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Sammanfattning 

Studien syftar till att studera vilka ämnessyner som förmedlas av samhällskunskapsämnet via de 

nationella proven och kursplanen i samhällskunskap i årskurs 9. Studien syftar även till att 

undersöka vilka likheter och skillnader som förekommer mellan ämnessynerna för att ta reda på 

om det finns en enhetlig uppfattning kring vilka kunskaper och förmågor som ämnet ska behandla. 

Ämnessyn har definierats som en kombination av struktur och kunskapssyn, vilket har undersökts 

genom framför allt en kvantitativ innehållsanalys men med stöd av en kvalitativ innehållsanalys. 

Den teoretiska definitionen baseras på Blooms kunskapsdimension och provteori. Den 

operationella definitionen är kopierad av Christina Odenstads (2010) kodning. Studien är gjord 

utifrån en analys av Lgr 11:s kursplan för samhällskunskap i högstadiet samt fyra fullständiga 

nationella prov i samhällskunskap från 2013–2016.  

Resultatet visar att ämnessynen i kursplanen framställer samhällskunskapsämnet som både ett 

fakta- och förståelseämne med vikt på det statsvetenskapliga ämnesområdet. Medan ämnessynen i 

de nationella proven förmedlar ämnet som ett förståelseämne, med betoning på ämnesområdet 

statsvetenskap. Studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning i det avseendet att de nationella 

proven framställer samhällskunskap som ett förståelseämne, medan lärares prov i samhällskunskap 

tenderat att framställa ämnet som ett faktaämne. Däremot ligger studiens resultat i linje med tidigare 

forskning angående vilket ämnesområde som får mest utrymme i samhällskunskapen, vilket är 

statsvetenskap.  

De nationella provens ämnessyn skiljer sig därmed delvis från kursplanens ämnessyn vilket säger 

oss något om att man kan tolka kunskapskraven olika i samhällskunskapsämnet. Studien kan anses 

ha bidragit till ökad medvetenhet kring vad för ämnessyn som förmedlas via nationella prov och 

hur denna ämnesförmedling ser ut. 
 

Nyckelord: Nationella prov, samhällskunskap, ämnessyn, kursplan, högstadiet. 
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1. Inledning 

Både nationell och internationell forskning pekar i samma riktning; att prov har en central funktion 

inom skola som ett av de kraftfullaste verktygen i utbildningssammanhang med avseende dess 

effekt på elevers lärande (Marton et al., 1999). Tidigare forskning bekräftar dessutom att det finns 

ett starkt samband mellan vilken bild elever har av ett ämne och den bild som förmedlas av ämnet 

via proven, och samhällskunskapsprov är inget undantag (Svingby, 1998; Marton et al., 1999; 

Odenstad, 2010). Dock har de flesta studier som studerat samhällskunskapsprov behandlat 

gymnasieskolan, det finns således lite forskning som behandlar den ämnesbild som skildras via 

skriftliga prov i samhällskunskap i grundskolan. Vidare är nationella prov en typ av externt prov 

som väger tungt i bedömningen i grundskolan och dess syfte är att försöka uppnå en likvärdig 

bedömning och betygssättning. Proven utformas av Skolverket på uppdrag av regeringen och är 

därmed (till skillnad från andra prov i skolan) ett resultat av vad staten anser vara viktiga kunskaper. 

Trots provens naturliga roll för både lärare och elever så har nationella prov studerats i begränsad 

utsträckning i relation till vilken ämnessyn som proven ger till eleverna av ett specifikt ämne.  

Inom den samhällsdidaktiska forskningen finns det idag en kunskapslucka gällande vilken 

uppfattning om ämnet som de nationella proven i samhällskunskap förmedlar till eleverna på 

grundskolan. Även om det är ett statligt ansvar att utforma både de nationella proven och 

läroplanerna (som de nationella proven ska baseras på), så har detta inte undersökts i en större 

utsträckning. Från ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att det finns en överensstämmelse 

mellan de nationella proven och läroplanen, samt att effekterna av de nationella proven 

kontinuerligt utvärderas och att dess syfte förtydligas i förhållande till styrdokumenten. Endast då 

kan vi uttala oss om detta verktyg i skolans vardag faktiskt fyller sitt syfte (Lundahl, 2017).  

