal 693 546 1239 

% 101 % 100 % 100 % 

  

 

Vid en jämförelse mellan olika yrkesförberedande program är det tydligt att de 

prov som har använts på handels- och administrationsprogrammet mer liknar 

de studieförberedande programmens prov. De prov som har använts på bygg-

programmet har däremot betydligt fler kortsvarsfrågor. (Se diagram 1.286) En 

förklaring till detta kan vara att de lärare som ingår i undersökningen och som 

undervisar på både studie- och yrkesförberedande program i de flesta fall 

undervisar på samhällsvetenskapsprogrammet och handels- och administra-

tionsprogrammet. Dessa lärare ger liknande prov till båda programmen, ibland 

med den skillnaden att några av de längsta och mer analysinriktade frågorna tas 

bort eller kortas ner på de prov som är avsedda för handels- och admi-

nistrationsprogrammets elever. Majoriteten av övriga prov som har använts på 

yrkesförberedande program, bland annat byggprogrammet, kommer från lärare 

som enbart undervisar på yrkesförberedande program.   

 

Även om det tydligt framgår att de prov som har använts på byggprogrammet 

mest innehåller kortsvarsfrågor är det värt att kommentera att ett fåtal prov 

som har använts på byggprogrammet istället domineras av färre och längre 

frågor. 

 

                                                      
286

 I denna undersökning innehåller respektive program följande antal prov: SP (56), HP (15), BP 
(16) och övriga yrkesprogram (8). Vid en uppdelning på olika yrkesprogram blir underlaget 
begränsat, men det går ändå att visa på vissa tendenser mellan de olika programmen. 
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Diagram 1. Olika frågetyper – en jämförelse mellan olika gymnasieprogram (N=1239) 

 

 

9.3 Information till eleverna avseende bedömning  

 

Genom att studera proven går det att se olika mönster som indikerar hur 

frågorna viktas och bedöms. I vissa fall anges det konkret hur proven bedöms. I 

andra fall får layouten eller poängsättningen ge vägledning. Följande analys av 

hur proven bedöms görs utifrån själva proven så som de är skrivna. Proven i sig 

”får tala”. Läraren har eventuellt muntligt förklarat hur provet bedöms, men 

denna information ingår inte i undersökningens material.  

 

 

9.3.1 Hur proven bedöms  

 

Proven kan delas in i följande tre kategorier – betyg ges på varje fråga, frågorna 

poängsätts och provet bedöms i sin helhet genom betyg eller annat omdöme. Det som skiljer 

den sistnämnda kategorin från de två övriga är att dessa prov enbart bedöms i 

sin helhet utan att lärarna först har satt ett betyg eller poäng på respektive fråga. 
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Även i de två första kategorierna förekommer det att poängen eller betygen på 

respektive fråga vägs ihop till ett helhetsomdöme som gäller för hela provet.  

 

Av de prov som ingår i denna undersökning är kategorin betyg ges på varje fråga 

vanligast (43 procent). Poängsatta prov är näst vanligast (34 procent) medan 23 

procent av proven bedöms i sin helhet. En jämförelse mellan studie- och 

yrkesförberedande program visar att det är en större andel prov på de 

studieförberedande programmen som bedöms med betyg på varje fråga. På de 

yrkesförberedande programmen dominerar istället poängprov och prov som 

bedöms i sin helhet. Proven fördelar sig på följande sätt (se tabell 3).  

 

 

Tabell 3. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program avseende om proven 

bedöms med betyg, poäng eller i sin helhet 

   Betyg eller poäng 

Totalt 
   Betyg ges på 

varje fråga 

Poäng ges på 

frågorna 

Provet bedöms i 

sin helhet 

Studie- eller 

yrkesförberedande  

program 

SP Antal 32 15 9 56 

%  57 % 27 % 16 % 100 % 

YP Antal 9 17 13 39 

%  23 % 44 % 33 % 100 % 

Totalt Antal 41 32 22 95 

%  43 % 34 % 23 % 100 % 

 

 

På de prov som bedöms genom att lärarna ger betyg på varje fråga anges vilka 

betyg som är möjliga att få på respektive fråga. Vissa frågor kan enbart ge 

betyget godkänt (G-frågor). Andra frågor kan även ge betyget väl godkänt eller 

mycket väl godkänt (VG/MVG-frågor). Proven anger tydligt vilka frågor som 

kan ge vilket betyg och de innehåller oftast en instruktion till eleverna där 

bedömningen av provet i sin helhet beskrivs. Ibland är det mycket kortfattat i 

stil med ”G-frågorna besvaras av alla” för att lite längre fram i provet följas av 

en rubrik ”VG-MVG-frågor”. Ibland inleds provet med ett längre resonemang 

om hur provet bedöms. Det kan till exempel se ut på följande sätt: 

 

För att bli godkänd ska du minst ha fått G på 5 utav 11 besvarade frågor. För 

att få VG ska du minst ha fått G på 7 av frågorna och VG på minst en utav 

frågorna 10-12. Alla svar kan belönas med ett G om de besvaras korrekt men 

bara 10-12 kan belönas med VG. Frågorna 11-12 kan om de besvaras mycket 

bra ge ett MVG. 
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Ett av proven innehåller en ordlista där tre begrepp som används i frågorna 

förklaras för eleverna.  

 

Förklara: Till exempel på fråga 3. Det räcker inte med att du räknar upp tre 

orsaker till att män begår fler brott än kvinnor utan du ska också förklara så att 

en elev som inte kan lika mycket om ämnet som du förstår vad du menar. 

Tänk på att jag inte vet hur mycket du kan. Förklara till dess du är säker på att 

jag har förstått att du kan svaret på frågan. 

 

Ange: räkna upp utan att förklara dem närmare. 

 

Redogör: Beskriv en sak, till exempel ett begrepp. Till exempel brottsligheten 

och synen på brottsligheten på fråga 8. Det ger ett G om det är korrekt 

besvarat. Det är först vid en korrekt förklaring av hur och varför förändringen 

har skett som svaret kan ge ett högre betyg. 

 

Av de prov där frågorna poängsätts är det få som har poänggränserna utskrivna på 

proven. I de fall det förekommer ser det till exempel ut på följande sätt: ”Max: 

43 MVG:38, VG:30, G:22”. Det finns också en variant där poängen på frågorna 

varierar från 1-3 poäng där 1p=G, 2p=VG och 3p=MVG och gränserna blir i 

detta fall ”Max:20p, MVG=17p, VG=12p och G=7p”. Flertalet prov saknar 

dock information om vilka gränser som finns.  

 

Det syns ett tydligt mönster när det gäller själva poängsättningen per fråga. 

Kortsvarsfrågor ger 1-2 poäng och skrivutrymmet är relativt litet. Långsvars-

frågor ges mer skrivutrymme och dessa frågor kan oftast ge 3-4 poäng. Slutligen 

ges essäfrågor störst utrymme och poängsätts för det mesta med 6-8 poäng. Ett 

annat liknande mönster som framkommer är att G-frågor belönas med 1-3 

poäng medan VG/MVG-frågor belönas med 4-8 poäng. Eftersom antalet G-

frågor ofta är fler till antal går det att få ihop många poäng på dessa frågor. 

Därför är det viktigt hur dessa frågor har viktats i relation till VG/MVG-

frågorna.  

 

De prov som bedöms i sin helhet är sparsamma med kommentarer kring hur bedöm-

ningen sker. Det finns till exempel inte några förklaringar till vad som krävs för 

att få olika betyg.  
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9.3.2 Nivågrupperade prov 

 

Nivågrupperade prov är indelade i två delar; en G-del där det enbart finns G-

frågor, denna följs av en VG/MVG-del med frågor som kan ge ett högre betyg. 

Den sistnämnda delen är avgörande vid bedömningen såtillvida att eleven måste 

avge svar som bedöms som VG eller MVG för att få något av dessa högre 

betyg på hela provet. 

 

Mer än hälften av proven är nivågrupperade utifrån olika betygsnivåer (56 

procent av samtliga prov). Vid en jämförelse mellan om proven bedöms med 

betyg eller poäng och om proven är nivågrupperade framgår att det är en större 

andel prov som är nivågrupperade (53 prov) än andelen prov som bedöms med 

betyg på varje fråga (41 prov). Det beror på att även ett antal poängprov är 

uppdelade på detta sätt. (Se tabell 3 och 4.) 

 

En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program visar att det 

procentuellt är fler prov på studieförberedande program som är nivågrupperade 

(66 procent) än på yrkesförberedande program (41 procent). (Se tabell 4.) 

 

 

Tabell 4. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program avseende 

om provet är nivågrupperat. 

   Provet är uppdelat i en G-del och 

en VG/MVG-del 

Totalt    Ja Nej 

Studie- eller 

yrkesförberedande  

program 

SP Antal 37 19 56 

%  66 % 34 % 100 % 

YP Antal 16 23 39 

%  41 % 59 % 100 % 

Totalt Antal 53 42 95 

%  56 % 44 % 100 % 

 

 

En effekt av att proven är nivågrupperade är att det på flera prov (38 procent) 

framgår att det räcker att eleverna besvarar en viss del av G-frågorna korrekt 

för att få godkänt på provet. Eleven får alltså själv välja och avgöra om han eller 

hon vill besvara VG- och MVG-frågorna för att därmed kunna ha möjlighet att 

få ett högre betyg på hela provet.   
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En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program visar att det 

procentuellt förekommer färre prov på de yrkesförberedande programmen där 

eleverna kan välja att enbart besvara en viss andel av G-frågorna korrekt för att 

få godkänt på provet (23 procent). I denna undersökning är alltså detta feno-

men vanligast på studieförberedande program där nästan hälften av proven (48 

procent) är av detta slag. En mer utförlig analys av detta återfinns i nästföljande 

kapitel.  

 

 

9.3.3 Provens layout avseende bedömning 

 

Provens layout ger en signal om vad lärarna önskar för typ av svar. Detta gäller 

samtliga prov, oavsett vilket bedömningssystem som används. Vid bedöm-

ningen finns alltså andra faktorer – utöver om de till exempel poängsätts eller 

bedöms i sin helhet – som kan vara intressanta. Svarsutrymmet på proven torde 

ge en indikation på hur mycket läraren vill ha som svar på respektive fråga. 

Kortsvarsfrågorna får oftast en eller två rader som svarsutrymme ibland i 

kombination med en instruktion som: ”Beskriv kortfattat…”. Mycket talar för 

att när läraren vill ha ett mer utförligt svar syns det genom att svarsutrymmet 

blir större och att lärarna skriver uppmaningar som ”Motivera utförligt din 

åsikt.” eller ”Resonera utförligt kring…”. När eleverna förväntas ge långa svar 

på essäfrågorna får de till exempel en signal i form av att de får en hel sidas 

svarsutrymme, att de uppmanas att skriva på baksidan av provet eller ta ett 

extra skrivpapper. Mönstret är tydligt. G-frågorna är kortsvarsfrågor och 

VG/MVG-frågorna är långsvars- eller essäfrågor. I den mån det uttrycks i 

proven framgår det att eleverna förväntas skriva längre svar för att få ett högre 

betyg.  

 

Sammanfattningsvis är det mer än hälften av samtliga prov som inte i skrift ger 

eleverna information om hur provet bedöms.  Detta fenomen gäller oavsett om 

provet bedöms med betyg på varje fråga, med poäng eller i sin helhet. Själva 

layouten ger eleverna viss vägledning om vad läraren önskar. Frågornas formu-

leringar ger också indikationer på om det ska vara kortfattade beskrivande svar 

eller längre och mer analyserande och argumenterande svar. Provanalysen och 

enkätsvaren tyder på att den sistnämnda typen av svar är det som krävs för att 

få ett högre betyg. 
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10 Kunskapssynen i proven 

 

I detta kapitel presenteras vilka kunskapssyner som kommer till uttryck i de 

skriftliga proven. Resultatet sätts även i relation till föregående kapitels resultat 

avseende provens utformning. För ett mer fördjupat resonemang kring kun-

skapssynen i styrdokumenten hänvisas till kapitel 5. 

 

 

10.1 Fakta- och förståelsefrågor 

 

I denna studie delas provfrågorna in i två kategorier; faktafrågor och 

förståelsefrågor. Den första frågetypen – faktafrågor – kännetecknas av att fakta-

kunskaper i form av information kring olika termer och begrepp efterfrågas. 

Eleverna kan lära in faktakunskaperna utantill och frågorna kan besvaras på ett 

sätt som är ”objektivt” korrekt, det vill säga den information som efterfrågas är 

rätt eller fel. Det handlar följaktligen om kunskaper där det råder en form av 

överenskommelse om vad som gäller, det vill säga informationen är av sådan art 

att man i princip vet att något förhåller sig på ett visst sätt.287 

 

För att kunna besvara en förståelsefråga i den mening som avses här behöver 

eleven, förutom faktakunskaper, även ha förståelse för ett visst fenomen. Det 

kan vara att förklara varför något är som det är eller att se orsaker, konsek-

venser och åtgärder. I denna kategori ingår även frågor där eleverna får visa 

olika förmågor och färdigheter som att kunna tillämpa sina kunskaper, att 

jämföra, analysera, resonera eller argumentera. Kännetecknande är att fakta-

kunskaperna sätts in i ett sammanhang.288 Här kan nämnas att i läroplanen talas 

om de fyra kunskapsdimensionerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogen-

het. I denna undersökning ingår de två sistnämnda dimensionerna även i kate-

                                                      
287

 En liknande definition av faktakunskaper ges i skriften Samhällsorienterande ämnen – En 
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning som är utgiven av Myndigheten för 
skolutveckling (2008) s. 27. Här redogörs även för de prov som användes i den nationella 
utvärderingen av grundskolan (NU03). Inom SO-ämnena användes provuppgifter med två olika 
karaktär – endimensionella faktafrågor och flerdimensionella frågor. De senare är tänkta att pröva 
elevernas förståelse genom att de t.ex. kräver att eleverna förklarar sina ställningstaganden och 
granskar olika argument och värderingar. Min kategorisering av provfrågorna i fakta- och 
förståelsefrågor liknar den indelning av provfrågor som användes i NU03. Se även Dahlgren (2007) 
s. 44-48 och Severin (2002b) s. 19 och 38f. Severin talar bl.a. om provfrågor som innehåller 
lösryckta faktakunskaper utan sammanhang. 
288

 Jämför Marton & Booth (2000) som i sina studier om lärande skiljer mellan utantillinlärning av 
faktakunskaper utan att nå förståelse och inlärning av faktakunskaper som även leder till förståelse. 
Se även t.ex. Severin (2002b) och Helmstad & Ekeblad (1992). 



 97 

gorin förståelsefrågor. Exempel på färdigheter i ämnet samhällskunskap kan 

vara att läsa och förstå statistik, att läsa och förstå politiska texter eller att 

argumentera för en ståndpunkt. Förtrogenhetskunskaper kan till exempel vara 

att analysera ett fenomen eller värdera olika ståndpunkter.289 Denna typ av 

förmågor har jag hänfört till kategorin förståelsefrågor. Valet att enbart använda 

två kategorier ligger i linje med den tidigare forskning som refereras till i kapitel 

5.290 Den grova indelningen i fakta- respektive förståelsefrågor är även gjord 

med hänsyn tagen till att de kvantitativa resultaten ska kunna göras överskåd-

liga. I den kvalitativa analysen förs ett fördjupat resonemang kring den variation 

och komplexitet som kan förekomma inom främst kategorin förståelsefrågor. 

Av samtliga provfrågor utgör faktafrågorna 64 procent och förståelsefrågorna 

36 procent.  

 

Uppdelningen mellan faktafrågor och förståelsefrågor innebär naturligtvis inte 

att förståelsefrågorna inte innehåller faktakunskaper. För att kunna besvara 

förståelsefrågorna måste eleverna ha faktakunskaper, men frågan måste även ge 

eleven utrymme att visa sin förmåga att till exempel förklara varför något är 

som det är, att kunna jämföra eller se saker ur olika perspektiv. Avgörande för 

vilken kategori frågan har placerats i är vilket svar som frågan öppnar upp för. 

Om frågan enbart öppnar upp för ett svar som utgörs av rena faktakunskaper 

av mer fragmentiserad art placeras den i kategorin faktafrågor. En fråga som, 

utöver faktakunskaper, även efterfrågar till exempel orsakssamband eller reso-

nemang och därmed ger utrymme för flerdimensionella svar placeras i kategorin 

förståelsefrågor.291  

 

Det sätt varpå undervisningen har bedrivits kan ha betydelse för om frågan ska 

betraktas som en fakta- eller förståelsefråga. Kenneth Nordgren påpekar till 

exempel att en öppen fråga som verkar kunna besvaras på många olika sätt i 

själva verket kan vara tydligt avgränsad eftersom läraren i undervisningen har 

gett klara indikationer på vilket svar som krävs. Detta svar kan till exempel 

bestå av kortfattade faktauppräkningar.292 Följande fråga, som är hämtad från 

ett av de prov som ingår i denna studie, får utgöra ett exempel: ”Analysera fram 

                                                      
289

 Se Wahlström (2009) s. 120-129, Bjessmo (1994) s. 102 och SOU 2007:28 s. 501-503 
290

 Se kapitel 5, t.ex. Marton & Booth (2000) och deras resonemang kring fakta och förståelse. Se 
även Dahlgren (2007) som skiljer mellan den kataloga aspekten av kunskap som ligger i linje med 
min definition av faktakunskaper och den analoga aspekten av kunskap som kan jämföras med min 
definition av förståelsekunskaper. Min kategorisering är även inspirerad av NU03 där det talas om 
endimensionella och flerdimensionella frågor – se Myndigheten för skolutveckling (2008).  Jag har 
även tagit intryck av diskussionen kring stoffkunskaper respektive processkunskaper. 
291

 Jfr. Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 27 
292

 Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) s. 137 
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orsakerna till varför statsminister Reinfeldt kan styra lättare än vad statsminister 

Persson kunde styra.” Om läraren har gått igenom svaret med eleverna och de 

därmed får rätt på frågan genom att komma ihåg vad läraren har sagt blir frågan 

egentligen en form av redogörelse av inlärda kunskaper. Om eleverna däremot 

själva måste tänka ut svaret utifrån sina kunskaper i ämnet får de dra egna 

slutsatser. Detta är något som även Håkan Andersson påpekar. ”Det som ser ut 

som kunskaper på hög nivå kan i vissa fall vara resultat av enkla 

minneskunskaper. En studerande kan ha lärt sig hur han/hon skall svara utan 

att ha förstått.”293 Eftersom placeringen i olika kategorier utgår från själva 

frågan så som den är uttryckt på provet och inte utifrån hur undervisningen har 

bedrivits hamnar frågan i kategorin förståelsefrågor. Här kan dock skjutas in att 

ovanstående resonemang, till exempel kring det faktum att läraren har gått 

igenom svaren med sina elever eller att eleverna för den delen har lärt sig svaret 

i något annat sammanhang, inte innebär negativ kritik vare sig mot frågan eller 

mot själva undervisningen.  

 

För att förtydliga skillnaden mellan fakta- och förståelsefrågor följer här en mer 

utförlig beskrivning av hur dessa frågor kan gestalta sig samt ett antal exempel 

på provfrågor.  

 

 

10.1.1 Faktafrågor 

 

Faktafrågor innebär att det som efterfrågas är faktakunskaper i form av infor-

mation kring olika begrepp och termer. Frågor som inleds med frågeorden vad 

eller vilka är mycket vanliga. Andra frågeord som återkommer är vem, när och 

var. Flera av faktafrågorna inleds även med begrepp som nämn, räkna upp och 

förklara294 (i betydelsen redogör för).  

 

Faktafrågorna är uppbyggda enligt ett visst mönster. Det är liknande typer av 

faktafrågor som återkommer i proven, med smärre variationer. Frågorna har 

oftast ett litet svarsutrymme, men det förekommer även faktafrågor som kräver 

lite längre svar. Faktafrågorna återfinns vanligen bland G-frågorna eller belönas 

med 1-2 poäng. En återkommande formulering lyder: 

                                                      
293

 Andersson (1999) s. 103. Se även Bronäs & Runebou (2010) s. 62. 
294

 I denna studie har de provfrågor där begreppet förklara används i betydelsen redogör för, t.ex. 
”förklara kort följande begrepp” placerats i kategorin faktafrågor. När begreppet förklara används i 
betydelsen att eleven ska förstå, t.ex. förklara varför ett fenomen fungerar som det gör, har 
provfrågan placerats i kategorin förståelsefrågor.  



 99 

 

Förklara kort följande begrepp  

 

följt av ett antal begrepp som eleven ska redogöra för, exempelvis  

 

a. proposition b. koalitionsregering c. parlamentarism d. allmänna 

motionstiden e. utskott f. interpellation 

 

Följande exempel får illustrera andra typiska faktafrågor. Lägg märke till de 

frågeord som används. 

 

 Vem är chef för länsstyrelsen (namn eller titel) 

 

Vilken offentlig institution ansvarar för sjukvård och lokaltrafik? 

 

Ge ett exempel på ett icke-behovsprövat bidrag. 

 

Hur många partier sitter i Sveriges riksdag? 

 

Vilka är aktörerna i det ekonomiska kretsloppet? 

 

Vad är monopol? 

 

Nämn tre viktiga uppgifter som riksdagen har. 

 

Räkna upp de produktionsfaktorer som krävs för att man ska kunna tillverka 

varor och tjänster och förklara dem kort. 

 

Vilka är produktionsfaktorerna? 

 

Hur många medlemsländer har EU idag? 

 

 

10.1.2 Förståelsefrågor 

 

Förståelsefrågorna innehåller ofta följande begrepp diskutera, motivera, resonera, 

argumentera, jämför, analysera och förklara. Eleverna ombeds även att dra slutsatser, 

se orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar samt använda analysmodellen.295 Det är 

vanligt förekommande att lärarna i proven ger eleverna uppmaningar i stil med: 

                                                      
295

  Analysmodellen innebär att eleverna ska skriva orsaker, konsekvenser och åtgärder kring ett 
fenomen, t.ex. en konflikt. Denna modell är uppenbart något som flera lärare utgår ifrån i sin 
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 Det krävs att du motiverar och diskuterar kring frågeställningarna! 

 

Här följer tre exempel på förståelsefrågor: 

 

Argumentera utförligt för demokratins för- och nackdelar för ett land, jämfört 

med diktatur. 

 

Jämför på ett förklarande och analyserande sätt SVT1 och TV3. Exempel 

på saker du kan ta upp: intäkter, programutbud, uppdrag, ägare, programmens 

ursprungsland, språk och vilket lands lagar som kanalerna måste följa och hur 

det påverkar kanalens verksamhet. Använd och förklara relevanta begrepp. 

 

Använd analysmodellen när du förklarar vad som kan hända på 

marknaden för bensin om det först är perfekt konkurrens och sedan 

bildar bensinmackar en kartell. Kartellbildning är alltså det du ska 

undersöka med hjälp av analysmodellen. Använd dina ekonomiska kunskaper 

då du gör din analys. Rita gärna ett diagram som hjälper dig att förklara. 

 

Förståelsefrågorna kan också handla om att tillämpa sina kunskaper. Ekonomi-

provens frågor innehåller till exempel diagram som eleven ska rita upp utifrån 

vissa givna förutsättningar. Följande fråga kring Sveriges statsskick är ett annat 

exempel. 

 

Sätt samman ett trovärdigt regeringsalternativ utifrån följande 

mandatfördelning i riksdagen. Ringa in ditt/dina tänkta regeringsparti/-er, 

förklara ditt val och ange vilken typ av regering det rör sig om. 

      M      Fp      Kd       C       Mp        S         V 

       90        36      14      21       42       124      22 

 

 

Det är relativt vanligt att förståelsefrågorna inleds med att eleverna ska beskriva 

något fenomen och därefter till exempel jämföra och diskutera.  

 

I det senaste valet fick ett litet parti som Miljöpartiet (mp) 5.2% av rösterna. I 

valet i USA år 1992 fick den oberoende kandidaten Ross Perrot 18.9% av 

rösterna. Trots detta fick mp 19 mandat i den svenska riksdagen medan Perot 

inte tilldelades några mandat i kongressen. Detta beror på att de två länderna 

har olika valsystem. Beskriv och förklara skillnaderna utförligt. Diskutera 

respektive valsystems betydelse för  

                                                                                                                                                   
undervisning eftersom eleverna uppmanas att använda analysmodellen utan att själva modellen 
förklaras närmare i proven. Den förekommer även i läroböcker. Se t.ex. Bengtsson (2001) s. 8. 
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– regeringsbildning  

– representativitet  

– demokratiskt deltagande.    

 

Frågeordet varför återkommer bland provfrågorna, i vissa fall en bit in i själva 

frågan; se nedanstående exempel. 