Studien tar avstamp i denna kunskapslucka; att det saknas samhällsdidaktisk forskning om 

nationella prov på högstadiet. Studien kommer därför att inrikta sig mot att studera ämnessynen 

som förmedlas av staten genom de nationella proven i högstadiet för att se vilka likheter och 

skillnader den ämnessynen har gentemot ämnessynen som kursplanen förmedlar. Vidare kommer 

jämförelsen mellan de nationella proven och kursplanen visa om det finns en samstämmighet 

däremellan. Om studien skulle visa att det finns en diskrepans mellan ämnessynerna tyder det på 

att det finns en oenighet kring vilka kunskaper och förmågor som ämnet samhällskunskap ska 

förmedla. I så fall kan det ha oerhörda konsekvenser i den svenska skolans strävan efter likvärdighet 

och jämlikhet. Om studien skulle påvisa att det nationella provet i samhällskunskap inte mäter de 

kunskaper och förmågor som är syftet med ämnet, kan det ge befogenhet till att vidareutveckla 

kritisk granskning av de nationella provens validitet i förhållande till kursplanen.  

Uppsatsens samtliga avsnitt är författade gemensamt av båda skribenterna, även studien är 

genomförd kollektivt. Dispositionen följer i stor utsträckning uppsatsmallen för samhällskunskap 

D, med undantag för att syfte och frågeställningar (avsnitt 4) har placerats före teoretiska 

utgångspunkter (avsnitt 5).  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer bakgrunden för studiens tre ämnesområden kursplanen, 

samhällskunskapsämnet samt nationella prov att beskrivas. Samtliga ämnesområden i avsnittet 

kommer att diskuteras med utgångspunkt från Lgr 11 och utifrån grundskolans kursplan, då det är 

utifrån denna läroplan som undersökningens nationella prov baserats på. Slutligen kommer 

begreppet ämnessyn, som genomsyrar denna studie, att definieras.  

 

2.1 Läroplan och kursplan 

Läroplanen är ett verktyg för att styra skolan eftersom den reglerar flertalet viktiga funktioner så 

som undervisningstimmar, undervisningens innehåll samt fastställer skolans uppdrag (Svingby, 

1978). Gemensamt för olika typer av läroplaner är att de uttrycker relationen mellan skolpolitiska 

beslut och undervisningen, den svenska läroplanen är således ett resultat av politiska 

överenskommelser som riksdagen ansvarar över (Svingby, 1978). Eftersom läroplaner är ett resultat 

av politiska överläggningar har läroplaners innehåll skiftat genom olika årtionden. Den 

läroplansteoretiska forskningen är dock samstämmig med att läroplaner kan studeras som ett 

uttryck för vad samhället vill uppnå med skolans verksamhet (Svingby, 1978). I läroplanen finns 

kursplaner som är utarbetade för samtliga ämnen i högstadieskolan och har samma struktur oavsett 

ämne (Skolverket, 2022). Kursplanerna i Lgr 11 är indelad i tre olika delar: syfte, centralt innehåll 

och kunskapskrav. Kursplanerna beskriver således specifikt vad som är respektive skolämnes syfte, 

vad för innehåll som undervisningen ska ta upp, samt vad för kunskapskrav som ska prövas.  

 

2.2 Samhällskunskapsämnet  

Samhällskunskapsämnet är ett komplext ämne som innefattar kunskap om många olika områden 

och behärskandet av diverse förmågor. I läroplanen står det att skolämnet samhällskunskaps syfte 

är att ge elever kunskaper om samhället och verktyg för att kunna orientera sig och ta ansvar för 

ens eget handlande (Skolverket, 2011).   

Föregångaren till samhällskunskapsämnet var det som kallades medborgarfostran som syftade 

till att förbereda eleverna för samhällslivet samt ge en demokratisk fostran. Detta är värden som 

har varit särskilt utpräglade för just samhällskunskapsämnet under årens gång (Odenstad, 2010). 

När samhällskunskap år 1962 blev ett eget ämne betonades fortfarande dessa värden men utöver 

det tillkom att fostra elever som medborgare i ett föränderligt samhälle (Ekendahl, 2015). Utöver 

att fokuset historiskt i ämnet har legat på att fostra till demokrati, så består samhällskunskapsämnet 

av flera olika vetenskapliga discipliner. Från början låg betoningen främst på statsvetenskap och 
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nationalekonomi, men har under årens gång även inkluderat andra akademiska ämnen så som 

sociologi (Ekendahl, 2015).  

Att samhällskunskapsämnet består av flera akademiska ämnen är något som återspeglas i 

kursplanen för samhällskunskap. I kursplanen från 2011 centreras innehållet till fem punkter som 

undervisningen ska ta upp, och som utgår från ämnets olika vetenskapliga discipliner. Det som 

undervisningen i samhällskunskap förväntas behandla är sociala, ekonomiska, rättsliga, mediala, 

och politiska aspekter (Skolverket, 2011). Dessa aspekter är också anknutna till syftesformuleringen 

i läroplanen, i vilken det går att utläsa att syftet med ämnet är att ge eleverna kunskaper och 

förmågor som bland annat att kunna reflektera, analysera, tänka kritiskt, uttrycka och värdera olika 

ståndpunkter samt argumentera utifrån fakta (Skolverket, 2011).  

Kunskapskraven för avslutad kurs i årskurs 9 är indelad i sex kunskapskrav där det beskrivs vad 

som ska uppnås för att en elev ska kunna bli tilldelad ett visst betyg i samhällskunskap: 

1. Det första kunskapskravet för betyget E anger att eleven “har grundläggande kunskaper om 

olika samhällsstrukturer” (Skolverket, 2011, s. 232). Fokuset ligger här på samhällsstrukturer 

kopplade till de mediala, rättsliga, politiska, sociala och ekonomiska aspekterna.  

2. Det andra kunskapskravet handlar om elevens förmåga att föra resonemang om sambandet 

mellan individ och samhället. Här handlar det enligt Skolverket om att eleven ska förstå hur 

dels samhället påverkar individer, dels hur individer påverkar samhället.  

3. Det tredje kunskapskravet är att eleven kan se samband och förklara samhällsfrågor ur olika 

synvinklar.  

4. Det fjärde kunskapskravet handlar om elevens förmåga att kunna beskriva de mänskliga 

rättigheterna och de nationella minoriteterna.  

5. Det femte kunskapskravet betonar elevens kunskaper om demokratiska värden. Eleven ska 

kunna visa detta genom resonemang på en grundläggande nivå som berör demokratiska 

rättigheter samt skyldigheter. Eleven ska också kunna värdera olika former för gemensamt 

beslutsfattande.  

6. Det sjätte kunskapskravet för samhällskunskap i årskurs 9 framhåller informationssökning 

i förhållande till samhällsfrågor och betonar att eleven ska kunna värdera källorna och 

informationens tillförlitlighet och giltighet (Skolverket, 2011).  

Det är med utgångspunkt i dessa kunskapskrav som både de nationella proven och kursplanen 

kommer att analyseras utifrån, för att kunna säga något om ämnessynen hos respektive 

analysobjekt. 

 

2.3 Nationella prov  

Nationella prov är centralt utarbetade ämnes- och kursprov som staten har tagit ansvar för att ta 

fram (Lundahl, 2017). På uppdrag av regeringen är det Skolverkets uppgift att konstruera de 

nationella proven. Regeringen anger ramarna för arbetet i form av exempelvis syfte, ämnen, 
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årskurser och budget, men det framgår däremot inte vilka förväntningar regeringen har på provens 

koppling till undervisningen. Här har i stället Skolverket och de institutioner som arbetar fram 

proven stort inflytande (Lundahl, 2009). Proven tas i regel fram i mindre arbetsgrupper som består 

av särskilt utvalda lärare, forskare och universitetsadjunkter. Provmaterialen får testas av runt 400 

elever från 20–30 slumpmässigt utvalda skolor runt om i landet, dessutom får både lärare och elever 

svara på enkäter som rör uppgifternas relevans och svårighetsgrad (Lundahl, 2009).  

De första nationella ämnesproven kom först år 1998, och har sedan dess påverkats och formats 

av samhällets och skolans utveckling (Lundahl, 2009). En av anledningarna till att dessa då infördes 

berodde på att skolsystemet blev mer mål- och resultatstyrt under 90-talet, vilket ökade behovet av 

ett resultatmått. Innan standardproven tillkom var det enbart individuella bedömningar av lärarna 

som låg till grund för betygssättning, och det var svårt att säga något om den svenska skolans 

likvärdighet (Ibid., 2009). Provens centrala syfte är således att knyta an till skolans 

jämlikhetssträvande och dess strävan efter en likvärdig skola, vilket de centralt utarbetade 

kunskapsbedömningarna förväntas bidra med (Lundahl, 2017). De är också tänkta att främja en 

individualiserad undervisning eftersom proven är tänkta att lyfta elevens svagheter och styrkor, 

men de ska också hjälpa läraren att få en överblick över sin undervisnings förtjänster och brister, 

samtidigt som de ska konkretisera kursplanen.  