 

Kollektivt ägande, liten stat och få regler, finansiera med avgifter, finansiera 

med skatter, privat ägande, individens frihet, planekonomi, lön efter prestation, 

lön efter behov, marknadsekonomi, kollektiv trygghet och sist stor stat med 

många regleringar. 

Förklara och analysera med hjälp av ovanstående begrepp varför Centerpartiets 

ledare och regeringens näringsminister Maud Olofsson inte vill skjuta till 

statliga medel och på så sätt hjälpa bilföretaget SAAB ur deras kris. Kan du då 

på samma gång förklara och analysera varför oppositionspartier såsom 

vänsterpartiet tycker att Maud Olofsson och regeringen handlar fel.  

 

Förståelsefrågorna innehåller ibland ett personligt tilltal till eleverna.  

 

Att vara medveten om hur medier påverkar är viktig. Ge några, för dig, viktiga 

exempel på vad vi bör tänka på när vi analyserar massmedier.  

 

Förståelsefrågorna har olika karaktär. Vissa är öppna i sin konstruktion, det vill 

säga det finns möjlighet att ta upp olika infallsvinklar, som till exempel i 

följande frågor: 

 

Hur ser FN:s framtid ut? 

 

Resonera kring huruvida det system vi har för att betala för det svenska 

välfärdssystemet är bra ur ekonomiskt, socialt, rättvist och ideologiskt synsätt. 

 

Följande fråga är också av förståelsekaraktär. Här är det mer preciserat vad 

eleven ska fokusera på. Däremot är det fortfarande öppet att ta upp olika 

förklaringar och resonemang.  

 

De flesta i Sverige har jobb, ekonomin går strålande. Trots detta är regeringen 

orolig. Vad kan skapa en lågkonjunktur? Hur kan det förhindras? Vilka 

penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder bör sättas in och varför? Förklara 

och motivera ditt svar tydligt. 

 

Som framgår av ovanstående exempel på provfrågor innehåller kategorin 

förståelsefrågor olika typer av frågor i form av att eleverna till exempel ska ange 
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orsaker, analysera en företeelse eller motivera sina ställningstaganden. I kapitel 

11 framgår hur olika kunskapsområden inom ämnet samhällskunskap kan rela-

teras till olika typer av förståelsefrågor. 

 

 

10.2 Fakta- och förståelsefrågor kopplade till olika frågetyper 

 

Det finns ett tydligt samband mellan frågornas struktur och om de är av fakta- 

eller förståelsekaraktär. Som framgår av tabell 5 är frågor med bundna svars-

alternativ samt kortsvarsfrågor mest inriktade på rena faktakunskaper. Lång-

svarsfrågor och essäfrågor har däremot oftast även en förståelsedimension. När 

det gäller essäfrågorna är samtliga av förståelsekaraktär.  

 

Tabell 5. En jämförelse mellan olika grad av strukturering på frågorna och 

fakta- eller förståelsefrågor  

   Fakta- eller 

förståelsefrågor 

Totalt 
   

Faktafrågor 

Förståelse-

frågor 

Olika grad av 

strukturering på 

frågorna 

Frågor med 

bundna 

svarsalternativ 

Antal 113 10 123 

%  92 % 8 % 100 % 

kortsvarsfrågor Antal 537 23 560 

%  96 % 4 % 100 % 

långsvarsfrågor Antal 139 334 473 

%  29 % 71 % 100 % 

essäfrågor Antal 0 83 83 

%  0 % 100 % 100 % 

 Totalt Antal 789 450 1239 

%  64 % 36 % 100 % 

 

 

I denna undersökning handlar frågor med bundna svarsalternativ oftast om 

lösryckta faktakunskaper.296 Att det går att göra flervalsfrågor av förståelse-

karaktär finns det dock exempel på i materialet. Det är inom kunskapsområdet 

ekonomi som dessa frågor återfinns.  

                                                      
296

 Flera författare som har skrivit böcker om hur prov bör konstrueras poängterar att en nackdel med 
denna typ av frågor är att de tenderar att fokusera på isolerade fakta samt att eleverna blir låsta av 
uppgiften eftersom de inte kan visa upp sina resonemang utan enbart om de svarar rätt eller fel. Se 
Levin & Marton (1971) s. 65, Korp (2003) s. 96f., Larsson (1986) s. 23-26 och Wedman (1988) s. 92-
100. 
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Det finns även en ytterst liten del kortsvarsfrågor som är av förståelsekaraktär. 

Dessa återfinns också främst i ekonomiproven och då i form av att eleverna ska 

läsa av diagram. Eleverna måste tillämpa sina kunskaper samtidigt som frågan 

besvaras kortfattat. Kortsvarsfrågorna består dock, som tidigare exempel på 

provfrågor har visat, till största delen av faktafrågor. Eleverna ska kortfattat 

redogöra för innebörden av ett begrepp eller besvara frågor som inleds med 

vad, vilka, vem och så vidare. 

 

Långsvars- och essäfrågor återfinns till stor del bland VG/MVG-frågorna. 

Därmed väger dessa frågor oftast tyngre vid bedömningen av elevernas 

prestationer. För att få ett högre betyg på provet måste eleven ha besvarat 

frågorna på ett sådant sätt att svaret bedöms som väl godkänt eller mycket väl 

godkänt. Eftersom dessa frågor också i hög grad är av förståelsekaraktär 

innebär det att eleverna för att få ett högre betyg på provet måste visa att de till 

exempel kan analysera, argumentera och jämföra. På poängproven ger dessa 

frågor fler poäng än kortsvarsfrågorna. Vilken betydelse detta får för 

helhetsbedömningen av provet beror naturligtvis på hur dessa frågor viktas i 

förhållande till övriga frågor.  

 

Det är viktigt att påpeka att de skriftliga prov som ingår i denna studie ofta är 

utformade på ett sådant sätt att de innehåller fler korta faktafrågor (eller frågor 

med bundna svarsalternativ) och färre långsvars- och essäfrågor av förståelse-

karaktär. Långsvars- och essäfrågorna tar i regel mer tid att besvara än de enskil-

da korta faktafrågorna. Provtiden, det vill säga hur lång tid eleverna har att 

besvara frågorna, kan givetvis ha betydelse för vilken typ av frågor som lärarna 

väljer att använda. Å andra sidan kan man välja att ha färre långsvarsfrågor av 

förståelsekaraktär istället för att ha en större mängd kortsvarsfrågor av fakta-

karaktär. Eftersom essäfrågorna och långsvarsfrågorna i högre grad än kort-

svarsfrågorna är förståelsefrågor och dessutom vanligen är VG/MVG-frågor 

kan således ett fåtal essä- eller långsvarsfrågor ha ett väl så stort eller större 

utrymme i provet även om det rent numerärt finns ett större antal faktafrågor. 

Vid bedömningen väger alltså dessa längre förståelsefrågor tyngre även om de i 

statistiken är färre till antal. 

 

En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program visar att proven 

som har använts på studieförberedande program nästan alltid innehåller både 

fakta- och förståelsefrågor i kombination med kortsvarsfrågor och långsvars-
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frågor/essäfrågor. En tredjedel av proven på de yrkesförberedande program-

men är däremot av sådan art att de i princip enbart innehåller faktafrågor av 

kortsvarskaraktär, eventuellt med någon enstaka långsvarsfråga, som ibland är 

av förståelsekaraktär. Av samtliga prov innehåller ett fåtal prov enbart förståel-

sefrågor. Dessa prov, som återfinns på såväl studie- som yrkesförberedande 

program, kännetecknas av att de innehåller färre frågor och frågetypen är lång-

svars- och essäfrågor.  

 

 

10.3 Ett hierarkiskt trappstegstänkande  

 

En helhetsanalys av proven visar att VG/MVG-frågor oftast utgörs av för-

ståelsefrågor medan det till övervägande del är så att G-frågorna motsvarar 

faktafrågor. I vissa fall är det även utskrivet som information till eleverna. 

 

På G frågorna vill vi ha kortfattade faktasvar. På VG frågorna får du betyget G 

om du bara tar med fakta, för VG krävs ett förklarande sammanhang. På 

MVG frågan gäller ovanstående samt att du får MVG om du gör en analys 

med egna tankar och argument. G=7 godkända svar VG=7 godkända och 3 

Väl godkända svar MVG=7 godkända, 2 väl godkända och 2 mycket väl 

godkända svar. 

 

Det finns ett fåtal prov som även har förståelsefrågor på G-nivå (se 

nedanstående exempel), men de tillhör undantagen.  

 

Debaser Medis på Medborgarplatsen är en nattklubb och konsertlokal med 

kapacitet för cirka 800 personer. Den 27 mars 2007 spelade Bob Dylan en 

konsert där. Biljetterna kostade 630 kronor när de släpptes. Dagarna innan 

konserten kunde man köpa en biljett för ungefär 4000 kronor på auktionssidan 

www. tradera.com. Förklara med ekonomiska begrepp och idéerna 

bakom prissättning varför priset skiljde sig så mycket.  

 

Att en förhållandevis stor andel av de skriftliga prov som ingår i denna 

undersökning är hierarkiskt uppbyggda ger belägg för att Skolverkets iakttagelse 

att trappstegstänkande är vanligt bland samhällskunskapslärare på grundskole-

nivå även gäller på gymnasienivå.297 Detta bekräftas även av det enkätresultat 

som ingår i föreliggande undersökning (se kapitel 8). 

 

 

                                                      
297

 Skolverket (2008)  
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10.4 Olika provformer på olika program 

 

I föregående kapitel om provens utformning konstaterades att en stor del av 

proven (38 procent) är utformade på ett sådant sätt att det räcker att eleverna 

besvarar en viss andel av G-frågorna korrekt för att få godkänt resultat på 

provet. Om man tillägger att G-frågorna oftast enbart innehåller faktafrågor – 

en helhetsanalys av proven visar att så är fallet – och att det råder ett så kallat 

trappstegstänkande – där betyget godkänt står för faktakunskaper och de högre 

betygsstegen motsvarar förståelse och analys – så betyder det att en elev som 

bara svarar på G-frågor enbart behöver svara på faktafrågor. 

 

Tabell 6. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program avseende 

om det räcker att eleverna besvarar en viss andel av G-frågorna korrekt för att få 

godkänt på provet. 

   Räcker att besvara en viss del av 

G-frågorna korrekt för att få G på 

provet 

Totalt    Ja Nej 

Studie- eller 

yrkesförberedande  

program 

SP Antal 27 29 56 

%  48 % 52 % 100 % 

YP Antal 9 30 39 

%  23 % 77 % 100 % 

Totalt Antal 36 59 95 

%  38 % 62 % 100 % 

 

 

Som framgår av tabell 6 är 48 procent av proven som har använts på studieför-

beredande program av sådan art att eleverna enbart behöver besvara en viss 

andel av G-frågorna korrekt för att få godkänt resultat på provet. På de yrkes-

förberedande programmen förekommer det procentuellt färre sådana prov (23 

procent). Å andra sidan innehåller proven på de yrkesförberedande program-

men en betydligt större andel faktafrågor i form av kortsvarsfrågor. (Se tabell 7. 

Se även tabell 2.) Nästan 75 procent att samtliga frågor är av faktakaraktär. 

Eleverna på de yrkesförberedande programmen ges följaktligen inte lika stor 

möjlighet som eleverna på studieförberedande program att besvara frågor där 

de kan visa att de till exempel har förståelse för olika företeelser.  
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Tabell 7. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande 

program avseende fakta- och förståelsefrågor 

   Fakta- eller förståelsefrågor 

Totalt    Faktafrågor Förståelsefrågor 

 SP Antal 388 305 693 

%  56 % 44 % 100 % 

YP Antal 401 145 546 

%  73 % 27 % 100 % 

Totalt Antal 789 450 1239 

%  64 % 36 % 100 % 

 

Vid en jämförelse mellan de olika program som ingår i studien visar följande 

diagram hur stor procentuell andel av provfrågorna som består av faktafrågor 

respektive förståelsefrågor.  

 

 

Diagram 2. En jämförelse mellan olika gymnasieprogram avseende den procentuella andelen 

fakta- respektive förståelsefrågor. 
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Av diagram 2 kan utläsas att de prov som har använts på studieförberedande 

program har en relativt jämn fördelning mellan fakta- och förståelsefrågor. 

Handels- och administrationsprogrammets prov har en något högre grad av 

faktafrågor än proven som har använts på de studieförberedande programmen. 

Byggprogrammet och övriga yrkesförberedande programs prov innehåller där-

emot betydligt fler faktafrågor. Som tidigare nämnts finns det ett fåtal exempel 

på prov som har använts på byggprogrammet som i princip enbart innehåller 

förståelsefrågor eller en blandning av fakta- och förståelsefrågor. Detta fåtal 

prov har dock färre frågor varpå de inte får så stort utslag i statistiken.  

 

 

10.5 Sammanfattning av kunskapssynen i proven 

 

Provfrågorna som ingår i denna undersökning utgörs till 64 procent av fakta-

frågor och till 36 procent av förståelsefrågor. En jämförelse mellan studie- och 

yrkesförberedande program visar att av de provfrågor som är avsedda för 

studieförberedande program utgörs närmare hälften av förståelsefrågor (44 

procent). På de yrkesförberedande programmen är det endast en fjärdedel (27 

procent) av provfrågorna som är av förståelsekaraktär. 

 

Till antalet dominerar faktafrågor följaktligen proven. Detta resultat överens-

stämmer med de få tidigare undersökningar som har gjorts, bland annat Gunilla 

Svingbys studie från mitten av 1990-talet av prov inom grundskolans SO-

ämnen.298 Till skillnad från vad som framgår av tidigare forskning är däremot 

andelen förståelsefrågor större i denna undersökning och frågorna är på flertalet 

av proven avgörande för om eleverna ska nå ett högre betyg på provet. En 

faktor som kan vara av betydelse här är att denna undersökning är gjord nästan 

15 år senare. Läroplanen har möjligen hunnit göra större avtryck bland lärarna. 

En annan förklaring skulle kunna vara att det förekommer fler förståelsefrågor i 

gymnasieskolan än i grundskolan. Detta är något som Hans Mattsson i en 

tidigare studie har indikerat.299  

 

I princip samtliga frågor med bundna svarsalternativ och kortsvarsfrågor utgörs 

av faktafrågor. Förståelsefrågorna förekommer bland långsvars- och essäfrågor-

                                                      
298

 Svingby (1998) s. 48-52. Enligt Svingby var 95 procent av totalt 400 provfrågor av faktakaraktär 
som kräver svar med ett eller några få ord eller en uppräkning av ett antal orsaker.  Värt att påpeka 
är att Svingby i sin undersökning hade tillgång till lärarnas bedömningsunderlag och hon konstaterar 
att dessa än mer understryker att det är rena faktauppräkningar som står i centrum.  Se även t.ex. 
Boesen (2006) och Törnvall (2001). 
299

 Mattsson (1989) s. 80 och 86 
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na. De sistnämnda är färre till antal, men de väger på flertalet prov tyngre vid 

bedömningen. På yrkesförberedande program syns en tydlig tendens att proven 

innehåller fler kortsvarsfrågor av faktakaraktär jämfört med de prov som är 

avsedda för studieförberedande program.  

 

Ett hierarkiskt trappstegstänkande framkommer i proven. Detta kombineras 

ofta med en nivågruppering av provfrågorna, det vill säga provet är uppdelat i 

G-frågor och VG/MVG-frågor. G-frågorna består nästan uteslutande av fakta-

frågor medan VG/MVG-frågorna efterfrågar förmågor som att till exempel 

kunna analysera, argumentera och jämföra. Ett fenomen som främst före-

kommer på studieförberedande program är att eleverna enbart behöver besvara 

en viss andel av G-frågorna korrekt för att få godkänt på hela provet. Eleverna 

kan alltså välja att avstå från att besvara långsvars- och essäfrågor av förståelse-

karaktär om de ”nöjer sig” med att få godkänt resultat på provet. Nästan 

hälften av proven på studieförberedande program är av denna art. 

 

Denna studie indikerar således att ett stort antal elever möjligen inte behöver 

besvara förståelsefrågor. Elever på studieförberedande program kan, om de 

själva väljer att göra så, välja bort förståelsefrågorna som oftast finns på 

VG/MVG-nivå och därmed visar de inte hela sin eventuella kapacitet. Elever 

på yrkesförberedande program ges inte möjlighet att i de skriftliga proven visa 

till exempel sin förmåga att jämföra och dra slutsatser eftersom en stor del av 

proven och provfrågorna enbart består av kortsvarsfrågor av faktakaraktär.  

 

 I nästa kapitel belyses den ämnessyn som kommer till uttryck i proven. Där 

framkommer hur olika kunskapsområden skiljer sig åt avseende ämnessyn, 

kunskapssyn och provens utformning.   
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11 Ämnessynen i proven avseende olika kunskapsområden 

 

Samhällskunskapens ämnestradition kommer till uttryck i de prov som omfattas 

av studien. Det är stort fokus på de två kunskapsområdena Sveriges statsskick 

och ekonomi. I övrigt innehåller proven kunskapsområdena massmedia, EU, 

internationell politik och kriminologi. Andelen förståelsefrågor och graden av 

strukturering på frågorna är olika beroende på vilket kunskapsområde som 

provet omfattar. Det framkommer även skillnader avseende om proven är 

avsedda för studie- eller yrkesförberedande program.  

 

 

11.1 Olika kunskapsområden inom ämnet samhällskunskap 

 

De skriftliga proven har delats in i olika kategorier som svarar mot olika kun-

skapsområden: Sveriges statsskick, demokrati, ideologier och partier, Ekonomi, EU, 

Massmedia, Internationell politik och Kriminologi. Prov som handlar om Sveriges 

statsskick (på nationell, regional och lokal nivå), demokrati samt ideologier och 

partier har placerats i en och samma kategori. Det beror på att dessa kunskaps-

områden hänger nära samman i de skriftliga prov som ingår i studien. Proven 

innehåller till exempel ofta frågor om både demokrati och Sveriges statsskick. 

Det finns dock även ett antal prov som enbart behandlar exempelvis demokrati 

eller Sveriges statsskick. När det gäller andra kunskapsområden finns det ett 

fåtal prov där två olika kunskapsområden förekommer i samma prov. I de 

fallen är proven tydligt uppdelade i två delar, till exempel första delen handlar 

om massmedia och andra delen om Sveriges statsskick. Dessa prov har place-

rats i den kategori vars innehåll dominerar i provet. Fyra prov går inte att pla-

cera i någon av de nämnda kategorierna. Dessa har placerats i kategorin övrigt. 

 

Två tredjedelar av proven – både på studie- och yrkesförberedande program – 

behandlar kunskapsområdena Sveriges statsskick (34 procent av samtliga prov) 

och ekonomi (32 procent). Detta resultat överensstämmer med tidigare forsk-

ning som pekar på att samhällskunskapsämnet har en tonvikt på statsveten-

skapliga och nationalekonomiska begrepp.300   

 

Den resterande tredjedelen av proven behandlar kunskapsområdena mass-

media, EU, internationell politik och kriminologi. Vid en jämförelse mellan 

                                                      
300

 Bronäs & Selander (2002) s. 75-79, Bjessmo (1990) s. 7-11 och Bernmark-Ottosson (2009) s. 75. 



 110 

studie- och yrkesförberedande program framkommer att eleverna på yrkesför-

beredande program har procentuellt fler prov inom kriminologi och ”övrigt” 

som bland annat innehåller prov om samlevnad och beroendeframkallande 

medel. De studieförberedande programmen har däremot fler prov som 

behandlar massmedia, EU och internationell politik. 

 

I denna studie innehåller en A-kurs i samhällskunskap ofta ett prov som be-

handlar Sveriges statsskick, demokrati, ideologier och partier samt ett prov som 

behandlar ekonomi, främst nationalekonomi. I övrigt varierar det vilket område 

som läraren väljer att ha prov på. Tendensen är dock att de yrkesförberedande 

programmen i högre utsträckning har prov på kriminologi. 

 

Proven har varierande längd och antalet frågor per prov skiljer sig åt. Några 

enstaka prov som är placerade i en viss kategori innehåller även frågor från 

något annat kunskapsområde. Därför kan det vara av intresse att se hur 

provfrågorna fördelar sig mellan olika kunskapsområden.  

 

Tabell 8.  Provfrågorna indelade utifrån kunskapsområden samt studie- och 

yrkesförberedande program 

   Studie- eller 

yrkesförberedande 

program 

Totalt    SP YP 

Kunskapsområde Sveriges statsskick, demokrati, 

ideologier och partier 

Antal 232 176 408 

%  33 % 32 % 33 % 

Ekonomi Antal 226 162 388 

%  33 % 30 % 31 % 

EU Antal 95 26 121 

%  14 % 5 % 10 % 

Massmedia Antal 84 47 131 

%  12 % 9 % 11 % 

Internationell politik Antal 33 27 60 

%  5 % 5 % 5 % 

Kriminologi Antal 18 70 88 

%  3 % 13 % 7 % 

Övrigt Antal 5 38 43 

%  1 % 7 % 3 % 

Totalt Antal 693 546 1239 

%  101 % 101 % 100 % 
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Tabell 8 visar att resultatet i stort sett blir detsamma oavsett om man kategori-

serar utifrån provfrågorna eller proven i sin helhet. Några mindre förändringar 

sker dock. Andelen frågor som handlar om EU är procentuellt sett större vid 

kategorisering på frågenivå än om kategoriseringen sker på provnivå. Det beror 

delvis på att en del prov som ingår i kategorin internationell politik innehåller 

frågor kring EU. Likaså kan man se att tendensen att kunskapsområdet krimi-

nologi är vanligare på yrkesförberedande program blir än mer tydligt om kate-

goriseringen sker på provfrågenivå.  

 

Som framgår av tabell 8 innehåller de kategorier som behandlar Sveriges stats-

skick och ekonomi vardera runt 400 frågor. Följande analysresultat baseras 

följaktligen på ett stort antal provfrågor. Nu följer en mer detaljerad genomgång 

av respektive kunskapsområde för att se vilka begrepp och vilken typ av frågor 

som framkommer i proven. Det sker även kopplingar till tidigare analysavsnitt 

kring kunskapssyn och provens utformning. 

 

 

11.2 Kunskapsområdet Sveriges statsskick, demokrati, ideologier och 

partier 

 

Denna kategori innehåller olika delområden och de enskilda proven omfattar 

ofta några av dessa, till exempel demokrati och Sveriges statsskick. Det är också 

vanligt att de prov som handlar om Sveriges statsskick även innehåller frågor 

kring de svenska riksdagspartierna. Ideologierna – främst representerade av 

liberalism, konservatism och socialism – finns även med i samband med att 

partierna tas upp. För att se vilka delområden som är vanligast har provfrågorna 

delats in i sju underkategorier. Nedanstående diagram visar hur de totalt 408 

frågorna som ingår i undersökningen fördelar sig mellan de olika under-

kategorierna. 
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Diagram 3.  Fördelningen av antalet provfrågor som ingår i de sju underkategorier som finns 

inom kategorin Sveriges statsskick, demokrati, ideologier och partier. (N=408) 

 

Diagrammet visar tydligt att det är Sveriges statsskick på nationell nivå som 

dominerar totalt. Underkategorin Sveriges statsskick på nationell nivå innefattar 

frågor om riksdag och regering, statlig förvaltning samt statschef, valsystem och 

grundlagar. Frågor på regional nivå handlar om län eller landsting och frågor på 

lokal nivå berör kommunen. Underkategorin demokrati och diktatur avser, 

förutom de frågor som handlar om demokrati och diktatur, även frågor kring 

direkt och indirekt demokrati samt vad som krävs av ett valsystem för att det 

ska vara demokratiskt. De sistnämnda frågorna har även kopplingar till Sveriges 

statsskick på nationell nivå, men de har kategoriserats in under demokrati och 

diktatur. Ideologier handlar om just ideologierna till skillnad från politiska 

partier som avser frågor kring svenska partier. Ett fåtal frågor kan inte placeras 

in i de sex nämnda underkategorierna. Dessa återfinns i underkategorin övrigt. 