De centralt utarbetade proven är således ett externt bedömningsverktyg och därmed även ett 

centralt styrinstrument. Följaktligen kan staten använda proven som medel för att kunna påverka 

både lärarnas bedömning och deras undervisning, speciellt då det svenska skolsystemet bygger på 

ett lokalt ansvar för utformandet av lärandet så att det når de nationella målen som anges i kurs-

och läroplaner (Lundahl, 2009). Nationella prov har således blivit ett av svenska skolans 

kraftfullaste pedagogiska verktyg när det kommer till kunskapsbedömningar. 

Proven har alltså sitt ursprung i något som skulle raffinera lärares bedömningstradition och 

skapa bedömningsenhetlighet, men det finns de som argumenterar för att det just nu är en situation 

där ”vetenskapsmän tar över tänkandet krig provutveckling från lärarna” och där synen på inlärning 

har blivit för vetenskaplig (Lundahl, 2009, s. 17). Nationella prov ger goda förutsättningar till att 

kunna ge etiskt och rättvist försvarbara bedömningar, av elever, lärare och skolor, dock så präglas 

de nationella proven av vissa eviga dilemman (Lundahl, 2009; Lundahl, 2017). Bland annat kring 

frågan om hur de centralt utarbetade proven ska fungera kontrollerande, styrande och/eller 

stödjande för lärare. Ett annat dilemma är relationen mellan läroplanen och utvärderingen av den. 

Det nationella provet påvisar förhållandet mellan läroplanen och styrdokumenten, och provet kan 

hjälpa till att förvissa sig om att läroplanen följs. Dock finns även en tvetydighet kring säkerheten 

i kunskaperna. Ett nationellt prov kan vara reliabelt men likväl sakna validitet i förhållande till stora 

delar av läroplanen; exempelvis om provet i stor utsträckning enbart mäter faktakunskaper och inte 

andra förmågor som ingår i kunskapskraven. Även om det finns en utveckling mot att inkludera 

fler ”autentiska” provuppgifter (det vill säga uppgifter som berör något verkligt fenomen och där 

elevens kunskaper får komma till användning) som dessutom fångar upp exempelvis kommunikativ 
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förmåga eller kritiskt tänkande, så har proven svårt att mäta övergripande mål så som att ta ansvar 

för sitt eget lärande (Lundahl, 2009). Det finns även de som vill att Skolverket i större utsträckning 

ska använda sig av frågor med bundna svarsalternativ, för att effektivisera bedömningen (Lundahl, 

2017). Dock finns det forskning som visar på att sådana typer av frågor tenderar att mäta främst 

faktakunskaper (se kapitel 6). Dessutom noteras det att även om eleverna bedöms på ett likvärdigt 

sätt, så förbereds de inte inför proven på ett likvärdigt sätt, vilket i slutändan kanske innebär att de 

nationella proven inte alls bidrar till en mer likvärdig skola (Lundahl, 2009). 

 

2.4 Ämnessyn 

Med ämnessyn menas struktur och kunskapssyn, och definitionen är hämtad från Christina 

Odenstads (2010) licentiatuppsats. Definitionen hänger samman med provkonstruktionsteori som 

säger att ett tillförlitligt prov måste fundera på vad som frågas och hur frågan ställs (Levin & Marton, 

1973).  Struktur och kunskapssyn ringar in de nationella provens vad och hur. Med struktur avses 

vilken typ av provfrågor som finns i de nationella proven, vilka vi har delat upp i fem olika 

kategorier (se kapitel 6.2). Med kunskapssyn avser vi vad frågorna efterfrågar för kunskaper och 

förmågor för att synliggöra innehållet i frågan, exempelvis vilken kunskap den mäter och till vilken 

betygsnivå. Tillsammans skapar begreppen struktur och kunskapssyn en enhetlig bild av vad för 

ämnessyn som finns av samhällskunskapsämnet i de nationella proven för årskurs 9 och i 

kursplanen för grundskolan.   