Exempel på sådana frågor är ”Vad kom maktutredningen fram till i sin utred-

ning?” och förklara ordet ”pluralism”. Nu följer en genomgång av vilka begrepp 

och vilken typ av frågor som är vanligast inom respektive underkategori. 
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11.2.1 Sveriges statsskick på nationell nivå 

 

De flesta begrepp och frågor handlar om riksdagens och regeringens 

uppbyggnad och funktion. Följande begrepp är de som används mest frekvent 

– parlamentarism, proposition, utskott, misstroendeförklaring, majoritets- och minoritets-

regering samt riksdagens uppgifter (som i provfrågorna ibland ska vara tre och 

ibland fyra). Statschef är också ett begrepp som förekommer ofta, nästan alltid i 

form av frågan ”Vem är vår statschef?” eller ”Vad heter vår statschef?” – ibland 

även med följdfrågan ”Har han någon makt?”. Frågan om vilka Sveriges fyra 

grundlagar är samt deras innehåll är en annan standardfråga, med uppmaningen 

att svaren ska vara kortfattade. Utöver ovan nämnda begrepp förekommer 

mängder med andra begrepp, till exempel departement, partiprogram, koali-

tionsregering, kammaren, KU och mandat. Det förekommer även frågor kring 

vem som får rösta och hur ofta vi har val till riksdagen.  

 

Flertalet frågor är kortsvarsfrågor av faktakaraktär. Följande exempel får illust-

rera denna typ av frågor.  

 

Hur många valkretsar finns det i Sverige?  

 

Vad heter Sveriges regeringschef?  

 

Hur gammal måste man vara för att få rösta? 

 

 Vad är en motion? 

 

Följande fråga om parlamentarism kan ge en bild av hur frågorna på studie- 

respektive yrkesförberedande program kan skilja sig åt när det gäller tilltalet till 

eleverna. Den första formuleringen är hämtad från ett prov som har använts på 

studieförberedande program och den andra kommer från ett prov på ett 

yrkesförberedande program.  

 

Förklara vad som menas med parlamentarism.  

 

Och så till det svåra ordet parlamentarism – kan du förklara det? 

 

Den svenska lagstiftningsprocessen finns ofta som långsvars- eller essäfråga. 

Det är intressant att notera att i ett fåtal prov finns denna fråga som en G-fråga, 

men på flertalet av proven är det en VG/MVG-fråga. Ibland handlar frågan 
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enbart om att beskriva själva ärendegången. Ibland kopplas frågan till reellt och 

formellt beslutsfattande.  

 

Redogör för ärendegången i riksdagen (beslutsprocessen) Var fattas besluten 

reellt? Varför? Var fattas besluten formellt?  

 

Andra essäfrågor handlar om skillnaden mellan riksdag och regering. Det är stor 

skillnad mellan hur dessa frågor formuleras. Ett exempel på en sådan fråga är: 

 

Red ut regeringens och riksdagens roller i det svenska politiska systemet. Din 

text ska innehålla: En kortfattad beskrivning av de båda institutionerna och 

deras funktion i systemet. Ett resonemang om hur de båda institutionernas 

makt över politiken visar sig. En slutsats om vilken av institutionerna som har 

den verkliga makten i Sverige. Relevanta begrepp på rätt plats. KOM IHÅG 

ATT STRUKTURERA DITT SVAR! 

 

Två andra MVG-frågor på samma tema som ovan lyder:  

 

Vad är skillnaden mellan riksdagen och regeringen? 

 

Vilka har mest makt, riksdagen eller regeringen? Motivera ditt svar! 

 

En fråga som återfinns på flera prov handlar om vilket regeringsalternativ som 

är troligt utifrån en viss mandatfördelning. Eleverna ska motivera varför just 

dessa regeringsalternativ är troliga. En annan fråga på samma tema är:  

 

Vad menas med majoritets-/minoritetsregering? Hur påverkas regeringens 

förmåga att styra landet av vilken kategori den tillhör? 

 

  

11.2.2 Sveriges statsskick på regional och lokal nivå 

 

Det finns få frågor som handlar om Sveriges statsskick på regional och lokal 

nivå. I den mån de förekommer är det ofta kortsvars- och faktafrågor av typen: 

 

Nämn minst tre saker som kommuner ska sköta, sådant de är skyldiga att ge till 

sina medborgare.  

 

Vad är en landshövding?  

 

Vilken huvuduppgift har landstingen? 
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Två prov handlar i större utsträckning om kommunen och dess verksamhet och 

här förekommer även VG/MVG-frågor. 

 

 

11.2.3 Demokrati 

 

Provens demokratifrågor är mycket likartade. Tre frågeområden som åter-

kommer handlar om direkt och indirekt demokrati, vad som kännetecknar en 

demokrati samt en jämförelse mellan demokrati och diktatur. Långsvars- och 

essäfrågorna på VG/MVG-nivå handlar till stor del om demokratins problem 

och brister, men också om varför demokrati är bättre än diktatur. Eleverna 

ombeds att motivera och diskutera dessa frågor. Demokratifrågorna innehåller 

en något mer problematiserande ansats än frågorna kring Sveriges statsskick på 

olika nivåer. Här följer två exempel: 

 

I en demokrati har folket inte bara rättigheter utan också skyldigheter. 

Diskutera vilken betydelse dessa rättigheter och skyldigheter har för det 

demokratiska samhället. Jag föreslår att du berör åtminstone dessa punkter i 

ditt svar:  

- exempel på några rättigheter och skyldigheter som du tycker är extra viktiga 

- motiveringar till varför du valt ut dessa rättigheter och skyldigheter 

- resonemang om vad det innebär om rättigheter och skyldigheterna inte följs 

- resonemang om vems ansvar det är att rättigheter och skyldigheterna följs 

 

Redogör för fyra allvarliga brister som demokratin har. Hur skulle man kunna 

göra för att komma till rätta med dem? 

 

 

11.2.4 Ideologier 

 

Ideologifrågorna berör främst liberalism, konservatism och socialism. Ett antal 

frågor handlar om att beskriva någon av dessa tre ideologier. En fråga som 

återkommer är att eleverna ska placera ut de tre stora ideologierna på en 

vänster-högerskala. Ett exempel på en VG/MVG-fråga är:  

 

När du har problem och inte klarar dina gymnasiestudier, kan det förklaras på 

olika sätt utifrån ideologierna liberalism, konservatism och socialism. Vad 

skulle du säga som förklaring?  
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Det förekommer även ett fåtal frågor kring nazism, kommunism, marxism och 

anarkism. 

 

Varifrån kommer fascismen ursprungligen 1p 

 

Vem skrev Mein Kampf? 1p 

Vilka gav ut Det kommunistiska manifestet? 2p 

Vad var budskapet i det? 3p 

 

Argumentera för att man skall förbjuda fascistiska/nazistiska partier i Sverige. 

Vad skulle konsekvenserna av ett sådant förbud kunna bli? (8) 

 

 

11.2.5 Partier 

 

De svenska riksdagspartierna står i centrum. Två frågor återkommer på flera 

prov. Den ena handlar om att eleverna ska para ihop rätt partiledare med rätt 

parti och den andra innebär att partierna ska placeras in på en vänster-höger-

skala. Här följer andra exempel på frågor.  

 

Vilka partier ingår i riksdagen?  

 

Vilka partier ingår i a. Det socialistiska blocket? b. Det borgerliga blocket?  

 

Skriv partinamn och partiledare vid respektive symbol. (5 av 7 rätt=G) (Förf. 

anm. Därefter följer de sju svenska riksdagspartiernas symboler samt en rad att 

skriva svaret på.)  

 

 

11.2.6 Olika frågetyper samt fakta- och förståelsefrågor  

 

Om man ser till hela kategorin Sveriges statsskick, demokrati, ideologier och 

partier är det värt att uppmärksamma att jämfört med andra kunskapsområden 

innehåller denna kategori en mindre andel förståelsefrågor. Det finns ingen 

annan kategori som procentuellt sett innehåller så få förståelsefrågor som just 

Sveriges statsskick. Av tabell 9 framgår att förståelsefrågorna utgör knappt en 

fjärdedel inom kategorin Sveriges statsskick jämfört med 43 procent inom 

kategorin ekonomi. Frågorna består till största delen av kortsvarsfrågor eller 

frågor med bundna svarsalternativ. Det förekommer färre långsvars- och 

essäfrågor inom denna kategori än inom till exempel ekonomi eller massmedia. 

(Se tabell 10.) 
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Vid en jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program framkommer 

att på yrkesförberedande program är endast 15 procent av frågorna inom 

kunskapsområdet Sveriges statsskick av förståelsekaraktär och kortsvarsfrågor 

dominerar. (Se tabell 11 och 12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Kunskapsområde uppdelat utifrån fakta- respektive förståelsefrågor 

  

   Fakta- eller förståelsefrågor 

Totalt 
   

Faktafrågor 
Förståelse-

frågor 

Kunskapsområde Sveriges statsskick, 
demokrati, ideologier och 
partier 

 Antal 308 100 408 

% 76 % 24 % 100 % 

Ekonomi  Antal 222 166 388 

% 57 % 43 % 100 % 

EU  Antal 83 38 121 

% 69 % 31 % 100 % 

Massmedia  Antal                    74 57 131 

% 57 % 43 % 100 % 

Internationell politik  Antal 31 29 60 

% 52 % 48 % 100 % 

Kriminologi  Antal 45 43 88 

% 51 % 49 % 100 % 

Övrigt  Antal 26 17 43 

% 61 % 39 % 100 % 

Totalt  Antal 789 450 1239 

% 64 % 36 % 100 % 
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Tabell 10. Kunskapsområde uppdelat utifrån olika frågetyper  

 

   Olika grad av strukturering på frågorna 

Totalt 

   Frågor med 

bundna 

svarsalternativ 

Kortsvars-

frågor 

Långsvars- 

frågor Essäfrågor 

Kunskaps-

område 

Sveriges statsskick, 

demokrati, ideologier 

och partier 

Antal 43 213 130 22 408 

% 11 % 52 % 32 % 5 % 100 % 

Ekonomi Antal 62 148 147 31 388 

% 16 % 38 % 38 % 8 % 100 % 

EU Antal 1 71 41 8 121 

% 1 % 59 % 34 % 6 % 100 % 

Massmedia Antal 3 54 64 10 131 

% 2 % 41 % 49 % 8 % 100 % 

Internationell politik Antal 7 19 26 8 60 

% 12 % 32 % 43 % 13 % 100 % 

Kriminologi Antal 4 33 47 4 88 

% 4 % 38 % 53 % 5 % 100 % 

Övrigt Antal 3 22 18 0 43 

% 7 % 51 % 42 % 0 % 100 % 

Totalt Antal 123 560 473 83 1239 

% 10 % 45 % 38 % 7 % 100 % 
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Tabell 11. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande 

program avseende andelen fakta- och förståelsefrågor inom olika 

kunskapsområden (n=1239) 

Kunskapsområde 

Fakta- eller förståelsefrågor 

Totalt Faktafrågor 

Förståelse-

frågor 

Sveriges statskick, 

demokrati, 

ideologier och partier  

 SP  69 % 31 % 100 % 

YP  85 % 15 % 100 % 

Ekonomi  SP  44 % 56 % 100 % 

YP  75 % 25 % 100 % 

EU SP  65 % 35 % 100 % 

YP  81 % 19 % 100 % 

Massmedia SP  51 % 49 % 100 % 

YP  66 % 34 % 100 % 

Internationell politik SP  49 % 51 % 100 % 

YP  56 % 44 % 100 % 

Kriminologi SP  17 % 83 % 100 % 

YP  60 % 40 % 100 % 

Övrigt  SP  100 % 0 % 100 % 

YP  55 % 45 % 100 % 

Totalt    SP  56 % 44 % 100 % 

 YP  73 % 27 % 100 % 
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Tabell 12. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program avseende olika 

frågetyper inom olika kunskapsområden (n=1239) 

Kunskapsområde 

Olika grad av strukturering på frågorna 

Totalt 

Frågor med 

bundna 

svarsalternativ 

Kortsvars- 

frågor 

Långsvars- 

frågor Essäfrågor 

Sveriges statsskick, 

demokrati, ideologier 

och partier 

SP 12 % 41 % 40 % 7 % 100 % 

YP 9 % 66 % 22 % 3 % 100 % 

Ekonomi SP 8 % 31 % 51 % 10 % 100 % 

YP 27 % 47 % 20 % 6 % 100 % 

EU SP 0 % 55 % 40 % 5 % 100 % 

YP 4 % 73 % 12 % 11 % 100 % 

Massmedia SP 0 % 32 % 57 % 11 % 100 % 

YP 6 % 57 % 34 % 2 % 100 % 

Internationell politik SP 3 % 36 % 46 % 15 % 100 % 

YP 22 % 26 %  41 % 11 % 100 % 

Kriminologi SP 0 % 0 % 89 % 11 % 100 % 

YP 6 % 47 % 44 % 3 % 100 % 

Övrigt SP 20 % 80 % 0 %             0 % 100 % 

YP 5 % 48 % 47 % 0 % 100 % 

Totalt SP 7 % 38 % 47 % 9 % 100 % 

YP 14 % 55 % 27 % 4 % 100 % 

 

 

 

11.3 Kunskapsområdet ekonomi 

 

I proven framställs kunskapsområdet ekonomi främst som makroekonomi. 

Nationalekonomiska begrepp dominerar i provfrågorna. De begrepp som 

förekommer mest frekvent är hög- och lågkonjunktur, BNP, produktionsfaktorer, 

inflation, monopol, oligopol, marknads- och planekonomi samt budget- och penningpolitik 

med fokus på riksdagens, regeringens och Riksbankens möjligheter att påverka 

samhällsekonomin.  

 

Mikroekonomiska begrepp förekommer mer sparsamt i proven. Exempel på 

termer som tas upp är hemförsäkring, privatbudget och studiebidrag. I den mån 

det förekommer frågor kring privatekonomi är det nästan uteslutande på de 

yrkesförberedande programmen. Några prov berör också arbetsmarknads-

ekonomiska termer som till exempel kollektivavtal och Svenskt Näringsliv. 
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Ett fåtal prov fokuserar på Sverige som ett välfärdssamhälle och den svenska 

modellen. Frågorna handlar dels om hur Sverige blev ett välfärdssamhälle, dels 

hur välfärdssamhället ser ut idag. Frågeställningen om offentlig verksamhet 

kontra privatiseringar intar en central plats i provens förståelsefrågor. På detalj-

nivå handlar det om begrepp som a-kassa, sjukpenning och pension, men dessa 

tas mest upp som rena facktermer. Det finns få frågor som till exempel handlar 

om pensionen och dess betydelse för individ och samhälle.  

 

Diagram är något som utmärker frågorna inom kategorin ekonomi, främst i 

form av utbuds- och efterfrågekurvan. Ibland ska eleverna läsa av jämviktspriset 

utifrån ett redan uppritat diagram. Andra gånger ska eleverna själva rita ett 

diagram utifrån vissa givna förutsättningar. 

 

Du ska beräkna hur mycket jordgubbar som kommer att säljas på Hötorget en dag i juli år 

2008. Du ska även beräkna vilket pris som kommer att gälla. För att lösa denna uppgift 

måste du ta reda på hur de som ska köpa jordgubbar resonerar (efterfrågan). Du måste 

även ta reda på hur de som ska sälja jordgubbar resonerar (utbudet). 

 Rita ett diagram. Rita en prisaxel som går upp till 100 kronor/liter och en mängdaxel 

som visar upp till 10 000 liter per dag. 

Rita en efterfrågekurva. 

 Vi antar att priset på jordgubbar på Hötorget är 40 kronor per liter. Då köps under 

dagen 8000 liter jordgubbar. 

 Ett pris på 60 kronor per liter betyder att 6 000 liter köps. 

 Om priset däremot är 80 kronor per liter, skulle bara 4 000 liter jordgubbar köpas. Då 

skulle endast de verkliga jordgubbsälskarna, och de med rejäla inkomster, köpa 

jordgubbar. 

Rita en utbudskurva. 

 Jordgubbsförsäljarna är naturligtvis mer intresserade av att producera och sälja mer 

jordgubbar om priset är högt. 

 Om priset på jordgubbar är 80 kronor per liter, antar vi att jordgubbsförsäljarna skulle 

vara villiga att sälja 8 000 liter. 

 Om priset sattes till 60 kronor per liter betyder det att 6 000 liter kommer att säljas. 

 Om priset sätts till 40 kronor per liter skulle jordgubbsförsäljarna vilja sälja 4 000 liter. 

Gå in och läs i diagrammet. Vad blir jämviktspriset respektive jämviktskvantiteten? 

 

En annan typ av tillämpningsfrågor som förekommer är att läraren beskriver de 

ekonomiska förutsättningarna i påhittade länder eller företag. Utifrån dessa 

beskrivningar ska eleverna svara på ett antal frågor. Ibland ändras förutsätt-

ningarna och då är det upp till eleven att förklara vilka konsekvenser detta får. 
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Samma begrepp kan förekomma både på G-nivå bland kortsvarsfrågorna och 

på VG/MVG-nivå bland långsvarsfrågorna. Exempelvis är frågan ”Vad är 

inflation?” en typisk kortsvarsfråga med litet utrymme för eleven att svara, men 

begreppet inflation förekommer också i långsvarsfrågor på VG-nivå. Följande 

fråga ska besvaras ”tydligt och resonerande”:  

 

Sverige har historiskt sett haft en hög inflation. Vad innebär inflation? Hur 

uppstår den? Varför är den skadlig?  

 

Kännetecknande för ekonomiproven är att de innehåller många förståelse-

frågor. Ekonomi och Sveriges statsskick är de två dominerande kunskapsområ-

dena bland de skriftliga proven. En jämförelse dem emellan visar att ekonomi-

proven innehåller betydligt fler förståelsefrågor än de prov som återfinns inom 

kategorin Sveriges statsskick. (Se tabell 9.) 

 

Oavsett graden av strukturering på frågorna innehåller ekonomiproven fler 

förståelsefrågor. Den stora majoriteten av frågorna med bundna svarsalternativ 

utgörs av faktafrågor, men inom ekonomiområdet förekommer det även 

förståelsefrågor inom denna kategori. Det är bara inom ekonomiområdet som 

det förekommer sådana frågor: 

 

Keynes menade att arbetslösheten berodde på att efterfrågan på varor och 

tjänster var mindre än utbudet och därför drog företagen ned på produktionen 

och sade upp sin arbetskraft. Vilka åtgärder skulle då staten sätta in för att 

minska arbetslösheten? Stryk under de tre rätta alternativen a. höja lönerna b. 

höja skatterna c. minska Momsen d öka bidragen e. höja räntan f. sänka räntan 

 

Bland långsvars- och essäfrågorna förekommer många förståelsefrågor som 

handlar om ekonomiska samband. Nedan följer ett par exempel för att illustrera 

detta. Den första frågan återfinns på ett prov avsett för studieförberedande 

program och den andra frågan är från ett prov avsett för yrkesförberedande 

program. Båda frågorna handlar om lågkonjunkturen och vad man kan göra åt 

den. Dessa frågor får också illustrera hur frågor kan skilja sig åt beroende på om 

de är avsedda för studie- eller yrkesförberedande program.  

 

Nu befinner sig Sverige och många andra länders ekonomier i lågkonjunktur. 

Analysera dagens lågkonjunktur med hjälp av analysmodellen (orsaker, 

konsekvenser och möjliga åtgärder både innan lågkonjunkturen bröt ut och 

åtgärder idag när lågkonjunkturen är djup).  Svaret blir särskilt bra om du delar 

upp svaret på olika aktörer som till exempel länder, företag och personer och 
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analyserar orsaker och konsekvenser på kort och lång sikt. Använd gärna 

exempel ur verkligheten. 

  

Du vaknar upp en morgon som Anders Borg, du har blivit Sveriges 

finansminister. I tidningarna står det att Sverige är på väg in i en djup 

lågkonjunktur, massor med människor har fått sparken eller är på väg att få 

sparken till exempel. Hur kommer du attackera problemet? Hur tänker du 

använda finanspolitiken och vilka effekter tror du att dina åtgärder får? Vilka 

penningpolitiska åtgärder hoppas du att Riksbanken sätter in? Motivera dina 

svar. 

 

Andelen förståelsefrågor är större på de prov som är avsedda för 

studieförberedande program – 56 procent av frågorna är av förståelsekaraktär – 

jämfört med 25 procent av frågorna i de yrkesförberedande programmens prov. 

(Se tabell 11). Proven som har använts på yrkesförberedande program inne-

håller till största delen korta faktafrågor till skillnad från de prov som har 

använts på studieförberedande program som istället innehåller fler långsvars- 

och essäfrågor med en mer problematiserande ansats. Värt att notera är dock 

att det, även på yrkesförberedande program, trots allt finns fler förståelsefrågor 

inom ekonomiproven än de prov som återfinns inom kategorin Sveriges 

statsskick.  

 

 

11.4 Kunskapsområdet massmedia 

 

När det gäller olika typer av media ligger fokus på dagstidningar. Frågor som 

behandlas är nyhetsurval, presstöd och tidningsdöd samt tidningarnas etiska regler 

och Pressombudsmannens (PO:s) funktion. TV-medier finns också med i 

provfrågorna och det centrala begreppet är public service. Det sistnämnda 

återfinns bland kortsvarsfrågorna där begreppet ska beskrivas, men även bland 

förståelsefrågorna på VG/MVG-nivå. Radio, internet och andra medier efter-

frågas i princip inte. Reklam och propaganda nämns däremot som begrepp. 

Andra ämnen som behandlas i proven är massmedias uppgifter samt 

tryckfrihetsförordningen (TF) och då främst offentlighetsprincipen. Däremot finns 

det ingen provfråga som handlar om yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), som 

berör ljudmedia. Det finns alltså en tendens till att fokus ligger på dagstidningar 

och tryckta skrifter. 

 

Innehållsmässigt är det ingen större skillnad mellan de studie- och yrkesförbere-

dande programmen. Däremot har proven på de studieförberedande program-
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men fler och längre förståelsefrågor medan proven på de yrkesförberedande 

programmen innehåller fler korta detaljfrågor. Det råder alltså samma mönster 

här som inom övriga kunskapsområden.  

 

Nedan följer några exempel på kortsvarsfrågor samt ett exempel på en MVG-

fråga. 

 

 Vad menas med public service? 

 

Vad är propaganda? 

 

Vilka är våra två största dagstidningar och deras politiska färg (ideologi och 

partitillhörighet)? 

 

Svenska dagbladet är den näst största morgontidningen i Stockholm. Tänk dig 

att den går i konkurs nästa år. Förklara Svenska dagbladets konkurs med 

hjälp av analysmodellen. Alltså; vad var orsakerna till konkursen, vad tror du 

följderna blir och vilka åtgärder genomförs av olika aktörer för att förhindra 

konkursen och som en följd av denna? Fundera kring olika aspekter som till 

exempel, ekonomi, politik, massmedia, läsare och konkurrens. Använd och 

förklara relevanta begrepp. (Om du siktar på ett högre betyg är G lär du 

behöva ett papper till.) 

 

 

11.5 Kunskapsområdet EU 

 

Den bild av den Europeiska unionen som kommer till uttryck i de skriftliga 

proven visar att betoningen ligger på institutionerna och deras uppgifter samt 

EU:s historiska framväxt. Proven uppvisar en samstämmig bild av vilka be-

grepp och företeelser som lärarna vill att eleverna har kunskaper om – Kol- och 

stålunionen, Romfördraget, Maastrichtfördraget, de fyra friheterna, EMU samt minister-

rådet, europeiska rådet, parlamentet och kommissionen.  

 

Proven innehåller många detaljfrågor som till exempel: 

 

Vad kostar en euro? 

 

Vad heter den svenska kommissionären?  

 

Vad är ECB?  
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När det gäller VG/MVG-frågorna så återkommer två olika teman. Det ena 

handlar om påståendet att EU är en odemokratisk organisation och det andra 

handlar om för- och nackdelar med EU och EMU. 

 

Resonera utförligt kring påståendet ”EMU och EU är odemokratiska 

organisationer” Stämmer detta eller inte? Argumentera för din åsikt! 

 

Gör en utvärdering av EU. Ta fram det som du tycker är bra och det som du 

tycker kan kritiseras inom EU. Gör en egen analys! 

 

Det är främst på studieförberedande program som den Europeiska unionen blir 

föremål för skriftliga prov. Innehållsmässigt är provfrågorna likartade på studie- 

och yrkesförberedande program, men återigen finns det fler korta faktafrågor 

på de yrkesförberedande programmens prov. Här kan även skjutas in att EU-

frågorna är väl avgränsade till att enbart beröra EU. Det görs få kopplingar till 

till exempel Sveriges statsskick eller andra former av påverkan på olika områ-

den. 

 

 

11.6 Kunskapsområdet internationell politik 

 

Kategorin internationell politik berör i princip två områden – Förenta Nationerna 

(FN) samt konflikter i världen. Det senare handlar om orsaker till att konflikter 

uppstår, dess konsekvenser och eventuella lösningar. Frågorna ställs på ett 

generellt plan – de är sällan kopplade till speciella konflikter. Frågorna om FN 

handlar om varför FN bildades, hur organisationen är uppbyggd, men även de 

problem som finns inom FN, till exempel dess bristande effektivitet. Globali-

sering samt frågor kring tredje världen och dessa länders utveckling berörs även 

på två prov. 

 

Det är tydligt att internationell politik och EU ses som två olika kunskaps-

områden i de prov som ingår i undersökningen. På ett prov finns även EU-

frågor med på provet, som för övrigt har rubriken ”Internationella förhållan-

den”, men det är ändå en tydlig uppdelning i två kunskapsområden. De första 

åtta frågorna handlar om FN och konflikter och de fem sista frågorna handlar 

om EU. 

 

En annan jämförelse som kan göras mellan EU-proven och proven inom 

internationell politik är att de senare innehåller både fler förståelsefrågor och 
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fler långsvars- och essäfrågor. (Se tabell 9 och 10). Analysmodellen301 återkommer 

inom olika kunskapsområden och inom internationell politik är den central vid 

de längre förståelsefrågorna. Eleverna får till exempel följande instruktion till 

VG/MVG-frågorna. 

 

Tänk på att följande frågor måste besvaras på ett resonerande, argumenterande 

och analyserande sätt. 1-2 ska alla besvara sedan ska ni välja 2 av frågorna 3-5. 

Tänk på att inte besvara frågorna för kortfattat. Ha analysmodellen i tankarna 

när frågorna besvaras. 

 

Därefter följer ett antal frågor varav en lyder: 

 

Vilket är det största hotet mot den internationella säkerheten? Argumentera 

och motivera!  

 

Från ett annat prov hämtas följande fråga: 

 

Använd ett exempel ur världspolitiken för att beskriva och redogöra 

samspelet mellan olika stater och andra aktörer. Exemplet kan vara någon slags 

konflikt mellan två stater eller andra aktörer. Förklara gärna med hjälp av 

analysmodellen orsaker till och konsekvenserna av konflikten. 

 

Slutligen kan man konstatera att denna undersökning tyder på att internationell 

politik inte är ett kunskapsområde som lärarna i någon högre utsträckning 

bedömer med skriftliga prov.  

 

 

11.7 Kunskapsområdet kriminologi 

 

Kunskapsområdet kriminologi har olika rubriker på proven – lag och rätt, 

straffrätt, brott och straff samt kriminologi. Kriminologifrågorna är helt 

fokuserade på svenska förhållanden.   

 

Kortsvarsfrågorna berör olika typer av brott, till exempel mened, förtal och 

häleri samt olika former av påföljder. Här avhandlas även domstolarnas olika 

nivåer samt begrepp som åklagare, försvarsadvokat, domare och nämndemän. 

De mer förståelseinriktade frågorna handlar om hur kriminaliteten har 

                                                      
301

 Analysmodellen är ett begrepp som finns med i flera prov inom olika kunskapsområden. Med 
detta menas att eleven ska skriva orsaker, konsekvenser och åtgärder kring ett givet fenomen, t.ex. 
en konflikt eller ökad brottslighet. Se även kapitel 10 i föreliggande studie och Bengtsson (2001) s. 8. 
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förändrats genom åren, orsaker till att vissa människor begår brott samt vad 

man kan göra för att minska brottsligheten. 

 

Vad bör staten göra för att motverka brottsligheten? Lämna ett förslag som du 

motiverar, diskuterar och problematiserar. 

 

Det är en stor andel förståelsefrågor inom kriminologi. Både de studie- och 

yrkesförberedande programmens kriminologiprov innehåller en större andel 

förståelsefrågor än prov inom andra kunskapsområden. Själva ämnet verkar 

inbjuda till mer resonerande frågor. Eleverna uppmanas att motivera, diskutera 

och problematisera samt att tycka till och förklara hur de tänker. Det finns 

exempel där eleverna får ta ställning till ett rättsfall. Här följer fler exempel på 

provfrågor. Den första är hämtad från ett prov som har använts på ett 

studieförberedande program och den andra är från ett yrkesförberedande 

program. 

 

Kriminaliteten och synen på denna förändras över tid. Redogör för hur 

och förklara varför den har förändrats i Sverige de senaste 50 åren (eller 

ännu längre tillbaka). Redogör gärna för förändringarna genom att ge 

exempel på olika typer av brott. Exempel på andra begrepp som du kan ta med 

i svaret är: tolerans, lagar, anmälningar, trygghet, brottsoffer, gärningsman, våldsbrott och 

straff. 

 

Lag, etik och stil/etikett är tre storheter som inte alltid sammanfaller. Att vara 

oartig är varken omoraliskt eller olagligt men dålig stil/etikett. Att vara otrogen 

är för många omoraliskt men inte olagligt. Att misshandla en kompis är dålig 

stil, omoraliskt och olagligt. Vad är det som styr ditt eget handlande mest: krav 

på stil, din moral eller lagboken? Förklara hur du tänker! 

 

 

11.8 Övriga prov 

 

På de yrkesförberedande programmen finns det fyra prov vars innehåll inte går 

att placera in i ovanstående kunskapsområden. Dessa prov handlar om samlev-

nad, beroendeframkallande medel, framtida yrkesval samt ett prov med blandat 

innehåll.  

 

Samlevnadsprovet innehåller frågor kring bland annat skillnader mellan män 

och kvinnor, fertilitet, parrelationer och preventivmedel. Här följer två exempel 

på MVG-frågor: 
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Häftet tar upp en rad olika sociala (generella), biologiska och sexuella skillnader 

mellan män och kvinnor? Redogör för de viktigaste skillnaderna? 

 

Rangordna de 4 viktigast fallgroparna i parrelationer som boken tar upp? 

 

Provet som handlar om beroendeframkallande medel tar upp frågor kring 

tobak, alkohol, droger, anabola steroider och lugnande mediciner. Exempel på 

G-frågor är: 

 

 Vilka blir alkoholister? 

Hur många % av dem som drunknar är påverkade? 

Vad är dåligt med droger? 

 

Under rubriken »Mina funderingar över ”Detta med arbete”» får eleverna skriva 

ett ”upplevelseprov”, som är lärarens egen beteckning på denna typ av prov. 

Det handlar om yrkens olika status samt hur eleverna själva ser på sitt framtida 

yrkesliv. Eleverna uppmanas att skriva sina åsikter kring några olika teman. Ett 

antal exempel på frågor ger en bild av provets upplägg. 

 

Vilka yrken anser du ha mest status i din egen tid? Skriv en lista på fem sådana, 

i alfabetisk ordning. Skriv varför du valt dessa yrken. (Motivera). 

 

Idag kanske några av oss tänker att man inte behöver arbeta, det finns ju 

bidrag. Det talas till och med om medborgarlön. Det kanske är trevligare att 

vara hemma och hålla på med sitt, titta på TV, sitta framför datorn, träffa 

kompisar på alla möjliga tider på dygnet…….Spelar det någon roll varifrån 

man får sin lön? Måste man egentligen ha ett jobb? Finns det överhuvudtaget 

ett drömyrke? Vad tycker du om detta resonemang? Känner du några som 

resonerar så här? 

 

Till slut. Hur många yrken kan du ”så här på rak arm”. Räkna upp tio stycken i 

alfabetisk ordning. Obs. Inte dem, som du räknat upp tidigare. 

Vad tänker du om att i framtiden jobba med: Ett hantverk? Ett kontorsjobb? 

Jobba med människor, vad för slags människor i så fall? 

 

Ett prov skiljer sig från de övriga 95. Detta prov har ett blandat innehåll med 35 

frågor inom Sveriges statsskick, ideologier, ekonomi, EU, FN, massmedia och 

kriminologi, det vill säga alla kategorier av kunskapsområden finns med.  
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11.9 Sammanfattning av de olika kunskapsområdena – en jämförelse 

 

Den ämnessyn som uttrycks i proven tyder på att det finns en stark 

ämnestradition som får genomslag i proven. Både proven och provfrågorna 

domineras av Sveriges statsskick på nationell nivå samt nationalekonomi. 

Övriga kunskapsområden som finns representerade är EU, internationell 

politik, massmedia och kriminologi. Vidare är proven och provfrågorna väl 

avgränsade. Det finns enbart ett fåtal exempel på att olika kunskapsområden 

kopplas samman. Exempelvis görs inga kopplingar mellan de två kunskaps-

områdena EU och Sveriges statsskick eller att ett fenomen inom ett kunskaps-

område kan påverka ett annat fenomen inom ett annat kunskapsområde.302 

 

Inom kategorin Sveriges statsskick, demokrati, ideologier och partier kretsar 

flertalet av provfrågorna kring riksdag och regering. Demokratifrågorna är 

kopplade till valsystemet, men även frågor kring till exempel demokratins 

problem och brister förekommer. Ideologifrågorna är inriktade på liberalism, 

konservatism och socialism. 

 

Kunskapsområdet ekonomi berör främst nationalekonomiska begrepp på 

makronivå. Ett annat typiskt drag är att de innehåller olika former av tillämp-

ningsfrågor. Frågorna som handlar om massmedia fokuserar på dagspressen, 

medan övriga medier förekommer sparsamt i provfrågorna. Kriminologi-

frågorna är koncentrerade på olika typer av brott samt brottslighetens orsaker 

och konsekvenser avseende svenska förhållanden. EU-frågorna har fokus på 

EU:s institutioner samt för- och nackdelar med EU. Internationell politik 

handlar om FN och konflikter i världen.   

 

Vid en jämförelse mellan provfrågornas grad av strukturering och huruvida de 

är av fakta- eller förståelsekaraktär framträder ett visst mönster beroende på 

vilket kunskapsområde det gäller. Provfrågorna inom kategorierna Sveriges 

statsskick och EU kännetecknas av att de till största delen är kortsvarsfrågor av 

faktakaraktär. Frågorna kretsar kring de politiska institutionerna och fokus 

ligger på olika definitioner av begrepp samt beskrivningar av hur Sverige 

respektive EU styrs. Däremot förekommer det betydligt färre problematise-

rande frågor kring till exempel begrepp som makt eller påverkan. Provfrågorna 

                                                      
302

 Här kan nämnas att i Regeringens skrivelse 1996/97:112 s. 106 påpekas att provuppgifter ”bör ha 
en inriktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika kunskapsområden”. 
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inom kategorierna ekonomi, kriminologi, massmedia och internationell politik 

har istället en större andel förståelsefrågor samt fler långsvars- och essäfrågor.  

 

En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program visar att de prov 

som har använts på yrkesförberedande program i högre utsträckning innehåller 

korta faktafrågor. Även på yrkesförberedande program syns dock det mönster 

som nämns ovan, det vill säga att ekonomi, kriminologi, massmedia och 

internationell politik innehåller fler långsvars- och förståelsefrågor. Men vid en 

jämförelse med de studieförberedande programmen är det tydligt att proven på 

de yrkesförberedande programmen innehåller fler korta faktafrågor inom 

samtliga kunskapsområden. (Se tabell 11 och 12.) 

 

Innehållsmässigt är det inte så stora skillnader mellan studie- och yrkesförbere-

dande program. De tendenser som kan noteras är att provfrågorna på de 

yrkesförberedande programmen är mer inriktade på vardagen, till exempel 

privatekonomi istället för nationalekonomi samt att sociala frågor, bland annat 

kriminologi, är mer utbrett. Rent språkligt har dessa provfrågor enklare formu-

leringar och ett mer personligt tilltal till eleverna. De provfrågor som har 

använts på studieförberedande program uppvisar en mer teoretisk ansats och 

språket som används är mer komplicerat. Exempelvis innehåller dessa frågor i 

högre grad olika teorier samt analysmodellen.  

 

Sammanfattningsvis är proven och provfrågorna förhållandevis lika till sitt 

innehåll och i sina frågeformuleringar, men proven uppvisar en ganska stor 

skillnad mellan studie- och yrkesförberedande program. Det förefaller finnas en 

relativt likartad ämnessyn, men denna ämnessyn ges olika tolkningar när det 

gäller utformning av prov och provfrågor – främst vid en jämförelse mellan 

studie- och yrkesförberedande program – och i förlängningen därmed även en 

skillnad när det gäller kunskapssyn och bedömning i relation till styrdoku-

mentens mål.   
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12 Ämnet samhällskunskap i proven och i styrdokumenten – 

En jämförelse 

 

I detta kapitel jämförs den kunskaps- och ämnessyn som kommer till uttryck i 

proven med Lpf 94, ämnesplanen för samhällskunskap samt kursplanen och 

betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A. Med utgångspunkt i ett 

generellt läroplansteoretiskt perspektiv ligger fokus på samhällskunskapsämnets 

specifika uttryck, det vill säga ämnets traditioner vad gäller såväl dess form som 

innehåll. Därmed lyfts även undersökningens ämnesdidaktiska perspektiv fram. 

 

I ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem ska bedömningen göras med 

utgångspunkt i de mål och kriterier som är fastställda i styrdokumenten. Därför 

bör bedömningsverktygen också utformas i överensstämmelse med målen och 

kriterierna. I detta kapitel ges först en bild av ämnet samhällskunskap så som 

det kommer till uttryck i de prov som ingår i undersökningen. Därefter jämförs 

denna bild med styrdokumentens riktlinjer.  

 

En kurs i Samhällskunskap A innehåller naturligtvis mycket mer än det som 

visas i proven och självklart kan kursens innehåll både behandlas och bedömas 

på flera andra sätt än genom skriftliga prov. Att jämföra genomförda prov med 

läroplan och kursplan är ändå av intresse eftersom det visar vilka delar av 

läroplanen och kursplanen som är framträdande i proven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Undersökningen utgår från de skriftliga prov som har använts på realiseringsarenan. 

Provens utformning, kunskapssyn och ämnessyn jämförs med den formella läroplanen.  
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12.1 Proven i sin helhet – hur framträder ämnet samhällskunskap?  

 

De prov som ingår i undersökningen är väl avgränsade till olika kunskaps-

områden och ger som helhet uttryck för att förmedla kunskaper kring olika 

begrepp och företeelser som förekommer inom respektive kunskapsområde. 

Även de begrepp och företeelser som efterfrågas i provfrågorna behandlas, med 

några undantag, väl avgränsade från varandra. 

 

Ett annat framträdande drag är att de prov som ingår i studien främst ger 

uttryck för ett monokulturellt nationellt perspektiv. Provfrågorna fokuserar på 

svenska förhållanden på nationell nivå med relativt få inslag av internationella 

eller mångkulturella perspektiv.  

 

Av provfrågorna framgår det även att det främst är problem i samhället som 

lyfts fram. Frågeställningarna fokuserar på nackdelar och konflikter. Positiva 

perspektiv uttrycks däremot mer sällan i frågorna. 

 

Som framkom i föregående kapitel visar en jämförelse mellan studie- och 

yrkesförberedande program att eleverna på yrkesförberedande program via 

proven i högre grad får ta del av frågor vars innehåll är vardagligt och konkret. 

Förståelsefrågorna är ofta inriktade på fenomen som eleverna kan relatera till. 

Detta syns tydligt inom kunskapsområdena kriminologi och ekonomi. 

Ekonomifrågorna är till exempel mer inriktade på privatekonomi. Provfrågorna 

har även en enklare språklig utformning. Eleverna på studieförberedande 

program möts däremot oftare av provfrågor som ger en något mer teoretisk 

bild av ämnet utifrån en mer abstrakt nivå och med ett mer avancerat språk. 

 

 

12.1.1 Tre ämnesdidaktiska profiler 

 

I proven framträder olika bilder av ämnet samhällskunskap. Jag har funnit tre 

ämnesdidaktiska profiler – samhällskunskapen som ett orienteringsämne, ett 

analysämne och ett diskussionsämne. Resultatet från denna studie tyder på att 

vilken profil som dominerar i proven i hög grad sammanfaller med vilket 

kunskapsområde som behandlas. Själva ämnesinnehållet verkar således ha 

betydelse för vilka kunskaper eller förmågor som lärarna efterfrågar i proven. 

Det råder ett samband mellan de generella förmågorna och ämnesinnehållet. 
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En bild av ämnet samhällskunskap som framkommer i de prov som ingår i 

studien är att det handlar om att orientera eleverna och informera dem om hur 

samhället är organiserat, ämnet framställs som en form av orienteringsämne. I 

proven uttrycks detta genom en stor mängd faktafrågor kring institutioner och 

begrepp. Olika nedslag görs i den mängd faktastoff som ingår inom ett visst 

kunskapsområde för att därigenom kunna ta reda på om eleverna behärskar 

dessa.  

 

En annan bild som kommer till uttryck genom provens förståelsefrågor är att 

eleverna ska kunna se orsaker och konsekvenser, kunna analysera, jämföra och 

se för- och nackdelar. Samhällskunskapen framträder här som ett analysämne. Ett 

redskap som återkommer i provfrågorna är analysmodellen, som eleverna 

uppmanas att använda i sina svar.  

 

Samhällskunskapsämnet framstår även som ett slags diskussionsämne. Eleverna 

förväntas i hög grad själva ta ställning och kunna motivera sina ståndpunkter. 

De uppmanas att resonera och argumentera. Elevens egna åsikter efterfrågas 

ofta, men mer sällan behöver han eller hon sätta sitt eget ställningstagande i 

relation till andras åsikter eller andra perspektiv. Detta är ännu mer uttalat i de 

prov som har använts på yrkesförberedande program än på studieförberedande 

program. 

 

Proven uppvisar olika bilder av samhällskunskapsämnet beroende på vilket 

kunskapsområde som avhandlas i proven. Det råder ett samband mellan vilket 

kunskapsområde som proven behandlar och vilken av de tre ämnesdidaktiska 

profilerna som är mest framträdande.  

 

Kunskapsområdena Sveriges statsskick, demokrati, ideologier och partier samt 

EU framställs i hög grad som ett orienteringsämne där eleverna ska redogöra 

för olika begrepp och företeelser. Fokus ligger på hur Sveriges statsskick på 

nationell nivå är organiserat. Eleverna får till exempel redogöra för valsystemet 

eller institutionernas uppbyggnad. Samma fenomen gäller för de prov som 

behandlar EU. Även delområdet demokrati framställs främst i relation till 

valsystemet. 

 

Ekonomiproven ger en delvis annorlunda bild av ämnet samhällskunskap. 

Fokus ligger fortfarande på nationell nivå (precis som Sveriges statsskick), men 

här framträder vid sidan av faktabegrepp även ekonomiska samband som 
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centrala i provfrågorna. Eleverna får ta ställning till vad olika förändringar i de 

ekonomiska förutsättningarna får för konsekvenser. Resonemang kring 

orsakssamband och förståelse för hur till exempel olika organ och fenomen kan 

påverka den svenska ekonomin efterfrågas i proven. I dessa prov ingår också en 

mängd faktabegrepp, men frågorna är i högre grad inriktade på att utöver 

faktakunskaper även koppla samman dessa för att kunna analysera olika 

förlopp. Dessutom förekommer olika tillämpningsuppgifter, som att till 

exempel tolka diagram. Samhällskunskapen framträder här till stor del som ett 

analysämne. 

 

De prov som behandlar kunskapsområdena massmedia, kriminologi och 

internationell politik ger, i likhet med ekonomiproven, också en bild av 

samhällskunskapen som ett ämne där olika orsaker och konsekvenser står i 

centrum. Än mer framträder i dessa prov samhällskunskapsämnet som ett 

diskussionsämne. I dessa prov ligger fokus på att eleverna ska tycka till och ta 

ställning i olika frågor. Majoriteten av frågorna handlar fortfarande om att 

kunna faktakunskaper i form av olika begrepp och fenomen, men det är tydligt 

att det förekommer betydligt fler förståelsefrågor inom dessa kunskapsområden 

och att dessa förståelsefrågor till stor del består av diskussionsfrågor. 

 

Resultatet av analysen pekar på att en lärares samtliga prov oftast är likartade när 

det gäller utformningen. Lärarens prov har en viss stil, både layoutmässigt och 

språkligt. Den kunskapssyn som uttrycks i proven visar också att en och samma 

lärare ofta har ett likartat sätt att till exempel fokusera på korta faktafrågor eller 

längre förståelsefrågor. Intressant är att denne lärares prov däremot kan uppvisa 

skillnader mellan olika kunskapsområden. Exempelvis kan ett prov som 

behandlar Sveriges statsskick domineras av faktafrågor medan ekonomiprovet 

uppvisar fler förståelsefrågor.  

 

I föregående kapitel framkom att det i proven framträder en form av 

ämnestradition. De tre ämnesdidaktiska profilerna kommer också till uttryck i 

denna ämnestradition eftersom det råder ett samband mellan olika kunskaps-

områden och vilken ämnesdidaktisk profil som dominerar.  
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12.1.2 Likheter och variationer avseende bedömning av elevernas 

prestationer på prov 

 

Tydliga mönster kan urskiljas avseende provens struktur och innehåll. Drygt 

hälften av proven är uppbyggda på följande sätt. Provet är indelat i en G- och 

VG/MVG-del, det vill säga provfrågorna är nivågrupperade, och inleds med ett 

mer eller mindre stort antal korta faktafrågor. Dessa följs av färre långsvars- 

eller essäfrågor av förståelsekaraktär. Poängproven utmärks mer av att de i 

många fall blandar olika frågetyper både när det gäller graden av strukturering 

och om frågorna är av fakta- eller förståelsekaraktär. Här kan alltså korta 

faktafrågor varvas med längre förståelsefrågor.  

 

De prov som är indelade i en G-del och en VG/MVG-del ger uttryck för ett 

tydligt trappstegstänkande303. G-delen utgörs av faktafrågor av kortsvarskarak-

tär och VG/MVG-delen består till stor del av förståelsefrågor. Även om det 

genom denna undersökning inte är möjligt att uttala sig om hur lärarna 

bedömer svaren, kan själva frågorna antyda att det råder variationer mellan olika 

prov när det gäller vilken typ av frågor som ger olika betyg.  

 

När det gäller G-frågorna framkommer en stor samstämmighet genom att de i 

princip avser korta faktakunskaper, även om det förekommer frågor som skiljer 

sig från detta mönster, det vill säga att provet innehåller förståelsefrågor av 

långsvarskaraktär även som G-frågor. Bland MVG-frågorna förekommer det 

större variationer, vilket framgår av de exempel på MVG-frågor som citerades i 

föregående kapitel om ämnessyn. En MVG-fråga på ett prov kan till sin 

karaktär motsvara VG-nivå och i undantagsfall även en G-fråga på ett annat 

prov. Ibland innehåller proven enbart en MVG-fråga och denna kan då vara 

avgörande för om eleven ska ha en möjlighet att få MVG på provet som helhet.  

 

 

12.2 Styrdokumentens riktlinjer jämfört med det som uttrycks i proven  

 

I följande avsnitt jämförs styrdokumentens mål och riktlinjer med ämnet sam-

hällskunskap så som det kommer till uttryck i proven. Först sker en jämförelse 

med respektive styrdokument, det vill säga Lpf 94, ämnesplanen för 

samhällskunskap, kursplanen samt betygskriterierna för Samhällskunskap A. 

                                                      
303

 Se kapitel 2 och 5 för ett mer fördjupat resonemang kring trappstegstänkande. 
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Därefter följer en sammanfattning om i vilken mån och i vilka delar som de 

prov som ingår i undersökningen överensstämmer med styrdokumenten. 

  

 

12.2.1 Strävansmål och uppnåendemål i Lpf 94 

  

Enligt läroplanen, Lpf 94, ska skolan förmedla bestående kunskaper som kan 

hjälpa eleverna att verka i samhället. Vidare ska eleverna utveckla förmågor som 

att kunna lösa problem, tänka kritiskt, granska fakta, se konsekvenser av olika 

alternativ samt själva ta ställning i olika frågor. Styrdokumenten ger i sig inte 

några detaljerade råd om hur skriftliga prov bör utformas. Vid betygssättning 

ska läraren utnyttja all tillgänglig information, såväl skriftlig som muntlig, om 

elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. I regeringens skrivelse 

1996/97:112 anges däremot tydligt att provuppgifter – om de ska överens-

stämma med den kunskapssyn som uttrycks i läroplanen – ”bör ha en inriktning 

mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika kunskaps-

områden” istället för att ”enbart redovisa minneskunskaper”.304 Detta poängte-

ras även av andra bedömningsforskare och skolmyndigheter. Eleverna ska ges 

möjlighet att visa att de har förståelse för olika fenomen samt har förmåga att 

sätta in faktakunskaper i ett sammanhang.305  

 

Ett antal av de strävans- och uppnåendemål som finns angivna i Lpf 94 är 

relevanta för ämnet samhällskunskap. Exempelvis ska eleverna sträva mot att 

tillägna sig goda kunskaper som kan användas som redskap för att bland annat 

lösa problem samt kritiskt kunna granska och värdera påståenden och för-

hållanden. Vidare ska elevernas analytiska förmåga utvecklas liksom förmågan 

”att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap 

och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden”. Eleverna ska 

även sträva mot att kunna överblicka större kunskapsfält. Även i uppnående-

målen anges att eleverna ska ha förmåga att kritiskt kunna granska och bedöma 

det han eller hon ser, hör och läser ”för att kunna diskutera och ta ställning i 

olika livsfrågor och värderingsfrågor”. 