 

Figur 1 

Modell för hur studien definierar ämnessyn 

 

 



 

 10 

Modellen illustrerar hur den teoretiska definitionen och den operationella definitionen hänger 

samman. Definitionen av ämnessyn är hämtad från Odenstad (2010) och är indelad i två 

underbegrepp: struktur och kunskapssyn. Struktur utgörs av fyra olika typer av frågor, essäfrågor, 

långsvarsfrågor, kortsvarsfrågor samt frågor med bundna svarsalternativ. Kunskapssynen är i sin 

tur uppdelad i faktakunskap samt förståelsekunskap, även den uppdelningen är tagen från 

Odenstad (2010). Vidare bygger faktakunskapen på Blooms kunskapsdimensions underkategorier 

begreppskunskap samt faktakunskap. Förståelsekunskapen grundar sig i stället på 

underkategorierna procedurkunskap och metakognitivkunskap. Modellen förklaras mer utförligt i 

avsnitt 5 och 6.  
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3. Forskningsöversikt 

Samhällskunskapsdidaktisk forskning i en svensk kontext är ett relativt outforskat forskningsfält. 

Dessutom finns det endast en begränsad internationell motsvarighet till det svenska 

samhällskunskapsämnet, vilket försvårar möjligheten att hitta relevant forskning bortom de 

svenska studierna (Skolverket, 2013; Öberg, 2019). Uppsatsens undersökningsområde är inriktad 

mot nationella prov i samhällskunskap och kursplanen i samhällskunskap. Det finns studier om 

nationella prov, men få som är inriktade på samhällskunskap på högstadiet. Dessutom finns det 

också en del studier om läroplanen i samhällskunskap, dock verkar det finnas få samhällsdidaktiska 

studier som studerat nationella prov och läroplaner i relation till varandra. Forskningsöversikten 

kommer således utgå från områden som relaterar till studiens forskningsområde, det vill säga 

studier som berör forskning om samhällskunskapsprov, nationella prov och läroplansforskning.  

 

3.1 Forskning om samhällskunskapsprov i en amerikansk kontext  

Ur ett internationellt perspektiv ser forskningsläget olika ut gällande relationen mellan 

samhällskunskap och externa prov. Benämning av ämnet och vad undervisningen behandlar ser 

olika ut i olika länder, dessutom så skiljer det sig huruvida samhällskunskapsämnet testas genom 

externa prov eller inte.  Ett exempel på ett land som testar elevers samhällskunskapsförmågor med 

hjälp av externa prov är USA.  

I USA går samhällskunskapsämnet under benämningen civic education eller social studies, och 

där finns en lång tradition av att genomföra standardiserade prov (high-stakes tests). Wayne Au 

studerade år 2007 hur standardiserade prov påverkar undervisningen i social studies. Au (2007) 

kunde med hjälp av metoden metasyntes se att high-stakes tests påverkade undervisningen i social 

studies i flera led. Förutom att resultatet pekade på att testen uppmuntrade till en undervisning 

anpassad efter testens utformning, kunde Au också se att testen påverkade kunskapssynen. 

Kunskapssynen i undervisningen inriktade sig mot att förmedla faktakunskaper för att anpassa 

elevernas förmågor till proven. Detta är även något som forskaren Ronald H. Pahl (2003) kommer 

fram till i sin forskningsartikel Social Studies Standardized Testing—Helpful or Harmful? I artikeln lyfts 

lärarnas perspektiv fram och resultatet visar på att det finns en splittrad bild av social studies roll i 

de standardiserade proven.  Lärarna är skeptiska till användning av proven eftersom de främst 

mäter fragmenterade kunskaper och missar de mer komplexa delarna av ämnet. S.G Grant och 

Cinthia Salinas (2008) lyfter i sin forskningsöversikt fram en delad syn hos lärarna av de 

standardiserade provens nytta i social studies, men betonar också att ämnets status riskerar att 

minska om man inte genomför standardiserade prov. 