 

Elevernas förmåga att kunna redogöra för olika begrepp och fenomen domine-

rar i proven. Detta gäller för både studie- och yrkesförberedande program, men 

                                                      
304

 Regeringens skrivelse 1996/97:112 s. 106. Att olika kunskapsområden bör kombineras kommer i 
låg grad till uttryck i de prov som ingår i föreliggande undersökning. 
305

 Se t.ex. Myndigheten för skolutveckling (2008), Regeringens skrivelse 1996/97:112, Skolverket 
(2004), Skolverket (2005), Korp (2003), Selghed (2006), Liedman (2008) och Kjällström (2005) 
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det är särskilt uttalat på de yrkesförberedande programmen. De frågor som ger 

eleverna möjlighet att visa de förmågor som omnämns i strävansmålen före-

kommer i högre grad på studieförberedande program än på yrkesförberedande 

program. 

 

Av de ovan nämnda förmågor som eleverna ska utveckla är det, utöver att 

kunna redogöra för olika fenomen, främst förmågan att själv kunna ta ställning 

som kommer till uttryck i proven. Analysen visar att eleverna ibland uppmanas 

att tänka kritiskt kring någon frågeställning och då även kunna argumentera för 

sina åsikter. Det är dock vanligare att elevens egen ståndpunkt efterfrågas – 

”Vad anser du?” Däremot är det mer sällsynt att denna ståndpunkt ska 

jämföras med andras ståndpunkter eller med andra perspektiv. Detta visar sig 

särskilt tydligt i de prov som har använts på yrkesförberedande program.  

 

Proven som ingår i studien uppvisar flera exempel på provfrågor där eleverna 

ska använda sin analytiska förmåga. Det finns dock färre exempel på frågor där 

eleverna ska lösa problem och kritiskt granska och värdera påståenden. Få 

frågor innebär att eleverna till exempel ska läsa och förstå statistik eller diagram 

och det förekommer ytterst få artiklar eller till exempel politiska och ekono-

miska texter. Det är även sällsynt att eleverna uppmanas att se saker ur olika 

perspektiv. Att eleverna ska sträva mot att överblicka större kunskapsfält ges 

det lite utrymme för i de prov som ingår i studien. Det är en följd av att såväl 

proven som provfrågorna är väl avgränsade och behandlar ett kunskapsområde 

eller företeelse åt gången.  

 

Ett av uppnåendemålen i Lpf 94 anger att eleverna ska kunna ”uttrycka sig i tal 

och skrift så väl att deras språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och 

för fortsatta studier”. Provens form och provfrågornas innehåll tyder på att 

eleverna på de yrkesförberedande programmen inte ges lika stor möjlighet att få 

uttrycka sig skriftligt i proven som eleverna på de studieförberedande pro-

grammen. Proven är generellt sett kortare i omfång och det förekommer färre 

långsvars- och essäfrågor i dessa prov än i de studieförberedande programmens 

prov. Det är även mer sällan som elever på de yrkesförberedande programmen 

ombeds att svara uttömmande. Även om proven som har använts på yrkesför-

beredande program i sin helhet ger en bild av att till övervägande del innehålla 

kortfattade faktafrågor som kräver kortfattade svar, finns det exempel på prov 

som bryter detta mönster och som innehåller långsvars- eller essäfrågor av 
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förståelsekaraktär i samma utsträckning som på de studieförberedande 

programmen. 

 

Eleverna ska, enligt uppnåendemålen, kunna delta i demokratiska beslutspro-

cesser. Det svenska samhällets grundläggande värden ska också klargöras och 

analyseras. Detta kommer till uttryck i vissa demokrati- och kriminologifrågor. 

De flesta elever får någon gång under en A-kurs i samhällskunskap ta del av en 

eller flera provfrågor kring demokrati och Sveriges valsystem. Ofta handlar det 

om att kunna redogöra för vad demokrati är och hur valsystemet fungerar.  

 

I läroplanen betonas vikten av att ha ett internationellt perspektiv för att ”se 

den egna verkligheten i ett globalt sammanhang”. Eleverna ska ha kunskaper 

om internationell samverkan och globala samband. Människans samspel med 

sin omvärld ska analyseras ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Den 

stora majoriteten av provfrågorna handlar om svenska förhållanden på nationell 

nivå. Få frågor berör lokala eller globala förhållanden. Det ekonomiska 

perspektivet finns till stor del representerat i proven. Ett ekologiskt perspektiv 

syns i princip däremot inte alls.  

 

 

12.2.2 Samhällskunskapens ämnesplan 

 

I ämnesplanen anges att det är väsentligt att ta upp politiska och ekonomiska 

aspekter, som det svenska politiska systemet och Sveriges roll i EU, vid studiet 

av samhällsfrågor. Eleverna ska sträva efter att få kunskaper om och förståelse 

för hur det politiska systemet fungerar. Proven behandlar i mycket stor 

utsträckning Sveriges politiska och ekonomiska system. Frågor kring Sveriges 

roll i EU förekommer däremot sparsamt. 

 

Skolverket lyfter fram att följande begrepp är lämpliga att ta upp inom ämnet 

samhällskunskap; ”inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse och 

påverkan”. Av undersökningen framgår att maktbegreppet uttrycks i ett antal 

frågor som handlar om vem som har mest makt – riksdagen eller regeringen 

samt i vilket avseende massmedia har makt. Begreppet konflikt behandlas i de 

prov som handlar om internationell politik. Ideologi hänförs främst till de tre 

stora ideologierna liberalism, konservatism och socialism. Däremot finns det 

ytterst få frågor som tar upp begreppen inflytande, påverkan, klass och intresse. 

Inom till exempel kunskapsområdena Sveriges statsskick och EU handlar 
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frågorna i stor utsträckning om att redogöra för hur de politiska systemen 

fungerar. Frågor som behandlar hur olika individer eller grupper till exempel 

kan ha inflytande i samhället uttrycks sällan i provfrågorna. I ett av 

strävansmålen framhålls just förmågan att kunna påverka politiska beslut. 

Provfrågorna handlar dock sällan om hur man till exempel som medborgare 

eller genom en intresseorganisation kan påverka politiska beslut. 

 

Ämnet bör vidare belysa ekonomiska och kulturella konsekvenser av 

globaliseringen, till exempel en rättvis fördelning och ett hållbart samhälle. 

Eleverna ska utveckla kunskaper för att ”kunna ta ställning och agera i lokala, 

regionala och globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart 

samhälle”. Dessa frågeställningar lyser i princip helt med sin frånvaro i 

provfrågorna. Endast tre (av 1 239) provfrågor behandlar globalisering. Ett eko-

logiskt hållbart samhälle finns inte alls representerat bland provfrågorna.  

 

Skolverket anger att ett syfte med ämnet samhällskunskap är att eleverna genom 

kunskaper om andra länder och samhällssystem ska få respekt för de mänskliga 

rättigheterna, förstå värdet av kulturell mångfald och ta avstånd från förtryck. 

Att eleverna ska få kunskap och förståelse för det mångkulturella samhället 

samt olika nationella minoriteter anges även i ett par av strävansmålen. Inget av 

det ovan nämnda kommer till uttryck i de prov som ingår i undersökningen. 

Strävansmålet som handlar om samarbete och konflikter i internationella 

relationer berörs i några av de provfrågor som handlar om internationell politik 

och då ligger betoningen på konflikter. Sådana frågor förekommer främst på 

studieförberedande program.  

 

I likhet med de strävansmål som anges i Lpf 94 uttrycks även i ämnesplanen att 

eleverna ska sträva efter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt för att kunna 

granska och värdera fakta och kunna granska samhällsförhållanden. Vidare ska 

eleverna utveckla sin förmåga att se konsekvenser av olika handlingsalternativ 

på individ- och samhällsnivå samt kunna formulera sig, dra slutsatser och 

argumentera för en ståndpunkt. Som tidigare har konstaterats återfinns dessa 

förmågor i ett flertal av förståelsefrågorna.  

 

Ett strävansmål uttrycker att eleverna ska få historiska perspektiv på det 

svenska och internationella samhället. Av ämnesplanen framgår vidare att 

historiska perspektiv ska få större utrymme på de studieinriktningar där historia 

inte ingår, det vill säga de yrkesförberedande programmen. Ett historiskt per-
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spektiv framkommer inte nämnvärt i proven, men i den mån det förekommer 

så återfinns detta i lika hög grad på prov avsedda för såväl studie- som yrkes-

förberedande program. 

 

Att samhällskunskap är ett aktualitetsämne anförs i ämnesplanen. Endast ett 

fåtal av de provfrågor som ingår i undersökningen är emellertid kopplade till 

företeelser i vår samtid, till exempel SAAB:s ekonomiska problem eller den 

lågkonjunktur som Sverige hade under det aktuella läsåret 2008/09.  

 

Slutligen ska kursen Samhällskunskap A anknyta till elevens studieinriktning. 

Detta kommer överhuvudtaget inte till uttryck i proven. Av det material som 

ingår i studien syns någon form av sådan infärgning enbart i en av de lokala 

kursplanerna.  

 

 

12.2.3 Kursplanen för kursen Samhällskunskap A 

 

I kursplanen anges ett flertal mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs. 

Här följer en genomgång av dessa samt en bedömning av i vilken mån de 

återfinns i de prov som ingår i undersökningen. I de fall det förekommer skill-

nader mellan studie- och yrkesförberedande program kommenteras dessa.   

 

Av kursplanen framgår att eleven efter avslutad kurs ska: 

 

 ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt  

I proven ligger fokus på vad begreppet demokrati innebär och demokrati-

frågorna sätts oftast i samband med valsystemet. I den mån det förekommer 

problematiserande frågor handlar de om en jämförelse mellan demokrati och 

diktatur, men även om de problem som kan finnas i ett demokratiskt samhälle. 

Provfrågor som behandlar demokratins framväxt förekommer, med något 

undantag, däremot inte. 

  

 kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden 

har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det 

internationella samhället 

I provfrågorna framkommer detta främst ur ett nationellt politiskt och 

ekonomiskt perspektiv. Här kan skjutas in att geografiska förhållanden i princip 
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inte förekommer i proven medan sociala förhållanden kommer till uttryck 

främst i de prov som är avsedda för yrkesförberedande program. 

 

 ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell 

och EU-nivå  

Som tidigare har konstaterats dominerar den nationella nivån i de prov som 

ingår i undersökningen. Få frågor berör den regionala och lokala nivån. 

Kunskaper om EU-nivån efterfrågas inte heller i lika hög grad som beträffande 

den nationella nivån.306  

 

 kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional, nationell 

nivå, inom EU samt internationellt 

Att förstå hur man kan påverka politiska beslut efterfrågas i princip inte i 

proven. Det finns till exempel få frågor som handlar om hur Sverige kan 

påverka besluten inom EU eller hur andra aktörer påverkar beslutsfattandet. I 

detta sammanhang kan även nämnas att det endast förekommer ett fåtal frågor 

där olika nivåer kombineras, till exempel sambanden mellan lokal och nationell 

nivå eller nationell och EU-nivå. 

 

 kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska 

som framtida perspektiv  

Det finns exempel på frågor där eleverna ska förstå och reflektera kring till 

exempel hur brottsligheten i Sverige har förändrats under de senaste femtio 

åren eller hur och varför Sverige utvecklades till ett välfärdssamhälle.  

 

 kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor 

Detta mål framkommer, med något undantag, inte alls i de prov som omfattas 

av undersökningen.  

 

 kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med 

samhällsfrågor  

Inte heller detta kursplanemål är något som kommer till uttryck i proven. Det 

kan självklart vara så att detta mål främst behandlas i andra sammanhang, men 

det skulle mycket väl kunna vara något som delvis görs i provfrågeform. 

Eleverna kan till exempel läsa artiklar eller statistik och dra slutsatser utifrån det 

materialet.  

 

                                                      
306

 Det är intressant att notera att år 2008 ändrades kursplanen för Samhällskunskap A. En av de 
stora förändringarna innebar att EU-nivån uttryckligen skrevs in i såväl kursplanemålen som i 
betygskriterierna. Syftet var bl.a. att betona EU:s roll i det svenska samhället. 
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 känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur 

värderingar och ställningstaganden formas  

Detta mål framkommer främst i de provfrågor som behandlar massmedia.  

 

I kapitel 11 påvisas att det finns en ämnestradition som kommer till uttryck i 

proven. Om detta resultat sätts i relation till kursplanens mål är det tydligt att 

ämnestraditionen får ett starkare genomslag än kursplanemålen när provfrågor-

na formuleras. Av samtliga kursplanemål är det främst politiska och ekono-

miska förhållanden på nationell nivå som kommer till uttryck i proven. Resul-

tatet av undersökningen tyder på att det framför allt är olika kunskapsområden 

som Sveriges statsskick och nationalekonomi och till viss del även andra väl 

avgränsade kunskapsområden, till exempel massmedia, som utgör bedömnings-

underlag när skriftliga prov används i undervisningen. En förklaring kan vara 

att det råder någon slags ämnes- och provtradition som är vägledande när lärare 

gör prov och den verkar styra mer än kursplanens formuleringar. 

 

 

12.2.4 Betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A  

 

För att förtydliga hur betygskriterierna förhåller sig gentemot varandra har jag 

placerat dessa i ett rutschema. Syftet är att det tydligare ska framgå hur pro-

gressionen mellan de olika betygsstegen tar sig uttryck. Kursiveringarna och 

fetstilen har gjorts för att det ska vara enklare att jämföra den förmåga som 

eleven ska tillägna sig (kursivering samt fetstil) och det kunskapsinnehåll som är 

kopplat till förmågan (fetstil).  

 

Betygskriterier Samhällskunskap A  

Godkänt Väl godkänt Mycket väl godkänt 

 
Redogör för det politiska 
systemets funktion samt 
hur politiska beslut kan 
påverkas på lokal, 
regional, nationell, EU- 
och internationell nivå 
 

 
Diskuterar och reflekterar 
kring olika möjligheter att 
påverka politiska beslut 
nationellt, inom EU och 
internationellt 

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

 
Redogör för individens 
rättigheter och 
skyldigheter i samhället 
samt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna 
 

 
Diskuterar och reflekterar 
över vikten av att leva efter 
rättigheter och 
skyldigheter i samhället 
samt de grundläggande 
mänskliga rättigheterna 
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Beskriver samhällsfrågor 
ur historiska och nutida 
perspektiv samt anger 
orsaker och 
konsekvenser till dessa 
 

 
Analyserar och värderar 
samhällsfrågor ur olika 
perspektiv 

 
Drar slutsatser och föreslår 
lösningar på olika 
samhällsfrågor 

 
Söker, väljer ut och 
ställer samman fakta från 
olika källor 

 
Värderar olika källor samt 
använder någon 
vetenskaplig metod 

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

 
Redogör för och 
exemplifierar hur olika 
idéer och värderingar 
uppstår och formas i 
samhället 
 

 
Analyserar idéer och 
värderingar utifrån såväl ett 
individ- som ett 
samhällsperspektiv 

 
Analyserar hur olika 
samhällsförhållanden 
påverkar och förklarar 
människors livsvillkor 
 

 

 

Som tidigare har konstaterats ger de prov som ingår i undersökningen en bild 

av ämnet samhällskunskap som ett orienteringsämne, det vill säga eleverna ska 

redogöra för begrepp och fenomen. Vidare framträder bilden av ett analys- och 

diskussionsämne där eleverna uppmanas att analysera och argumentera. I 

betygskriterierna uttrycks en liknande bild; eleverna ska redogöra för olika 

fenomen, diskutera och analysera. Av de generella förmågor som uttrycks i betygs-

kriterierna finns i princip samtliga förmågor representerade i provfrågorna. I 

provfrågorna framkommer således generella förmågor som att eleverna ska 

kunna diskutera och analysera. Det specifika ämnesinnehåll som i betygskriterierna 

anges tillsammans med dessa förmågor är däremot till stora delar inte synligt i 

provfrågorna. Av de ämnesspecifika delarna av betygskriterierna är det i princip 

endast det politiska systemets funktion som i stor utsträckning kommer till 

uttryck i proven.  

 

På godkäntnivån ska eleverna kunna redogöra för det politiska systemets 

funktion. Det finns många sådana frågor i proven. Däremot finns det, med 

några få undantag, inga frågor om hur politiska beslut kan påverkas på 

lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå. Inte heller kriterierna 

för väl godkänt och mycket väl godkänt, som handlar om möjligheter att 
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påverka politiska beslut respektive hur politiska system påverkar vår 

vardag syns i någon större utsträckning i provfrågorna. 

 

Individens rättigheter och skyldigheter återfinns i några frågor. Även om 

det inte är uttalat att det handlar om rättigheter och skyldigheter finns det med 

indirekt i ett antal frågor inom Sveriges statsskick, ekonomi och kriminologi. 

Mänskliga rättigheter berörs i princip inte alls.  

 

Samhällsfrågor är ett vitt begrepp som kan ges olika innebörd.307 Eftersom 

proven i stor utsträckning innehåller väl avgränsade kunskapsområden, och 

proven i sin tur innehåller väl avgränsade provfrågor som ofta efterfrågar ett 

specifikt begrepp eller fenomen, är det sällsynt att provfrågorna behandlar mer 

övergripande samhällsfrågor. Om en samhällsfråga däremot ses som ett väl 

avgränsat område, som till exempel lågkonjunktur, finns det flera exempel på 

frågor där eleverna, i enlighet med betygskriterierna, ska beskriva 

samhällsfrågor ur nutida perspektiv (historiska perspektiv är mer sällsynta) 

och ange orsaker och konsekvenser. Att eleverna ska analysera och värdera 

samhällsfrågor ur olika perspektiv (VG-nivå) eller dra slutsatser och 

föreslå lösningar (MVG-nivå) är inte lika framträdande i proven, men före-

kommer bland förståelsefrågorna. Det är värt att påpeka att i betygskriterierna 

för betyget Godkänt ska eleverna kunna ange orsaker och konsekvenser kring 

olika samhällsfrågor. I provfrågorna återfinns oftast denna förmåga på 

VG/MVG-nivå och inte bland G-frågorna. 

 

Att sammanställa fakta från olika källor och bedöma tillförlitligheten är 

kanske mer en metod som kan förekomma inom andra typer av examinationer 

än vid skriftliga prov. Däremot skulle eleverna i en provfråga kunna få läsa olika 

källor och utifrån dessa sammanställa fakta och bedöma deras tillförlitlighet. 

Det finns ett par exempel på provfrågor där eleverna i förväg har uppmanats att 

kontrollera olika källor för att vid själva provtillfället använda de kunskaper som 

de har inhämtat från källorna.  

 

Slutligen innehåller proven ett fåtal förståelsefrågor som handlar om olika 

idéer och värderingar ur ett individ- och samhällsperspektiv och hur olika 

samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors livsvillkor.  

 

 

                                                      
307

 Se kapitel 6 för en närmare definition av begreppet samhällsfrågor. 
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12.3 Implementering av styrdokumenten – en sammanfattning 

 

I styrdokumenten anges olika mål och riktlinjer för skolans verksamhet. Denna 

undersökning tyder på att dessa mål och riktlinjer till viss del får genomslag i de 

prov som ingår i studien. I den mån styrdokumentens innehåll implementeras i 

proven är det snarast i form av att olika generella förmågor, till exempel att 

eleven ska kunna redogöra för, argumentera eller analysera, som kan 

konstateras förekomma i provfrågorna. Däremot framträder inte de mer ämnes-

specifika mål som uttrycks i kursplan och betygskriterier i lika hög utsträckning.  

 

I princip är det två delar av kursplanens ämnesspecifika mål som är i fokus i de 

prov som ingår i studien. Dels det politiska systemets funktion på nationell 

nivå, dels hur ekonomiska förhållanden kan påverka det svenska samhället på 

nationell nivå. Resultatet av denna undersökning tyder på att kursplanens 

ämnesinnehåll inte har så starkt genomslag när skriftliga provfrågor formuleras. 

Som tidigare har konstaterats i kapitel 11 är det snarare samhällskunskapens 

ämnestradition som kommer till uttryck i proven.  

 

Av styrdokumenten framgår att eleverna ska ha kunskap om och förståelse för 

bland annat hur politiska beslut kan påverkas på lokal, regional, nationell, EU 

och internationell nivå. Det politiska systemet framställs i proven till stora delar 

som olika begrepp och institutioner på nationell nivå, men mer sällan i relation 

till andra geografiska nivåer eller i relation till begrepp som makt och påverkan.  

 

I läroplan och kursplan anges flera områden som inte kommer till uttryck i de 

prov som ingår i undersökningen, till exempel ett mångkulturellt, miljömässigt 

och etiskt perspektiv samt frågor om mänskliga rättigheter. Inte heller globalise-

ringens och EU:s roll behandlas i någon nämnvärd utsträckning. Ett kursplane-

mål som främst framträder i de prov som har använts på yrkesförberedande 

program handlar om hur sociala förhållanden påverkar vårt samhälle. 

 

I de prov som ingår i studien ligger fokus på att eleverna ska kunna redogöra 

för vissa begrepp och förklara olika fenomen, men det finns även relativt stora 

inslag av provfrågor där eleverna ska analysera, jämföra och argumentera. 

Förståelsefrågorna innehåller flera av de generella förmågor som omnämns i 

styrdokumenten, både bland uppnående- och strävansmålen. Eleverna ombeds 

ofta att förklara orsaker och konsekvenser, analysera och dra slutsatser, föra 

resonemang, motivera sina ställningstaganden eller argumentera för sin åsikt. 
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Däremot förekommer det mer sällan att eleverna ska komma med lösningar, 

tillämpa sina kunskaper eller lösa problem. Att granska fakta eller jämföra sina 

egna ståndpunkter med andras förekommer inte heller i någon större 

utsträckning.  

 

De ovan nämnda generella förmågor som omnämns dels i strävansmålen, dels i 

betygskriterierna på VG- och MVG-nivå implementeras i lägre utsträckning i de 

prov som har använts på yrkesförberedande program jämfört med studieför-

beredande program. Detta är även något som de lärare som undervisar i 

samhällskunskap på yrkesförberedande program lyfter fram i sina enkätsvar, där 

de anger att de ofta bedömer de högre betygsnivåerna med hjälp av andra 

bedömningsverktyg än prov. De prov som är avsedda för studieförberedande 

program innehåller i större utsträckning hela spannet av olika förmågor som 

anges i styrdokumenten. 

 

Resultatet av provanalysen påvisar att de prov som har använts på yrkes-

förberedande program till stor del innehåller faktafrågor av kortsvarskaraktär. 

Även om den kvantitativa delen av analysen förstärker denna bild kan det vara 

värt att åter påpeka att det även på yrkesförberedande program förekommer 

förståelsefrågor som innebär att eleverna ska visa sin förmåga att till exempel se 

olika perspektiv eller argumentera kring något fenomen. 

 

Proven innehåller i olika hög grad förståelsefrågor där elevernas förmåga att till 

exempel dra slutsatser, jämföra, resonera och argumentera efterfrågas. Dessa 

skillnader avseende i vilken utsträckning proven innehåller förståelsefrågor 

tenderar att bero på att lärare gör olika typer av prov, men skillnaderna 

sammanfaller även med olika kunskapsområden, som i mer eller mindre hög 

grad består av förståelsefrågor. Dessutom pekar denna studie på att den 

didaktiska frågan för vem? även har betydelse eftersom det framkommer 

skillnader avseende om proven är avsedda för studie- eller yrkesförberedande 

program. 
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13 Prov i samhällskunskap – en sammanfattande diskussion 

 

Den läroplansreform som genomfördes i mitten av 1990-talet innebar bland 

annat att skolan fick ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem, i vilket 

bedömningen av eleverna ska ske utifrån styrdokumentens mål och riktlinjer. I 

sitt lärande tenderar elever att utgå från det som efterfrågas i prov. Om proven 

inte behandlar de kunskaper och förmågor som omnämns i styrdokumenten 

ges eleverna inte heller möjlighet att visa dessa.308 Resultaten från denna 

undersökning pekar på att det förekommer prov vars utformning och innehåll 

gör att eleverna inte stimuleras till eller ges möjlighet att visa samtliga sina 

förmågor. Vidare visar resultaten att de provfrågor som är tänkta att kontrollera 

om eleverna har uppnått kunskaper som kan rendera ett högre betyg i relativt 

hög grad är inriktade på elevernas förståelse av olika företeelser. Undersök-

ningen pekar även på att det finns en rad mål i styrdokumenten som inte 

behandlas i proven. 

 

En annan genomgripande läroplansförändring för gymnasieskolans del var 

införandet av kärnämnen med gemensam kursplan och betygskriterier för 

samtliga gymnasieelever. Denna studie visar att proven utformas olika beroende 

på vilka program proven är avsedda att användas inom. Eleverna får därför, via 

proven, ta del av olika kunskaps- och ämnessyner. Proven ger eleverna olika 

bilder av ämnet samhällskunskap. De krav som ställs på dem och de bedöm-

ningar som görs skiljer sig åt beroende på om de går ett studie- eller 

yrkesförberedande program. Att bedömningen skiljer sig åt beroende på vilket 

program eleverna går bekräftas även av studiens enkätresultat. Skillnaderna är 

störst mellan de lärare som enbart undervisar på studie- respektive yrkesförbe-

redande program. De lärare som undervisar på studieförberedande program 

betonar i högre grad de skriftliga provens betydelse vid bedömningen av elever-

na jämfört med de lärare som enbart undervisar på yrkesförberedande program. 

De sistnämnda framhåller istället andra muntliga bedömningsformer, bland 

annat med motiveringen att eleverna har svårt att visa sina kunskaper skriftligt. 

 

Denna studie ger en bild av hur skriftliga prov och bedömning inom ämnet 

samhällskunskap på gymnasieskolan kan se ut. Ämnet framträder, i de prov 

som ingår i denna undersökning, som ett orienteringsämne, ett analysämne och 

                                                      
308

 Se t.ex. Ramsden (2008), Ramsden (1988), Entwistle (2008), Boesen (2006), Marton et al. 
(1999), Imsen (1999) och Levin & Marton (1971) 
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ett diskussionsämne. Dessa tre ämnesdidaktiska profiler309 kommer mer eller 

mindre till uttryck inom samhällskunskapens olika kunskapsområden. Denna 

undersökning tyder på att det råder ett samband mellan vilket kunskapsområde 

som provet behandlar och vilken ämnesdidaktisk profil som dominerar i provet.  

 

Ovanstående resultat kan jämföras med styrdokumentens skrivningar. De 

ämnesdidaktiska profilerna ryms inom de generella förmågor som anges i 

kursplanen, till exempel att eleven ska kunna redogöra för, analysera och 

diskutera. I kursplanen anges däremot inte att olika kunskapsområden ska foku-

sera på olika förmågor. Exempelvis framgår det inte att Sveriges statsskick 

främst handlar om att kontrollera att eleverna har kunskaper om olika begrepp 

eller att ekonomi handlar om att eleverna ska kunna analysera ekonomiska sam-

band. Följaktligen är det något annat som gör att samhällskunskapen främst 

kommer till uttryck som ett faktainriktat orienteringsämne inom vissa kunskaps-

områden medan andra kunskapsområden mer ger uttryck för samhälls-

kunskapen som ett analys- och diskussionsämne.  

 

När det gäller i vilken mån proven innehåller frågor där eleverna ska visa 

förståelse och till exempel analysera eller argumentera finns det skillnader 

mellan olika lärares prov. Till skillnad från tidigare undersökningar som har 

pekat på att prov har en tendens att fokusera på faktakunskaper310 innehåller de 

prov som ingår i föreliggande studie relativt många förståelsefrågor. Resultaten 

från provanalysen visar även att det finns ett samband mellan olika kunskaps-

områden och andelen förståelsefrågor. De prov som handlar om Sveriges 

statsskick och EU efterfrågar främst faktakunskaper kring olika begrepp och 

institutioner. De prov som handlar om ekonomi, massmedia, kriminologi och 

internationell politik innehåller däremot fler förståelsefrågor. 

 

Två tredjedelar av samtliga provfrågor handlar om Sveriges statsskick och 

nationalekonomi. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att ämnet 

historiskt sett har fokuserat på statsvetenskapliga och nationalekonomiska 

begrepp.311 Kursplanens övriga ämnesspecifika innehåll syns däremot inte lika 

tydligt. Detta är intressant i ljuset av den forskning som visar att om kurs-

planernas innehåll avviker från lärarnas ämnestradition tenderar ämnestraditio-

                                                      
309

 Jfr. tidigare kategoriseringar av vad som kännetecknar  ämnet samhällskunskap som redovisas i 
kapitel 6, t.ex. Bronäs & Selander (2002), Vernersson (1999), och Englund (1997).  
310

 Se t.ex. Svingby (1998), Boesen (2006) och Törnvall (2001) 
311

 Bronäs & Selander (2002), Bjessmo (1990), Bjessmo (1994), Bernmark-Ottosson (2009) och 
Schüllerqvist & Osbeck (2009)  
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nen att väga tyngre. Även tidigare läroplansteoretisk forskning pekar på att ett 

ämnes historiska tradition är en viktig styrfaktor när lärare gör sina ämnesdidak-

tiska val.312 Denna undersökning ger stöd för de slutsatserna. 

 

Samtidigt framhåller andra att samhällskunskapen inte har en stark tradition 

dels på grund av att ämnet är stort och splittrat, dels på grund av att styrdoku-

menten är otydliga och vida i sina formuleringar. Därför får lärarna ett stort 

friutrymme att till exempel göra sina egna urval.313 De prov som ingår i 

föreliggande studie är dock påtagligt likartade. Det är till exempel samma 

kunskapsområden och begrepp som återkommer i de olika proven. Även 

provens struktur är likartad. Det går att urskilja tydliga mönster när det gäller 

hur proven är utformade och vilket innehåll de har. Resultatet indikerar att det 

verkar råda någon form av ämnes- och provtradition. Denna ämnes- och 

provtradition ger ändå utrymme för att styrdokumenten tolkas på olika sätt när 

det gäller såväl bedömning som kunskaps- och ämnessyn. Den stora skillnaden 

beror främst på om proven är avsedda för studie- eller yrkesförberedande 

program.  

 

Nu följer en sammanfattande diskussion avseende de ovan nämnda resultaten. 

Det är viktigt att åter påpeka att studien är begränsad till att undersöka 

bedömningsverktyget skriftliga prov. De slutsatser som dras och den diskussion 

som förs görs följaktligen utifrån provens form och innehåll samt utifrån den 

kompletterande information som har framkommit genom enkätsvaren.  

 

 

13.1 Implementering av styrdokumenten – ämnet samhällskunskap 

 

Statsvetenskaplig implementeringsforskning visar att det tar tid att förändra en 

komplex organisation som skolan.314 Av tidigare studier framgår att en stor 

majoritet av lärarna anser att styrdokumentens innehåll är relevant och att de 

stödjer den kunskapssyn som uttrycks i läroplan och kursplaner. De använder 

däremot inte kursplanerna särskilt aktivt vid bedömning och de upplever även 

svårigheter med att tillämpa det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.315 

En rapport från Skolinspektionen visar att gymnasielärare nu, ungefär femton 

                                                      
312

 Se t.ex. Svingby (1978), Englund (2005), Englund (2007), Bergman (2007), Skolverket (2008), 
Skolverket (2006) och Vernersson (1999)  
313

 Se t.ex. Jank & Meyer (1997), Linde (2006), Bjessmo (1992), Skolverket (2008) och SOU 2008:27 
314

 Sannerstedt (2008), Lindensjö & Lundgren (2006) och Pierre (2007)  
315

 Boesen (2006), Näsström (2008), Selghed (2004), Tholin (2006), Törnvall (2001), Skolverket 
(2008), Skolverket (2000) och SOU 2007:28 
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år efter reformen, i högre grad än tidigare har förstått hur det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet fungerar.316 Samtidigt visar en annan aktuell 

Skolinspektionsrapport att på många gymnasieskolor utgår bedömningen och 

betygssättningen inte från kursplanens mål och betygskriterier.317 Detta kan få 

konsekvenser för bedömningen av eleverna såtillvida att det finns en risk att 

bedömningen inte blir rättvis och likvärdig, vilket även bekräftas i olika under-

sökningar som visar att bedömning och betygssättning skiljer sig åt mellan olika 

skolor, olika lärare och olika program.318  

 

Styrdokumenten innehåller flera olika mål som till vissa delar kan vara svåra att 

överblicka. Tidigare undersökningar pekar på att lärare i det lokala läroplans-

arbetet främst fokuserar på de specifika kursplanernas uppnåendemål med till-

hörande betygskriterier. Ämnesplanen, som innehåller strävansmål och där 

ämnets syfte och karaktär beskrivs, används mer sällan. Programmålen är inte 

heller något som lärare arbetar med i någon större utsträckning.319 Resultaten 

från föreliggande undersökning pekar på att programmålen inte har fått något 

genomslag i de prov som ingår i studien. I stort domineras proven av några få 

av de mål som anges i kursplanen medan resten av kursmålen i princip inte 

berörs. Det sistnämnda ligger i linje med resultaten från Jesper Boesens avhand-

ling. I sin analys av lärarkonstruerade matematikprov i gymnasieskolan fann han 

att flertalet av de undersökta proven utelämnar mål som finns i kursplanen.320 

Skolverket förefaller ha dragit en liknande slutsats när verket pekar på att det 

råder en ”svag koppling mellan det som prövas i lärargjorda prov och kurs-

planernas mål och kriterier”.321  

 

Det kan finnas olika tänkbara förklaringar till varför kursplanens mål och 

kriterier inte får något starkt genomslag i proven. En förklaring kan vara att 

styrdokumenten är vida och otydliga i sina formuleringar.322 Det är således svårt 

att konstruera prov utifrån dessa. I kursplanen anges vidare inga tydliga 

kunskapsområden eller moment. Däremot är de prov som ingår i studien upp-

byggda utifrån olika kunskapsområden vilket kan vara ett sätt för lärarna att 

tydliggöra för eleverna vad provet handlar om. Läroböckerna har eventuellt en 
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styrande effekt genom att kapitelindelningen ofta är gjord utifrån olika 

kunskapsområden. Likaså är de akademiska discipliner som ligger till grund för 

ämnet indelade i till exempel statsvetenskap och nationalekonomi. Ytterligare 

en förklaring kan vara att det i de tidigare kursplanerna för ämnet samhälls-

kunskap tydligt angavs vilka moment som skulle behandlas i undervisningen. 

Detta kan möjligen vara något som lever kvar. 

 

Resultaten från denna studie pekar på att implementeringen av styrdokumenten 

delvis har fungerat. De generella förmågor som uttrycks i styrdokumenten, till 

exempel att eleven ska kunna redogöra för, analysera och diskutera, kommer till 

uttryck i proven. Av kursplanens ämnesspecifika områden är det däremot främst två 

av målen som framkommer i proven. Det ena är det politiska systemets 

funktion på nationell nivå och det andra är ekonomiska förhållanden på 

nationell nivå. Övriga ämnesspecifika områden får inte alls eller i låg grad 

genomslag i provfrågorna. I enkätsvaren framkommer ett liknande mönster 

angående förhållandet mellan de generella förmågorna och det ämnesspecifika 

innehållet. När de lärare som deltar i denna undersökning anger vad som är av 

betydelse vid bedömningen av eleverna nämner de olika generella förmågor 

utan att samtidigt beskriva vilka ämnesspecifika områden som eleverna bör 

kunna.  

 

Denna indelning i generella förmågor och ämnesspecifika områden föranleder 

att fundera kring om det finns ämnesspecifika förmågor. Är det samma sak att 

kunna analysera i ämnet samhällskunskap som att kunna analysera i något annat 

ämne? I de prov som ingår i denna undersökning uppmanas till exempel 

eleverna – i provfrågor inom olika kunskapsområden – att använda analys-

modellen323 som ett analysredskap. Är denna modell typisk för ämnet samhälls-

kunskap eller kan den användas i andra ämnen? I detta sammanhang är det 

också värt att uppmärksamma den svåra gränsdragningen mellan begreppen 

kunskapssyn och ämnessyn. Det råder ett nära samband mellan dessa vilket 

även märks i de två följande avsnitten som behandlar just kunskaps- och 

ämnessynen. Att förhållandet är komplext belyses även genom att en lärares 

olika prov kan uppvisa olika kunskapssyner beroende på vilket kunskapsområde 

som behandlas i respektive prov. 
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13.1.1 Kunskapssyn 

 

Till skillnad från Lpf 94, som har en relativt kortfattad beskrivning av vad lärare 

ska ta hänsyn till i sin bedömning, innehöll den tidigare läroplanen, Lgy 70, mer 

detaljer kring vad som skulle bedömas. Bedömningsforskningen och den debatt 

som har förts kring bedömningsfrågor under 1990- och 2000-talet har i mycket 

handlat om den ”nya kunskapssynen”. Det är dock värt att uppmärksamma att 

även Lgy 70 innehöll formuleringar där det betonas att prov inte enbart ska 

efterfråga detaljerade faktakunskaper utan att även elevens förmåga till kritiskt 

tänkande, att se sammanhang och att kunna använda sina kunskaper och 

färdigheter för att lösa problem ska vara centrala inslag vid bedömningen.324 

Detta budskap upprepas i 1988 års kursplan för ämnet samhällskunskap där 

vikten av ”analyserande och förståelseinriktade uppgifter” och ”öppna frågor” 

betonas.325 Detta ligger alltså i linje med Lpf 94 där det anges att skolan måste 

förmedla ”bestående kunskaper” men även träna eleverna att ”granska fakta” 

och ”tänka kritiskt”. 1994 års läroplan innehåller däremot inga detaljerade 

instruktioner om hur prov lämpligen ska vara utformade. Tanken är att lärarna, 

med utgångspunkt i de mål och riktlinjer som finns uppställda i styrdoku-

menten, ska föra en diskussion om bland annat kunskapssyn, ämnesdidaktiska 

frågor och vilka krav som ska ställas på eleverna.  

 

Analysen av de skriftliga prov som ingår i undersökningen indikerar att 

implementeringen av styrdokumenten till viss del har fått genomslag när det 

gäller den kunskapssyn som kommer till uttryck i styrdokumenten. I proven 

ligger fokus på att eleverna ska redogöra för olika begrepp och fenomen. Härtill 

finns det relativt stora inslag av provfrågor där eleverna ska analysera, jämföra 

och argumentera. Dessa förståelsefrågor innehåller flera av de generella 

förmågor som omnämns i styrdokumentens uppnående- och strävansmål. 

Eleverna ombeds att förklara orsaker och konsekvenser, analysera och dra 

slutsatser, föra resonemang, motivera sina ställningstaganden eller argumentera 

för sin åsikt. Däremot förekommer det mer sällan att eleverna ska tillämpa sina 

kunskaper eller lösa problem. Att granska fakta eller jämföra sina egna 

ståndpunkter med andras förekommer inte heller i någon större utsträckning.  

 

Jämfört med resultat från tidigare undersökningar kring skriftliga prov 

innehåller de prov som ingår i denna undersökning fler förståelsefrågor som 
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innebär att eleverna till exempel ska argumentera och analysera.326 Tidigare 

studier, inom bland annat SO-ämnena, tyder på att prov som används på 

grundskolan i hög grad innehåller frågor som tar sikte på detaljerade 

faktakunskaper.327 Det kan finnas olika tänkbara förklaringar till att de prov 

som ingår i föreliggande studie innehåller en relativt stor andel förståelsefrågor. 

Det finns en del forskning som indikerar att lärarnas kunskapssyn, i och med 

införandet av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, har förändrats i 

riktning mot de intentioner som uttrycks i läroplanen. Elevernas förståelse har 

blivit mer central istället för att fokus ligger på fakta- eller detaljkunskaper. 

Detta är något som delvis även har påverkat provens innehåll och utform-

ning.328 En förklaring kan därför vara att läroplansreformen i dessa delar har 

implementerats. En annan kan vara att prov som används inom den gymnasiala 

utbildningen innehåller fler förståelsefrågor än prov som används inom 

grundskolan.329 I detta sammanhang är det intressant att uppmärksamma att de 

prov som har använts på yrkesförberedande program i högre grad än de prov 

som har använts på studieförberedande program uppvisar ett liknande mönster 

som de prov som används på grundskolan.  

 

Tidigare forskning tyder på att det kan finnas ett glapp mellan lärarnas 

uttalanden om vilken kunskapssyn som de anser är viktig och provens innehåll. 

Lärarna uttrycker ambitioner som överensstämmer med läroplanen, men i 

praktiken visar provfrågorna på något annat.330 Denna studie pekar på att de 

förmågor som lärarna i enkätsvaren beskriver som väsentliga vid bedömningen 

främst förekommer i provens förståelsefrågor. Eleverna uppmanas i dessa 

frågor att analysera, jämföra, resonera, dra slutsatser samt se orsaker och kon-

sekvenser. Provanalysen visar att dessa förmågor främst krävs av eleverna för 

att de ska få väl godkänt eller mycket väl godkänt på provet. Lärarna framhåller 

i enkätsvaren även att eleverna ska kunna visa att de besitter olika fakta-

kunskaper. Detta är främst för att bedöma om eleverna har uppnått 

godkäntnivån men även – vilket framgår av undersökningens provanalysdel – 

vad gäller de högre betygsnivåerna.  

 

Provanalysen visar att förståelsefrågorna i hög grad behandlar de generella 

förmågor som krävs för att en elev ska kunna uppnå de högre betygsnivåerna. 
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Analysen tyder även på att dessa frågor väger tungt vid helhetsbedömningen av 

elevernas resultat på proven. De generella förmågor som omnämns i strävans-

målen samt i betygskriterierna på VG- och MVG-nivå förefaller att implemen-

teras i högre utsträckning i de prov som har använts på studieförberedande 

program än i de prov som har använts på yrkesförberedande program. Detta 

kan få vissa konsekvenser. Om elever på studieförberedande program i högre 

grad får utveckla de förmågor som omnämns i strävansmålen medan elever på 

yrkesförberedande program främst får uppgifter som innefattar miniminivån, 

det vill säga uppnåendemålen (vilka i sin tur i vissa fall också har reducerats) kan 

det leda till att det råder en stor skillnad mellan vad eleverna på studie- respek-

tive yrkesförberedande program får för kunskaper med sig efter avslutad kurs 

och att de får olika uppfattningar om vilken kunskapssyn som skolan värderar.  

 

 

13.1.2 Ämnessyn – samhällskunskapens typiska drag  

 

I proven framträder ämnet samhällskunskap som tre ämnesdidaktiska profiler. 

En bild av ämnet samhällskunskap som kommer till uttryck i de skriftliga prov 

som ingår i undersökningen är att ämnet är ett orienteringsämne, där eleverna ska 

visa att de har kunskaper om samhällets struktur och funktion samt andra 

samhällsvetenskapliga begrepp och företeelser.  

 

I förståelsefrågorna framträder samhällskunskapen som ett analys- och 

diskussionsämne. Därmed återfinns ett annat av samhällskunskapsämnets typiska 

drag nämligen att elevernas kritiska tänkande efterfrågas. I provfrågorna 

uppmanas eleverna till exempel att jämföra och analysera. Elevernas förmåga 

att själva ta ställning i olika frågor är också central. Som tidigare analyskapitel 

har visat är det dock oftast elevens egna åsikter som efterfrågas utan att dessa 

behöver sättas i relation till andras åsikter eller andra perspektiv. Detta resultat 

kan jämföras med studier inom SO-ämnena på grundskolan som visar att 

eleverna är bra på själva färdigheten att diskutera, men argumenten underbyggs 

inte med faktakunskaper.331 En risk med att endast elevens egna åsikter 

efterfrågas kan vara att svaret blir en form av allmänt tyckande som inte sätts i 

relation till andra synsätt och som inte är grundat i faktakunskaper.  

 

Andelen förståelsefrågor varierar mellan proven och detta verkar bero på vilken 

lärare som har konstruerat dem samt om proven är avsedda för studie- eller 
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yrkesförberedande program. Skillnaderna sammanfaller även med specifika 

variationer som är hänförliga till olika kunskapsområden. Här kan även knytas 

an till de tre ämnesdidaktiska profiler som framträder i proven. De prov som 

behandlar Sveriges statsskick och EU innehåller en mindre andel förståelse-

frågor jämfört med de prov som handlar om ekonomi, massmedia, kriminologi 

och internationell politik. Olika begrepp och institutioner, till exempel riksdag 

och regering, står i centrum i de prov som handlar om Sveriges statsskick och 

EU samtidigt som det förekommer relativt få frågor med en problematiserande 

ansats kring till exempel begrepp som makt och påverkan. Ämnet framstår som 

ett orienteringsämne. I såväl ämnesplanen som kursplanen för Samhällskunskap 

A och de tillhörande betygskriterierna framhålls att elever dels ska sträva mot 

att få förståelse för begrepp som makt och intresse, dels efter avslutad kurs ska 

ha uppnått kunskaper om hur politiska beslut kan påverkas på olika nivåer i 

samhället och hur olika aktörer i sin tur kan påverka politiska beslut. I 

styrdokumenten betonas en problematiserande ansats kring statsskicksfrågor, 

men det kommer i låg grad till uttryck i de prov som ingår i undersökningen.  

 

I kapitel 11 konstaterades att de prov som behandlar kunskapsområdena 

ekonomi, massmedia, kriminologi och internationell politik innehåller betydligt 

fler förståelsefrågor av problematiserande art. Här framträder samhälls-

kunskapen mer som ett analys- och diskussionsämne vid sidan av orienterings-

delen av ämnet. Av styrdokumenten framgår inte särskilt att just dessa områden 

ska problematiseras. Det måste följaktligen finnas andra förklaringar som gör 

att lärare i högre grad formulerar förståelsefrågor kring dessa områden jämfört 

med kunskapsområdena Sveriges statsskick och EU. En tänkbar förklaring kan 

vara att provfrågorna utformas i enlighet med ett synsätt som förmedlas via 

lärarutbildningen och de akademiska disciplinerna samt via läroböcker i 

samhällskunskap.  

 

Ovanstående bild av ämnet ligger i linje med samhällskunskapens ämnestradi-

tion. Begrepp som handlar om samhällets funktion och struktur har varit i 

centrum och fokus har legat på statvetenskapliga och nationalekonomiska 

begrepp. Vidare har elevernas demokratiska medborgarfostran och förmåga till 

kritiskt tänkande och självständigt ställningstagande varit centrala inslag.332  
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Det finns forskare som framhåller att samhällskunskapslärare har ett stort 

friutrymme att själva bestämma vad de vill ta upp i undervisningen. Detta beror 

bland annat på att ämnet har sin grund i flera olika universitetsämnen och 

därmed är svagt avgränsat samtidigt som styrdokumenten är relativt vida i sina 

formuleringar. Det råder således ingen konsensus om vilka kunskaper som är 

väsentliga utan lärarnas egna intressen och den lokala ämnestraditionen avgör 

vad undervisningen kommer att handla om.333 Här kan tilläggas att det inte 

finns några nationella prov i samhällskunskap som kan vara styrande. Före-

liggande undersökning tyder dock på att det finns en sorts ämnes- och 

provtradition som inte i någon högre utsträckning påverkas av vare sig lokala 

ämnestraditioner eller av det friutrymme som lärarna har. Trots att 23 olika 

lärare vid elva olika gymnasieskolor i lika många kommuner deltar i studien är 

det påtagligt hur likartat provens ämnesinnehåll är.  

 

Som tidigare har konstaterats handlar två tredjedelar av samtliga provfrågor om 

statsvetenskapliga och nationalekonomiska begrepp. Ett monokulturellt natio-

nellt perspektiv dominerar i proven. Andra samhällsnivåer eller perspektiv som 

anförs i styrdokumenten kommer i låg grad till uttryck i proven. Provfrågorna 

fokuserar på svenska förhållanden på nationell nivå med få inslag av lokala, 

internationella eller mångkulturella perspektiv. I den mån andra nivåer än den 

nationella berörs görs det i princip inga kopplingar mellan de olika nivåerna, till 

exempel hur Sveriges politik påverkas av EU:s regler. Vidare finns, med några 

få undantag, varken ett miljömässigt och etiskt perspektiv eller frågor om 

mänskliga rättigheter representerat i de provfrågor som ingår i studien. En 

relevant fråga är om de områden som inte finns representerade i proven 

behandlas i andra sammanhang eller om till exempel miljöfrågor över lag inte 

berörs i någon högre utsträckning i undervisningen.  