 Sedan 1969 har man i USA mätt elevers kunskaper i ett flertal ämnen med hjälp av det nationella 

provet NAEP (National Assesment of Educational Progress). Grant och Salinas (2008) menar att 

nationella prov som NAEP, fokuserar främst på faktakunskaper, men att samstämmigheten mellan 
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frågorna och läroplanen brukar vara hög. Författarna diskuterar dock att det finns problem med 

jämförbarheten mellan olika delstater. Likt de svenska nationella provens syfte att öka 

likvärdigheten i skolan, är tanken densamma för NAEP. Men eftersom proven är frivilliga på 

delstatsnivå i USA samt att delstaterna dessutom kan välja att använda andra prov som exempelvis 

privata företag har tagit fram, blir det problem med jämförbarheten. Det blir således svårt att 

jämföra kunskaperna i social studies mellan delstaterna, vilket i sin tur leder till bristande 

likvärdighet mellan skolor och delstater (Grant och Salinas, 2008).   

 

3.2 Forskning om samhällskunskapsprov i en svensk kontext  

Christina Odenstad (2010) studerar i sin licentiatuppsats “Prov och bedömning i samhällskunskap” 

om vilken ämnessyn som förmedlas via samhällskunskapsämnen till gymnasieelever via skriftliga 

prov. Odenstad studerar relationen mellan den formella läroplanen (läroplanen som står i 

styrdokumenten) och den verkställda läroplanen (lärarnas praktiska tolkning av den formella 

läroplanen) i samhällskunskapsämnet, med hjälp av skriftliga prov utifrån ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. För att besvara frågan om ämnessynen i samhällskunskapsproven genomfördes en 

provanalys med avseende att studera provens struktur och kunskapssyn. Med struktur avser 

Odenstad (2010) hur proven är utarbetade och graden av strukturering i frågorna och kunskapssyn 

definieras som vad för kunskapsinnehåll som proven vill mäta. 

 Med hjälp av provanalyser och enkätundersökningar framställs samhällskunskapsämnet som 

ett analys-, orienterings-, och diskussionsämne. Dessa ämnesbilder definieras som ämnesdidaktiska 

profiler, och de återfinns i kursplanens skrivningar samt i de analyserade proven (Odenstad, 2010). 

Däremot indikerar undersökningen att de ämnesdidaktiska profilerna framträder olika starka 

beroende på vad det är för ämnesområde som proven avhandlar. Inom vissa ämnesområden så 

som exempelvis Sveriges statsskick och EU framträder dessa ämnesområden främst som ett 

orienteringsämne med mycket faktafrågor, medan områden som ekonomi, media, och 

internationell politik framträder mer som ett analysämne (Odenstad, 2010). Detta menar Odenstad 

inte ligger i linje med kursplanen för samhällskunskap eftersom kursplanen inte anger att vissa 

ämnen ska betona vissa ämnesdidaktiska profiler mer än andra.  

I en rapport från 1995 redovisas en undersökning som berör prov, kunskap och undervisning i 

de samhällsorienterade ämnena i årskurs 9 på högstadiet (Svingby, 1998). I undersökningen ingick 

1400 elever från 60 olika skolor tillsammans med 104 lärare från samma skolor. Undersökningen 

gick ut på att eleverna fick svara på frågor som bland annat handlade om undervisningen och deras 

kunskapssyn samt att eleverna fick lösa ett antal provuppgifter. Lärarna fick svara på en enkät med 

frågor som berörde deras undervisning, deras arbetssituation samt deras syn på prov och kunskap 

(Svingby, 1998). Enligt lärarna i rapporten är prov en utomordentlig indikator på kunskapssyn, och 

enligt eleverna så talar provuppgifterna om vilken kunskap som är värdefull. På frågan ”vad är 
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provens viktigaste uppgift?” så svarar lärarna att det är att kontrollera elevernas kunskap (Svingby, 

1998, s. 37).  

I Svingbys (1998) rapport framkommer det att lärarna anser att prov ska ge eleverna möjlighet 

att visa vilka kunskaper de har om olika samhällsfenomen samt om de kan se sammanhang. 

Lärarnas syn på de samhällsorienterade ämnenas syfte stämmer således bra överens med statens 

styrdokument för ämnet. Trots samstämmigheten framkommer det i rapporten att lärarnas syn på 

undervisningen och ämnets syfte inte speglas i proven som eleverna testas i. Proven avser att mäta 

förståelse och det talas om vikten av att mäta just det, men studien indikerar att det är något helt 

annat som bedöms.  Majoriteten av de tillfrågade lärarna angav att de bedömer elever utifrån 

minneskunskaper, och inte utifrån förståelse (Svingby, 1998). Det finns även andra studier som 

pekar på just detta, att det finns en dissonans mellan de mer komplexa kunskaperna och 

färdigheterna (exempelvis problemlösningsförmåga eller kritiskt tänkande) och lärares 

bedömningspraktik (Lundahl, 2009). Lärarnas bedömningspraktik, inkluderat skriftliga prov, är 

mer inriktade på minneskunskaper och individuella lösningar och bedömningarna främjar inte 

utvecklingen kring de kunskapsmål som de moderna läroplanerna innehåller (Ibid. 2009). 