 

Såväl proven som provfrågorna är väl avgränsade såtillvida att nästan samtliga 

prov behandlar ett kunskapsområde i taget och att varje provfråga i regel 

behandlar en företeelse åt gången. Att provfrågorna är väl avgränsade i 

bemärkelsen att de är väl strukturerade kan innebära en fördel om de 

därigenom blir tydliga för eleverna.334 Om avgränsningarna däremot innebär att 

det inte förekommer frågor som behandlar hur olika samhällsorgan eller 

företeelser påverkar varandra kan det leda till att eleverna i sitt lärande inte 

fokuserar på att förstå hur dessa samband ser ut.  
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Av den ovan nämnda ämnestraditionen är det elevernas demokratiska fostran 

som har minst utrymme i de prov som ingår i undersökningen. Demokrati-

frågorna utgör en liten del av samtliga provfrågor (55 av totalt 1 239) och en 

majoritet av dessa demokratifrågor handlar om själva valsystemet eller vad 

demokrati innebär rent formellt, till exempel skillnaden mellan indirekt och 

direkt demokrati. Detta är intressant i ljuset av att en stor del av den forskning 

som har gjorts avseende ämnet samhällskunskap har fokuserat på demokrati-

begreppet.335 I de prov som ingår i denna studie förekommer det frågor som 

handlar om demokrati, men eftersom de är så pass få är en trolig slutsats att 

demokratifrågor tas upp på andra sätt i undervisningen än i form av skriftliga 

prov. 

 

Det finns vidare en tendens att de provfrågor som ingår i denna undersökning 

fokuserar på problem och negativa aspekter av olika företeelser. Det är sällan 

som positiva saker lyfts fram. En tänkbar förklaring till ovanstående fenomen är 

att samhällskunskapsämnet fokuserar på kritiskt tänkande336 och därmed är det 

främst problem som uppmärksammas. Tomas Englund har i sin didaktiska 

typologi bland annat framhållit att ett för samhällskunskapen typiskt drag är 

konfliktperspektivet i kombination med ett kritiskt granskande.337 Detta synsätt 

kan i sin tur möjligen härledas ur ämnets akademiska discipliner och ur 

gymnasieskolans läroböcker, men även ur massmedia, som också kritiskt 

granskar problem i samhället. Det kan vara värt att fundera på vilken bild 

eleverna får dels av själva ämnet, dels av det samhälle som vi alla lever i om 

fokus i samhällskunskapsundervisningen ligger på problem och negativa 

perspektiv. 

 

Som nämndes i föregående avsnitt om kunskapssynen indikerar undersök-

ningen att proven ger uttryck för en kunskapssyn som i vissa delar överens-

stämmer med den som anges i styrdokumenten. Förståelsefrågorna efterfrågar 

till exempel elevernas analysförmåga. Möjligen kan det tyda på att lärarnas 

kunskapssyn har påverkats av styrdokumenten. En annan förklaring kan ha 

samband med själva ämnet. Samhällskunskapsämnet har en tradition av att 
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fokusera på kritiskt tänkande och argumentation.338 När styrdokumenten 

betonar dessa förmågor är det därför inte något nytt för lärarna utan ett synsätt 

som redan finns i själva ämnestraditionen. Å andra sidan pekar denna 

undersökning på att till exempel graden av förståelsefrågor varierar beroende på 

vilket kunskapsområde som behandlas i proven vilket indikerar att det finns 

olika kunskaps- och ämnessyner inom olika kunskapsområden.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att styrdokumentens innehåll när det gäller 

själva ämnesinnehållet bara till vissa delar får genomslag i de prov som ingår i 

studien. Flera av de ämnesspecifika delarna av kursplanen och betygskriterierna 

har till exempel inte implementerats i proven. Resultaten från denna studie 

tyder på att ämnestraditionen styr mer vad än styrdokumenten gör. Denna 

ämnestradition upprätthålls möjligen genom lärarutbildningen och de akade-

miska disciplinerna. En annan förklaring är att lärare styrs av läroboken istället 

för styrdokumenten. Det sistnämnda påpekas i en aktuell rapport från Skol-

inspektionen.339 Till det kommer att det eventuellt inte alltid finns en vilja att 

fullt ut genomföra de nya riktlinjer som sätts upp och att tidigare styrdokument 

har en tendens att leva kvar.340 De moment inom ämnet samhällskunskap som 

har angetts i tidigare kursplaner kan således fortfarande ha betydelse när lärare 

gör sitt urval. En ämnestradition kan även hållas vid liv genom att nyutexami-

nerade lärare formas av den ämnestradition som de möter på den skola som de 

börjar arbeta vid.  

 

Till detta kan anföras att ämnesplanens mål och riktlinjer är så vida att den 

ämnessyn som kommer till uttryck i de olika proven i princip ryms inom dessa. 

Styrdokumentens formuleringar rymmer många olika tolkningar av ämnet.  

 

 

13.2 Ett hierarkiskt trappstegstänkande och nivågruppering av prov  

 

Resultatet från föreliggande undersökning visar att det finns provstrukturer som 

kan leda till att inte alla elever stimuleras till att visa och använda samtliga 

                                                      
338

 Bronäs & Selander (2002) s. 75-79 konstaterar att kritiskt tänkande och självständigt 
ställningstagande har varit centrala inslag inom ämnet samhällskunskap sedan det blev ett eget 
ämne på gymnasiet under 1960-talet. Se även Englund (1997) s. 140 och SOU 2007:28 s. 501-503. 
339

 Skolinspektionen (2010c) s. 10 
340

 Se t.ex. Pierre (2007), Sannerstedt (2008), Lindensjö & Lundgren (2006), Skolverket (2008), 
Skolverket (2000), Skolverket (2006), Skolinspektionen (2010c), Vernersson (1999) och Schüllerqvist 
& Osbeck (2009) 
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kunskaper och förmågor som de har. Därmed sätts även frågan om bedöm-

ningens likvärdighet i fokus. 

 

Såväl provanalysen som enkätresultaten pekar på att det inom ämnet samhälls-

kunskap förekommer ett hierarkiskt trappstegstänkande som lärare följer när de 

bedömer elever. Innebörden av detta är att godkänt motsvarar grundläggande 

faktakunskaper medan väl godkänt och mycket väl godkänt även inkluderar till 

exempel förståelse och analysförmåga. Detta resultat ligger i linje med tidigare 

forskning och med Skolverkets utvärderingar av ämnet samhällskunskap på 

grundskolan.341 Resultaten från föreliggande undersökning tyder på att detta 

även gäller på gymnasienivå.  

 

Styrdokumenten och annan litteratur betonar att olika kunskapsdimensioner ska 

komplettera varandra och att samtliga betygsnivåer ska svara mot såväl 

faktakunskaper som andra förståelsedimensioner.342 Ett hierarkiskt synsätt 

framkommer dock delvis i betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A. På 

G-nivå anges att eleven ska kunna redogöra för eller beskriva olika fenomen. På 

VG- och MVG-nivå används istället begrepp som att eleven ska diskutera, 

reflektera, analysera, värdera och dra slutsatser.343 Detta kan i någon mening 

överensstämma med synsättet att G-nivå står för faktakunskaper och VG- och 

MVG-nivån, utöver faktakunskaper, även innefattar exempelvis analysförmåga. 

Däremot anges det inte i betygskriterierna att förmågan att redogöra för eller 

beskriva ett fenomen är liktydigt med fragmentiserade faktakunskaper. Det är 

också värt att tillägga att det i betygskriterierna för betyget Godkänt även anges 

att eleverna ska kunna se orsaker och konsekvenser.   

 

Som tidigare har konstaterats ger styrdokumenten inga konkreta instruktioner 

om hur prov bör vara utformade. En tolkning av det mål- och kunskaps-

relaterade betygssystemet som kommer till uttryck i de skriftliga prov som ingår 

i denna undersökning är att proven nivågrupperas. Provfrågorna delas in i G-

frågor respektive VG/MVG-frågor och detta kombineras med ett hierarkiskt 

trappstegstänkande. Ett syfte med en sådan nivågruppering av frågorna skulle 

kunna vara att lärarna därigenom på ett tydligt sätt informerar eleverna om vilka 

                                                      
341

 Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009), Carlgren & Marton (2007), Wahlström (2009) och 
Skolverket (2008) 
342

 Se t.ex. Lpf 94, SOU 1992:94, Myndigheten för skolutveckling (2008), Carlgren, Forsberg & 
Lindberg (2009) och Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) 
343

 Detta ligger i linje med Leif Davidssons utredning om grundskolans mål och kriterier SOU 2007:28 
s. 501-503. Se även kapitel 12 i föreliggande undersökning. Den matris över betygskriterierna för 
kursen Samhällskunskap A som redovisas där visar att dessa i viss mån har en hierarkisk indelning. 
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betygsnivåer som gäller för olika frågor. Det är emellertid bara i ett fåtal prov 

som lärarna uttryckligen lämnar en mer utförlig information om vad som krävs 

för att uppnå en viss betygsnivå. I de fall det ändå förekommer är innebörden 

av informationen i regel att G-frågorna kräver att eleverna visar att de har fakta-

kunskaper medan de måste motivera sina svar och dra slutsatser samt skriva 

längre svar för att nå högre betygsnivåer.  

 

Det kan finnas flera nackdelar med att nivågruppera proven. En nackdel är att 

själva frågan snarare än elevens svar kan komma att styra bedömningen.344 Det 

kan därmed uppstå vissa bedömningsproblem om en elev till exempel besvarar 

en G-fråga på ett sätt som visar att den har förmågor som motsvarar VG-

kriterierna eller om en elev inte kan besvara provets G-frågor men däremot 

visar goda kunskaper på VG- och MVG-frågorna. 

 

En annan nackdel med nivågrupperade prov uppstår när en nivågruppering av 

provfrågorna kombineras med att eleverna enbart behöver besvara en viss andel 

av G-frågorna korrekt för att få godkänt på hela provet (38 procent av de prov 

som ingår i undersökningen är av detta slag). En negativ effekt är att elever på 

grund av dåligt självförtroende eller dålig ork kan komma att välja att inte 

besvara annat än G-frågor och därmed inte tar vara på möjligheten att visa hela 

sin kapacitet.345  Det finns även en risk för stigmatisering eftersom en elev 

riskerar att identifiera sig som den som ändå inte klarar VG/MVG-frågor och 

därmed enbart ”satsar på G” om denna provform används. Vidare visar 

provanalysen att G-frågorna i princip utgörs av korta faktafrågor vilket leder till 

att ett antal elever kan nå godkänt på provet utan att ens försöka besvara frågor 

av förståelsekaraktär. En bedömning som görs på sådana grunder torde inte 

överensstämma med läroplanen.346 

 

Enligt Lpf 94 ska läraren stimulera samtliga elever att utveckla och använda hela 

sin förmåga. Läraren ska vidare ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja 

och förmåga att lära”.347 En lärare som använder sig av ovan nämnda provform 

kan naturligtvis hävda att samtliga elever ges en chans att besvara samtliga 

                                                      
344

 Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) s. 141 
345

 Se Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) s. 141 och Lindberg (2002) s. 41f. 
346

 Se Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009) s. 126 och Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) 
s. 141. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg och Viveca Lindberg påtalar i likhet med Kenneth Nordgren 
vikten av att ge alla elever en chans att utveckla samtliga förmågor som styrdokumenten föreskriver. 
Se även Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 66 och 70, Kjellström (2005) s. 199f. samt 
Skolinspektionen (2010c) s. 10. Skolinspektionen betonar att lärare ska stödja och stimulera varje 
elevs kunskapsutveckling, men att det på flera skolor råder vissa brister i detta avseende. 
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 Lpf 94 s. 11  
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frågor. Genom att överlämna valmöjligheten att besvara förståelsefrågor på 

VG/MVG-nivå till eleverna finns det dock en uppenbar risk att vissa elever 

avstår. Provformen kan leda till att inte samtliga elever försöker att använda 

hela sin förmåga. Provformen kan inte heller sägas stärka varje elevs 

självförtroende. Snarare kan elever med dåligt självförtroende få detta bekräftat. 

Analysen visar vidare att G-frågorna i princip enbart består av faktafrågor. 

Därmed uppmuntras inte samtliga elever att sträva efter de mål som anges i 

läroplanen, till exempel analytisk förmåga och kritiskt tänkande, eftersom dessa 

förmågor efterfrågas främst i VG/MVG-frågorna. Den elev som avstår från att 

besvara frågor som motsvarar de högre betygsnivåerna har troligen även 

minskat sina chanser att få ett högre betyg på kursen eftersom de skriftliga 

proven, enligt flertalet av de lärare som deltar i studien, har stor betydelse vid 

bedömningen av eleverna på kursen Samhällskunskap A. 

 

En tänkbar förklaring till att ovanstående synsätt har fått stor spridning bland 

lärare kan vara att korta faktafrågor är lättare att bedöma än långsvars- och 

essäfrågor av förståelsekaraktär. Om en viss andel av eleverna enbart svarar på 

G-frågorna finns det ett antal prov som går relativt snabbt att bedöma.  

 

Tidigare forskning visar att provens innehåll och utformning styr elevernas 

inlärningsstrategier och deras lärande.348 Därmed kan lärare genom proven 

påverka vad eleverna kommer att fokusera på när de studerar inför ett prov. 

Eftersom eleverna snabbt läser av hur proven ser ut och vad läraren kräver av 

dem blir följden att eleverna väljer bort att förbereda sig i de delar som normalt 

inte förekommer i proven. Prov som inte svarar mot styrdokumentens mål ger 

därmed signaler till eleverna att de inte behöver koncentrera sig på dessa mål.  

 

De prov som ingår i denna undersökning ger genom sin utformning och sitt 

innehåll i flera fall signaler till eleverna att de vid inläsningen av ett 

kunskapsområde inför ett skriftligt prov kan fokusera på enbart faktakunskaper 

av mer fragmentiserad art för att nå godkäntnivån på provet. En följd av detta 

kan vara att eleverna i sin inlärningsprocess varken försöker att sätta in 

faktakunskaperna i ett sammanhang eller få förståelse för olika företeelser 

eftersom de vet att det inte behövs för att nå betyget godkänt på provet. Detta 

är något som förekommer på både studie- och yrkesförberedande program, 

dock av olika anledningar. Denna undersökning tyder på att de prov som har 
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 Se t.ex. Entwistle (2008) s. 12, Ramsden (2008) s. 205-207, Ramsden (1988) s. 165f., Marton et 
al. (1999) s. 105ff. och Virta (1997) s. 171 
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använts på studieförberedande program i högre grad än de som har använts på 

yrkesförberedande program är av sådan art att eleverna bara behöver besvara 

faktafrågor på G-nivå för att nå betyget godkänt på provet (48 procent 

respektive 23 procent av det totala antalet prov i vardera kategorin). Eleverna 

på yrkesförberedande program möter å andra sidan i högre grad faktafrågor 

jämfört med eleverna på studieförberedande program. (73 procent av de frågor 

som har använts på yrkesförberedande program utgörs av faktafrågor jämfört 

med 56 procent på studieförberedande program).  

 

En skillnad mellan studie- och yrkesförberedande program består följaktligen i 

att elever på studieförberedande program själva kan välja sin inlärningsstrategi 

genom att ”nöja sig” med att förbereda sig för G-frågor, som i princip enbart 

består av korta faktafrågor. Lärarna lägger alltså över ansvaret och valet på 

eleverna om de vill besvara även frågor som finns på de högre betygsnivåerna. 

För elever på yrkesförberedande program är det snarare läraren som väljer nyss 

nämnda inlärningsstrategi åt dem genom att använda prov som är utformade på 

ett sådant sätt att de i hög grad består av korta faktafrågor. Att elever på 

studieförberedande program själv väljer sin inlärningsstrategi medan det i 

praktiken i högre grad är lärarna som väljer åt elever på yrkesförberedande 

program ligger i linje med Viveca Lindbergs undersökningsresultat.349 I båda 

fallen finns det en risk att eleverna inte motiveras till att sträva efter att lära in 

mer än enskilda faktakunskaper eftersom de anpassar sig till provens 

utformning vid sin instudering. Detta är inte förenligt med styrdokumenten 

som betonar att samtliga elever ska utveckla sin analytiska förmåga och sitt 

kritiska tänkande. Samtliga elever ska stimuleras till att utveckla hela sin 

förmåga.350 Skolinspektionen framhåller i en rapport: 

 

Tilltro till elevernas förmåga – förväntningar om att de kan nå goda resultat – 

har en mycket stor betydelse för vad de faktiskt uppnår.351  

 

 

13.2.1 Andra likvärdighetsproblem vid bedömningen   

 

Provfrågeanalysen indikerar även att det finns andra likvärdighetsproblem. Det 

faktum att vissa MVG-frågor till sin karaktär motsvarar VG-nivå och i något 

fall även G-nivå på ett annat prov gör att bedömningens likvärdighet möjligen 
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 Lindberg (2002) s. 41f. 
350

 Lpf 94 s. 9-11 
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 Skolinspektionen (2010c) s. 10. Se även Skolinspektionen (2010d). 
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kan brista. Till detta kan läggas att vissa prov enbart innehåller en MVG-fråga 

som är avgörande för om eleven kan nå MVG på hela provet, medan andra 

prov innehåller flera olika, och då oftast kortare MVG-frågor, som eleverna ska 

besvara. Ett annat fenomen som gör att bedömningens likvärdighet kan brista 

är att det i denna studie förekommer prov som i princip enbart innehåller 

förståelsefrågor eller där förståelsefrågorna är helt avgörande för om eleven ska 

kunna uppnå något av de högre betygen. Samtidigt innehåller andra prov i 

princip enbart faktafrågor. Dessa prov kan i vissa fall också rendera eleverna ett 

högre betyg. Detta resultat kan sägas ligga i linje med forskning som visar att 

kraven för samma betyg skiljer sig åt mellan lärare, skolor och program.352  

 

 

13.3 Skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program  

 

Analysresultaten tyder på att den ämnesdidaktiska frågan för vem? har betydelse 

för vilken kunskaps- och ämnessyn som kommer till uttryck i proven, men även 

för provens utformning. Varför vissa val görs när det gäller vad som efterfrågas i 

de skriftliga proven och hur de är utformade verkar således bero på för vem 

provet är avsett. Denna undersökning indikerar att proven och bedömningen av 

eleverna skiljer sig åt beroende på om de går på ett studie- eller yrkesförbe-

redande program.  

 

De prov som har använts på yrkesförberedande program innehåller en större 

andel kortsvarsfrågor av faktakaraktär. Frågorna är mer vardagliga till sin 

karaktär och uppvisar ett enklare språk. Elever på studieförberedande program 

möter i proven fler långsvars- och essäfrågor av förståelsekaraktär och med en 

mer teoretisk ansats samt ett mer avancerat språk. Elever på yrkesförberedande 

program har, i denna studie, såväl färre prov per kurs som i omfång kortare 

prov än de elever som går på ett studieförberedande program.  

 

Dessa resultat kan jämföras med de slutsatser som Helena Korp drar i sin 

avhandling där hon pekar på att de nationella proven i svenska, matematik och 

engelska förbereds, genomförs och används olika på studie- respektive yrkes-

förberedande program. Enligt Korp beskrev såväl elever som lärare i kärn-

ämnen på yrkesförberedande program själva undervisningen som reproduce-

rande, det vill säga inriktad på återgivning och ytliga kunskaper utan logiskt 
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 Se t.ex. Korp (2006), Skolverket (2006), Skolverket (2004), Lindberg (2002), Klapp Lekholm 
(2010) och Skolinspektionen (2010b) 
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sammanhang. De ägnade sig sällan åt att till exempel analysera texter eller att 

använda begrepp i nya sammanhang. Detta står i stark kontrast till eleverna på 

studieförberedande program som ägnade sig åt ett mer producerande och 

teoretiskt lärande.353 En parallell kan även dras till Agneta Bronäs avhandling 

där hon konstaterar att läroböcker i samhällskunskap som riktar sig till yrkesför-

beredande program ofta har uttunnade texter och domineras av vardags-

kunskaper till skillnad från läroböcker som riktar sig till studieförberedande 

program där fokus ligger på mer teoretiska resonemang kring främst samhälls-

ekonomi och Sveriges statsskick.354 Resultaten av föreliggande undersökning 

indikerar att skriftliga prov i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan uppvisar 

ett liknande mönster.  

 

 

13.3.1 En annan typ av infärgning  

 

Tidigare forskning visar att provens innehåll och den kunskaps- och ämnessyn 

som uttrycks i proven även avspeglar den undervisning som bedrivs.355 Under 

förutsättning att det som kommer till uttryck i proven återspeglar undervis-

ningens innehåll indikerar föreliggande studie att elever på studie- respektive 

yrkesförberedande program ges olika undervisning och därmed även, i alla fall 

delvis, i praktiken olika kurser i ämnet samhällskunskap, trots att det enligt 

styrdokumenten finns en Samhällskunskap A-kurs.  

 

Det förekommer, enligt bland annat Viveca Lindberg och Skolverket, olika sätt 

att uppfatta det faktum att kärnämneskurserna har en gemensam kursplan för 

samtliga program. En uppfattning är att kursen ska vara identisk för samtliga 

elever oavsett vilket program de går eftersom kursplanen är densamma. En 

annan är att kursmålen ska infärgas av programmålen och anpassas till eleverna 

beroende på vilket program de går, så kallad infärgning.356 Resultatet av denna 

undersökning indikerar att ingen av ovanstående uppfattningar i princip 

kommer till uttryck i de prov som ingår i studien. Provanalysen visar att proven 

inte är likvärdiga för elever på studie- och yrkesförberedande program utan att 

de skiljer sig åt till innehåll och utformning beroende på om de är avsedda för 

studie- eller yrkesförberedande program. Skillnaderna innebär dock inte att 

                                                      
353

 Korp (2006) s. 251f. och 256f. Jämför även Ekman (2007). Tiina Ekman påvisar i sin avhandling 
att det finns stora skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program när det gäller 
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proven för den skull infärgas av det program som proven används inom. 

Resultatet av undersökningen visar att lärarna oftast omformar proven 

beroende på om de är avsedda för studie- eller yrkesförberedande program, 

vilket också kan beskrivas som en form av infärgning. Denna typ av infärgning 

som sker kanske snarare handlar om vilken elevsyn lärarna har. Lärarna gör en 

bedömning av bland annat elevernas motivation, förkunskaper och förmågor 

för att därefter anpassa proven till detta. 

 

 

13.3.2 Elevernas skriftliga förmåga  

 

Denna undersökning pekar på att elevernas skriftliga förmåga är mer central vid 

bedömningen av elever som studerar på studieförberedande program än på 

yrkesförberedande program. Detta framkommer genom såväl enkätsvaren som 

provanalysen. Provens utformning i form av frågornas längd, det svarsutrymme 

som lämnas i proven och de kommentarer som lärarna ger till eleverna i 

proven, till exempel att skriva uttömmande svar, indikerar att elever på studie-

förberedande program uppmanas att skriva längre svar än elever på yrkesförbe-

redande program. I enkätsvaren framkommer att de skriftliga proven väger 

tyngre vid bedömningen av eleverna på studieförberedande program medan de 

lärare som undervisar på yrkesförberedande program mer betonar elevernas 

muntliga aktivitet på lektionen, speciellt när det gäller att avgöra om de har 

kvalificerat sig för ett högre betyg.357 Ett fåtal av de lärare som ingår i studien, 

samtliga på yrkesförberedande program, använder i princip inte alls skriftliga 

prov. Vidare anför lärarna att de väljer att göra kortfattade prov och provfrågor, 

som kontrollerar vissa faktakunskaper och är baserade på ett kort och väl 

avgränsat kunskapsområde, på grund av att eleverna har svårt att skriva längre 

texter. Detta överensstämmer med Skolverkets och Viveca Lindbergs undersök-

ningar som tyder på att elever på yrkesförberedande program inte skriver lika 

mycket text som elever på studieförberedande program.358 Ovanstående resone-

mang kan även jämföras med den forskning som visar att elever med låga 

gymnasiebetyg ofta har lättare att visa sina kunskaper på ett godtagbart sätt vid 

ett muntligt prov än genom ett skriftligt prov.359 

 

En konsekvens av att elever på yrkesförberedande program får ta del av en 

förenklad kurs och att de skriftliga frågor som de besvarar i hög grad är väl 
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avgränsade och konkreta med få inslag av längre skrivuppgifter kan leda till att 

de inte får tillräckliga förutsättningar att klara de ökade krav på läsning och 

skrivning som finns dels inom olika yrken, dels inom högskolan.360 Även om 

elever på yrkesförberedande program efter fullgjord utbildning når formell 

behörighet att studera vidare till högskolan får de i praktiken i flera fall inte med 

sig de kunskaper och förmågor som kan hjälpa dem att klara akademiska stu-

dier. I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna att trots att samtliga 

elever kan bli behöriga till högskolestudier är det fortfarande ytterst få av till 

exempel de elever som har genomgått byggprogrammet som går vidare till hög-

skolan. Statistik från SCB visar att endast tre procent av de män som har ge-

nomgått byggprogrammet vid 25 års ålder hade erfarenhet av högre utbild-

ning.361   

 

 

13.3.3 Bedöms elever olika beroende på program? 

 

Det förhållandet att de prov som har använts på yrkesförberedande program 

rent språkligt, strukturmässigt samt avseende kunskaps- och ämnessyn skiljer 

sig från de prov som har använts på studieförberedande program indikerar att 

bedömningen av eleverna troligen skiljer sig åt beroende på om de läser på ett 

studie- eller yrkesförberedande program.  

 

Det kan finnas olika förklaringar till varför proven och bedömningen skiljer sig 

åt. En förklaring kan vara att proven och undervisningen utgår från läroböcker 

och att dessa skiljer sig åt beroende på vilket program de vänder sig till.362 En 

annan förklaring kan möjligen ha samband med vilken elevsyn som lärarna har. 

Denna undersökning tyder på att det bland lärarna finns en viss uppfattning om 

vilken förmåga eleverna som går på de yrkesförberedande programmen har363 

och att denna uppfattning är styrande när lärarna konstruerar sina prov. I 

enkätsvaren anger lärarna till exempel att flera av eleverna är lågpresterande och 

har olika så kallade diagnoser. Det är även ett av skälen till att lärarna på 

yrkesförberedande program väljer att låta närvaro och arbetet på lektionerna 

vara centrala inslag vid bedömningen av eleverna. Enligt lärarna ”räcker” det 

med att eleverna visar att de har vissa baskunskaper och gör sina uppgifter för 

                                                      
360
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att kunna nå betyget Godkänt. Lärarna framhåller dock att eleverna ska få 

förståelse för samhället för att kunna fungera som samhällsmedborgare. 

 

Eftersom flera av eleverna på yrkesförberedande program, enligt lärarna, har 

inlärningssvårigheter anpassar lärarna proven och bedömningsformerna till 

eleverna. Proven ses som betydelsefulla för att bedöma eleverna individuellt 

men om proven är för många och för omfattande riskerar de, enligt lärarna, att 

ge svaga och omotiverade elever ännu sämre självförtroende. Provens funktion 

är därför främst att kontrollera att varje elev har läst in ett visst kunskaps-

område på ett godtagbart sätt. Samtliga lärare som deltar i undersökningen, 

utom en, använder dock prov som mäter samtliga betygssteg. Det är intressant 

att notera att det är de lärare som enbart undervisar på yrkesförberedande pro-

gram som i enkätsvaren för resonemang kring hur de måste anpassa de skrift-

liga bedömningsverktygen till eleverna i enlighet med det som anges ovan. De 

lärare som undervisar på både studie- och yrkesförberedande program gör i 

enkätsvaren inga distinktioner mellan de olika programmen.  

 

Lärarna anpassar alltså proven till den praktiska verkligheten. Detta görs troli-

gen för att de på detta sätt anser sig ha en chans att få en fungerande undervis-

ning och för att eleverna ska kunna nå målen. Utifrån den bedömning som 

lärarna gör av elevernas förmåga anpassar lärarna bedömningsverktygen så att 

de lättare ska kunna visa sina kunskaper. Det skulle därmed kunna ses som ett 

sätt att öka elevernas självförtroende, vilket kan sägas ligga i linje med läro-

planens skrivningar om att läraren ska stärka elevernas självförtroende. Frågan 

är om denna form av ”anpassning” till elever som går ett yrkesförberedande 

program, till exempel genom att ge dem korta faktafrågor som besvaras med 

några få ord, är något som hjälper eleverna. Amerikansk forskning visar att om 

lärare har låga förväntningar på svagpresterande elever presterar de under sin 

förmåga eftersom fokus ligger på deras begränsningar istället för deras 

förutsättningar.364 Detta påpekas även i olika Skolinspektionsrapporter.365 Om 

lärare förenklar och trivialiserar innehållet kan detta i sin tur leda till ett 

ointresse eftersom eleverna därmed inte får ta del av olika nyanseringar och 

intressanta resonemang.366 Om innehållet förenklas i så motto att stoffet blir för 

kortfattat och lösryckt finns det en risk att det snarare blir svårare att förstå än 

om till exempel olika begrepp sätts in i ett sammanhang och förklaras ur olika 

perspektiv.  
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 Gustafsson & Myrberg (2002) s. 104 
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 Berglund (2009) 
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En annan risk med att anpassa kursen på det sätt som omnämns ovan är att 

elever som går på ett yrkesförberedande program genom proven inte får möjlig-

het att visa att de har de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå de 

högre betygsnivåerna.367 Enligt tidigare forskning anpassar sig eleverna till de 

krav som ställs på dem och provens form och innehåll styr deras lärande. Om 

proven enbart efterfrågar korta faktakunskaper kan det innebära att elever inte 

ens bemödar sig med att till exempel försöka nå förståelse, se samband eller 

skriva en längre sammanhängande text. Detta kan leda till att vissa elever på 

yrkesförberedande program i praktiken inte ges möjligheten att visa hela sin 

kapacitet. En annan konsekvens kan bli att de krav som ställs på elever som går 

på ett yrkesförberedande program är lägre än de krav som ställs på elever som 

går på ett studieförberedande program. 

 

Ovanstående resonemang får stöd i tidigare forskning som pekar på att lärare 

som undervisar i kärnämnen framhåller att elever på yrkesförberedande 

program har svårt att nå målen på grund av att dessa ligger på en för hög 

abstraktionsnivå. Därför sänker lärarna kraven genom att till exempel begränsa 

kursinnehållet och ge eleverna enklare uppgifter för att de ska ha en möjlighet 

att nå betyget Godkänt.368 Skolverket har påpekat att det finns en risk att kraven 

reduceras om lärare enbart arbetar med uppnåendemålen i kursplanen, som 

utgörs av en sorts ”miniminivå”.369 Om kärnämneslärare som undervisar på 

yrkesförberedande program finner att de måste begränsa kursens innehåll 

ytterligare till en nivå som inte når upp till uppnåendemålen går det inte att dra 

någon annan slutsats än att de kravnivåer som ställs på eleverna inte når upp till 

de krav som ställs upp i styrdokumenten.  

 

Skolverket konstaterar att  

 

Vissa grupper av elever på yrkesförberedande program tenderar att gynnas i 

betygssättningen genom att lägre krav ställs på dem för att de ska få betyget 

Godkänt (möjligen också VG och MVG, i den mån som lärarna tenderar att 

tolka kursplaner och betygskriterier i relation till elevgruppens genomsnittliga 

kunskapsnivå).370  
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369

 Skolverket (2000) s. 43f. 
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Detta bekräftas av bland annat Helena Korp och Viveca Lindberg.371 Därmed 

lyfts frågan om bedömningens likvärdighet och vilka krav som ställs på eleverna 

beroende på vilka program eleverna läser. Tidigare forskning visar att det råder 

brister i likvärdighet. Dessa brister i likvärdighet gäller utöver bedömningen 

även vilken kunskaps- och ämnessyn som förmedlas till eleverna.372 Frågan är 

om kraven är för höga eller om det är en form av ämnesdidaktiskt problem som 

kan lösas genom att lärare i högre utsträckning omformar kursen för att nå 

eleverna, utan att för den skull reducera kraven.  

 

Historiskt sett har det funnits skillnader mellan olika elevers samhällskunskaps-

undervisning.373 I och med 1990-talets läroplansreform skulle samtliga elever 

läsa kärnämneskursen Samhällskunskap A, vilket bland annat innebar att det 

formellt sett ställdes samma krav på alla elever vid bedömningen. Denna 

undersökning tyder dock på att det fortfarande råder delvis olika kurser beroen-

de på vilket program eleverna studerar på. Detta väcker en rad frågor. Vad är 

rimliga kravnivåer? Går det att anpassa kurserna till olika program och samtidigt 

bibehålla en likvärdig bedömning? Ska elever på olika program lära sig olika 

kunskaper och förmågor inom ämnet samhällskunskap eller ska samtliga elever 

få ta del av ett likartat kursinnehåll? Dessa frågor är relevanta med tanke på att 

det åter införs olika samhällskunskapskurser för elever som studerar på ett 

högskoleförberedande program respektive ett yrkesprogram enligt den nya 

läroplan som kommer att träda i kraft hösten 2011. De elever som går ett 

yrkesprogram erbjuds däremot en påbyggnadskurs som tillsammans med den 

obligatoriska samhällskunskapskursen som ingår på yrkesprogrammen mot-

svarar det kursinnehåll som elever på högskoleförberedande program läser. 

Likvärdighetsfrågan är därmed fortfarande aktuell. 

 

 

13.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Resultatet från denna undersökning väcker flera frågor som kan bli föremål för 

fortsatta forskningsområden. Ett sådant forskningsområde handlar om 

elevernas svar på provfrågorna. I förståelsefrågorna ombeds eleverna att till 

exempel diskutera, argumentera eller analysera. Hur gör eleverna detta? NU03 

inom SO-ämnen på grundskolan pekar på att flertalet elever saknar adekvata 
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faktakunskaper och struktur i sina svar. Det finns därutöver brister i elevernas 

förmåga att se samband. Speciellt lågpresterande och omotiverade elever visar i 

sina provsvar främst att de har fragmentariska faktakunskaper.374 Liknande 

slutsatser drar Arja Virta i sin avhandling där hon har analyserat essäsvar från 

finska gymnasisters studentprov i historia och samhällslära.375 Vad skulle en 

analys av elevsvar från prov inom ämnet samhällskunskap i den svenska 

gymnasieskolan uppvisa för resultat? Finns det skillnader mellan elevsvaren 

beroende på vilket program eleven går. Om det finns skillnader, vad består de i?  

 

Ett annat forskningsområde är lärarnas bedömning av elevernas svar. Vilka krav 

ställer lärarna på till exempel faktakunskaper, analysförmåga och argumenta-

tionsförmåga? Vilka helhetsbedömningar gör lärarna av proven? Detta är 

särskilt intressant i ljuset av Skolinspektionens kontrollrättning av nationella 

prov som visar att det förekommer variationer i hur lärare bedömer elevsvar.376  

 

Som tidigare har nämnts tyder denna undersökning på att det finns en form av 

ämnes- och provtradition och att endast vissa delar av de riktlinjer som anges i 

styrdokumenten har implementerats. Att i en jämförande tidsstudie analysera 

skriftliga prov som har använts innan 1990-talets läroplansreform trädde i kraft 

och jämföra resultatet med denna undersökning är ett annat intressant 

forskningsuppslag. Hur var prov i ämnet samhällskunskap utformade under till 

exempel 1980-talet när Lgy 70 gällde? Vilka kunskaps- och ämnessyner kommer 

till uttryck i dessa prov? Har proven förändrats från 1980-talet till idag, och i så 

fall på vilket sätt? Går det att härleda dessa förändringar till läroplansreformens 

införande? Ett problem kan dock uppstå vid materialinsamlingen eftersom 

dessa prov eventuellt inte är bevarade. Det sistnämnda förslaget på fortsatt 

forskningsområde är en spännande möjlighet för att någon gång i framtiden 

kunna utöka denna undersökning till en doktorsavhandling. 

 

Eftersom denna studie är begränsad till att handla om skriftliga prov är en 

annan intressant fråga hur andra bedömningsverktyg som lärare använder inom 

ämnet samhällskunskap är utformade och vilka ämnesspecifika förmågor som 

kommer till uttryck i dessa. Vilken bild av ämnet samhällskunskap framträder? 

Med tanke på de skillnader som har framkommit i denna undersökning mellan 

studie- och yrkesförberedande program skulle detta jämförande perspektiv 

också vara naturligt att fortsätta med i en framtida studie. 
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13.5 Avslutande ord 

 

I denna undersökning står bedömningsverktyget skriftliga prov inom ämnet 

samhällskunskap i gymnasieskolan i fokus. Tidigare forskning visar att proven 

har en styrande effekt för elevers lärande och för den undervisning som 

bedrivs. Vidare påverkar proven elevernas kunskaps- och ämnessyn och utgör 

ett betydelsefullt bedömningsverktyg när lärare bedömer och betygssätter 

elever.377 I ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem är det betydelsefullt att 

proven svarar mot de mål och riktlinjer som anges i styrdokumenten. Tidigare 

forskning pekar dock på att det kan vara svårt att formulera provfrågor utifrån 

de riktlinjer som anges i styrdokumenten, bland annat eftersom de är allmänt 

formulerade och innehåller många olika mål indelade i olika nivåer.378  

 

Den föreliggande undersökningen pekar på att styrdokumenten till vissa delar 

har implementerats. De generella förmågor som omnämns i läroplan, kursplan 

och betygskriterier kommer till uttryck i proven. Eleverna ombeds, i olika hög 

grad, att i provfrågorna till exempel redogöra för, diskutera, analysera och dra 

slutsatser. De ämnesspecifika delarna får däremot inte lika stort genomslag i de 

prov som ingår i undersökningen. Flera av de mål som omnämns i styrdoku-

menten kommer i princip inte till uttryck i proven. Det verkar finnas en ämnes- 

och provtradition som är starkare än styrdokumentens mål och riktlinjer. 

Denna tradition tar fasta på samhällskunskapsämnet som ett orienteringsämne 

som innebär att eleverna visar att de har kunskaper om främst statsvetenskap-

liga och nationalekonomiska begrepp men även på ämnesförmågor som att 

kunna analysera och diskutera olika samhällsföreteelser.  

 

Resultaten från denna undersökning visar vidare att det förekommer prov, både 

på studie- och yrkesförberedande program, som inte fullt ut överensstämmer 

med läroplanens mål och riktlinjer. Prov som innebär att eleverna enbart 

behöver besvara en viss andel faktafrågor på G-nivå korrekt för att få betyget 

godkänt på hela provet kan knappast överensstämma med läroplanens mål att 

läraren ska ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära”. 

Inte heller kan denna provform sägas ge samtliga elever möjlighet att ”utveckla 
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hela sin förmåga”.379 Dessa prov ger, i likhet med en annan provform som 

innebär att provet i princip enbart innehåller faktafrågor, inte heller alla elever 

möjlighet att utveckla sin analytiska förmåga och sitt kritiska tänkande. Det 

sistnämnda betonas både i läroplanens mål att sträva mot och mål att uppnå.  

 

Resultaten av denna studie tyder på att det finns skillnader när det gäller vilken 

kunskaps- och ämnessyn som kommer till uttryck i proven. Dessa skillnader 

visar sig såväl mellan olika lärares prov som mellan olika kunskapsområden 

inom ämnet samhällskunskap. De största skillnaderna finns dock mellan studie- 

och yrkesförberedande program. Denna undersökning indikerar således att 

frågan om vad som tas upp i proven och hur det tas upp delvis har ett samband 

med frågan om för vem provet är avsett.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att de prov som ingår i studien innehåller många 

intressanta provfrågor, varav flera är citerade i denna undersökning. Förhopp-

ningsvis kan resultaten från denna undersökning skapa en diskussion kring prov 

och bedömning i kombination med ämnesdidaktiska frågeställningar. Denna 

diskussion bör även föras i relation till styrdokumenten och de ramfaktorer som 

har betydelse för undervisningssituationen. I detta sammanhang bör även 

frågan om synen på eleverna och deras förmågor ha en plats. Slutligen är det 

intressant att fundera kring ämnesdidaktiska frågor och bedömningsfrågor i 

förhållandet mellan teori och praktik. Styrdokumenten sätter upp vissa ramar 

som ska praktiseras i undervisningssituationen. Det är en sak att i teorin ha 

vissa idéer och en annan att omforma dem i praktiken.  
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Sammanfattning 

 

Skriftliga prov och bedömning inom ämnet samhällskunskap på gymnasie-

skolan står i fokus för denna undersökning. Prov är ett bedömningsverktyg som 

har betydelse vid bedömning och betygssättning av elever. Proven styr såväl 

elevernas lärande som själva undervisningen. Vidare signalerar provens form 

och innehåll vilken kunskap som läraren bedömer som viktig. Proven påverkar 

även vilken bild eleverna får av ämnet. Olika former av prov uppmuntrar till 

olika inlärningsstrategier.  

 

Prov och bedömning handlar om att göra olika val. Vid dessa val är de ämnes-

didaktiska frågorna centrala. Vad är viktigt att kunna i ämnet? Hur ska provet 

konstrueras för att eleverna ska kunna visa den kunskap och de förmågor de 

har? Har frågan om för vem proven är avsedda betydelse för provens utformning 

och innehåll? Det är viktigt att bli medveten om varför man gör de ämnes-

didaktiska och bedömningsmässiga val som man gör och vilka konsekvenser 

dessa val får.  

 

Under mitten av 1990-talet infördes i Sverige en ny läroplan och ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem som innebär att bedömning och betygssättning 

ska ske utifrån i förväg uppsatta mål. Inom gymnasieskolan infördes även obli-

gatoriska kärnämnen, bland annat ämnet samhällskunskap, med gemensam 

kursplan för samtliga elever på såväl studie- som yrkesförberedande program.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ämnet samhällskunskap 

framträder i skriftliga prov som har använts inom gymnasieskolans studie- och 

yrkesförberedande program. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv behandlas 

såväl ämnesdidaktiska som bedömningsmässiga frågor. De skriftliga provens 

innehåll och utformning beskrivs och analyseras – i relation till styrdoku-

mentens skrivningar – utifrån följande frågeställningar:  

 Hur är proven utformade, det vill säga vilken struktur har proven?  

 Vilka kunskapssyner och ämnessyner kommer till uttryck i proven?  

 Är proven olika i ovanstående avseenden beroende på om de är avsedda 

för studie- eller yrkesförberedande program?  

 

En kompletterande bild av hur de lärare som deltar i studien resonerar kring 

bedömning av elever inom ämnet samhällskunskap ges genom den enkät-

undersökning som ingår i studien. 
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I studien kombineras ett läroplansteoretiskt och ett ämnesdidaktiskt perspektiv. 

Genom en generell läroplansteoretisk grund som utgår från John I. Goodlads 

samt Bo Lindensjös och Ulf P. Lundgrens läroplansteorier sätts ämnet sam-

hällskunskap och dess specifika form och innehåll i centrum. Undersökningen 

är en form av implementeringsstudie, där den verkställda läroplanen på realiserings-

arenan, det vill säga det som konkret genomförs i klassrummet i form av de prov 

som ingår i studien jämförs med den formella läroplanens mål och riktlinjer på 

formuleringsarenan. Politiker och skoladministratörer sätter upp mål som måste 

omformas i praktisk handling i samspelet mellan lärare och elever.  I Sverige har 

det gjorts få ämnesdidaktiska bedömningsstudier som vilar på en läroplans-

teoretisk grund.  

 

I sitt lärande tenderar elever att utgå från provens innehåll. Om proven inte 

behandlar de förmågor som omnämns i styrdokumenten ges eleverna inte heller 

möjlighet att visa dessa. Resultaten från denna studie visar att det förekommer 

prov vars innehåll och utformning är av sådan art att eleverna inte får den 

stimulans som behövs för att utveckla samtliga sina förmågor.  

 

Som helhet kännetecknas de prov och provfrågor som ingår i denna studie av 

att de är väl avgränsade och främst ger uttryck för ett monokulturellt nationellt 

perspektiv. Frågorna fokuserar på svenska förhållanden på nationell nivå med 

relativt få inslag av internationella eller mångkulturella perspektiv. Två tredje-

delar av samtliga provfrågor handlar om Sveriges statsskick och nationalekono-

mi. Resterande frågor behandlar EU, massmedia, kriminologi och internationell 

politik. 

 

Ämnet samhällskunskap framträder i proven som såväl ett orienteringsämne 

som ett analysämne och ett diskussionsämne. Dessa tre ämnesdidaktiska 

profiler kommer mer eller mindre till uttryck inom de olika kunskapsområdena.  

Sveriges statsskick och EU är främst inriktat på att orientera eleverna och infor-

mera dem om hur samhället är organiserat. Det förekommer relativt få proble-

matiserande frågor, fokus ligger istället på faktafrågor. De prov som behandlar 

ekonomi, massmedia, kriminologi och internationell politik ger däremot i högre 

grad uttryck för samhällskunskapen som ett analys- och diskussionsämne, vid 

sidan av dess orienterande del. Här förekommer betydligt fler förståelsefrågor 

där eleverna ska visa sin förmåga att till exempel analysera, jämföra och 

resonera kring olika företeelser.  
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I motsats till tidigare undersökningar som pekar på att prov har en tendens att 

fokusera på enskilda faktakunskaper innehåller de prov som ingår i denna studie 

relativt många förståelsefrågor. De sistnämnda har betydelse för om en elev ska 

kunna uppnå något av de högre betygen på provet som helhet. Såväl provana-

lysen som enkätsvaren visar att det finns ett tydligt hierarkiskt trappstegs-

tänkande där godkänt motsvarar en förmåga att kunna redogöra för fakta och 

de högre betygsstegen motsvarar förståelse och analysförmåga. Detta ligger inte 

i linje med styrdokumenten.  

 

När proven jämförs med kursplanens och betygskriteriernas innehåll fram-

kommer att de generella förmågor som anges i styrdokumenten – till exempel 

att eleven ska kunna redogöra för, analysera och diskutera – får genomslag i 

proven. Däremot syns inte kursplanens ämnesspecifika områden lika tydligt. 

Det är främst politiska och ekonomiska förhållanden på nationell nivå som 

framträder i proven medan flera av de övriga mål som anges i styrdokumenten 

inte är lika synliga. Detta är intressant i ljuset av den forskning som visar att om 

kursplanernas innehåll avviker från ämnestraditionen väger den sistnämnda 

tyngre. Samtidigt finns det de som framhåller att samhällskunskapen inte har en 

så stark tradition på grund av att ämnet är stort och splittrat samt att styrdoku-

menten är otydliga och vida i sina formuleringar. Därigenom får lärarna ett stort 

friutrymme att göra sina egna urval. Resultatet från denna studie indikerar dock 

att det finns en form av ämnes- och provtradition som lärare medvetet eller 

omedvetet följer.  

 

Denna ämnes- och provtradition ger utrymme för att styrdokumenten kan 

tolkas på olika sätt när det gäller såväl bedömning som kunskaps- och ämnessyn 

vilket resultatet för denna studie ger belägg för. Den stora skillnaden beror 

främst på om proven är avsedda för studie- eller yrkesförberedande program. 

De prov som har använts på yrkesförberedande program innehåller främst 

korta faktafrågor med ett mer vardagligt innehåll och ett enklare språk.  Elever 

på studieförberedande program får istället ta del av prov som innehåller fler och 

längre förståelsefrågor med en mer teoretisk ansats och ett mer avancerat språk. 

Elevernas skriftliga förmåga betonas också mer, vilket bland annat visar sig i att 

proven innehåller fler långsvars- och essäfrågor och att eleverna på 

studieförberedande program under en kurs har fler och mer omfattande prov 

jämfört med elever på yrkesförberedande program. Av enkätresultaten framgår 

även att de lärare som enbart undervisar på yrkesförberedande program i högre 

grad betonar elevernas muntliga aktivitet vid bedömningen.  
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Prov och bedömning  
i samhällskunskap

Prov har betydelse vid bedömning av elever, men prov styr även elevernas lärande och 
påverkar den bild de får av ett ämne. Vidare signalerar provens form och innehåll vilken 
kunskap som läraren bedömer som viktig. Olika former av prov uppmuntrar till olika 
inlärningsstrategier. 

Denna studie ger en bild av hur ämnet samhällskunskap framträder i skriftliga prov som 
har använts inom gymnasieskolan. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv behandlas såväl 
ämnesdidaktiska som bedömningsmässiga frågor.

Ämnet samhällskunskap framträder i proven som såväl ett orienteringsämne som ett  
analysämne och ett diskussionsämne. Dessa ämnesdidaktiska profiler kommer mer  
eller mindre till uttryck inom olika kunskapsområden. Provfrågorna fokuserar på svenska  
förhållanden på nationell nivå. Undersökningen visar vidare att det råder en form av  
ämnes- och provtradition som är mer styrande än läroplanens och kursplanens mål. 

Studien visar att det förekommer prov som inte stimulerar alla elever till att visa sina  
kunskaper och förmågor. Det finns ett hierarkiskt trappstegstänkande där godkänt  
motsvarar en förmåga att redogöra för fakta och de högre betygsstegen motsvarar  
förståelse och analysförmåga. Vidare verkar den ämnesdidaktiska frågan ”för vem” ha  
betydelse. Studien pekar på att elever på studie- respektive yrkesförberedande program får 
ta del av olika kunskaps- och ämnessyner och att bedömningen av eleverna skiljer sig åt. 

Licentiatavhandlingen har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia och samhälls-
kunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Centrum för de 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet har ansvarat för forskar-
skolan i samarbete med Högskolan Dalarna.
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