Två tredjedelar av de medverkande lärarna i Svingbys (1998) rapport ansåg att de 

samhällsorienterade ämnena inte har lika hög status som basämnena, och att detta är en anledning 

till att proven inte mäter rätt kunskaper och förmågor. Detta baserade de bland annat på det faktum 

att basämnena får mer timresurser än So-ämnena, vilket är fallet än idag. Under högstadiet är 

engelskämnet garanterat minst 200 undervisningstimmar, matematik 400 timmar och svenska 290 

timmar medan de fyra samhällsorienterade ämnena är garanterade minst 75 timmar var (Skolverket, 

2022). Lärarna menar på att detta indikerar att de samhällsorienterade ämnena inte betraktas som 

lika viktiga, och de tycker att skolan och samhället prioriterar fel. Svingby (1998) avlutar sin rapport 

med att påpeka att det är problematiskt att ett ämne som ska lära ut komplexa kunskaper och 

förmågor inre ges samma möjlighet till undervisning och inlärning, och att samhällskunskap således 

borde ges mer undervisningstid. Slutligen skriver Svingby att fler studier bör göras för att kunna 

utvärdera och förbättra proven i samhällskunskap, i syfte att öka deras validitet. 

I en studie av Odenstad (på uppdrag av Skolverket) från 2013 visar det sig också att lärare främst 

använder prov för att se vad eleverna kan, och att proven inte i alls i samma utsträckning används 

för att utveckla elevernas lärande. Enligt internationell bedömningsforskning (se Bennett 2011) 

används skriftliga prov främst för summativ bedömning, men enligt samma forskare bör ett bra 

prov visa både vad eleven kan och vad denne kan utveckla (Skolverket, 2013). Enligt elever från 

samma studie ska ett bra prov ge dem möjlighet att visa förståelse för samband och orsaker, samt 

att de ska ges utrymme för att kunna dra slutsatser och motivera varför (Ibid. 2013). Detta resultat 

kan jämföras med tidigare forskning om prov som presenterats, som visar på att 

samhällskunskapsprov inte verkar ge möjlighet till eleverna att visa på komplexa kunskaper och 

förmågor, trots att det är både lärarnas och styrdokumentens avsikt. Studier från 1998, 2009 och 

2010 tyder på att samhällskunskapsprov i stor utsträckning består av korta faktafrågor, som inte 
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mäter de mer komplexa förmågorna (Svingby, 1998; Lundahl, 2009; Odenstad, 2010). Dock visar 

Odenstads studie från 2010 att fler förståelse- och analysfrågor (som dessutom väger tungt i 

bedömningen) förekom då, än i Svingbys studie från 1995. Dock bör det noteras att Odenstads 

studie gäller gymnasieskolan till skillnad från Svingbys som gäller högstadiet, de är därmed inte helt 

jämförbara.  Hans Mattson (1989) har i tidigare studier kommit fram till att det förekommer fler 

analysfrågor på gymnasiet än på högstadiet, och det kan vara en förklaring till varför Svingbys 

(1998) och Odenstads (2010) resultat skiljer sig åt. 

 

3.3 Läroplansforskning i en svensk kontext 

David Rosenlund (2011) studerade i sin licentiatuppsats vad samhället vill förmedla för 

historiekunskaper genom läroplanen.  Undersökningen genomfördes dels genom att analysera 

läroplanen för historia A ur ett historiedidaktiskt perspektiv, dels genom att studera huruvida det 

finns en samstämmighet mellan läroplanen och historielärares prov. Resultatet som Rosenlund 

kommer fram till är att läroplanen för historia A förbereder eleverna väl för historiskt tänkande. 

Detta stämmer överens med läroplanen för samhällskunskap och den ämnessyn som kommer till 

uttryck via denne, det vill säga att samhällskunskap är ett analys-, orienterings-, och 

diskussionsämne (Odenstad 2010).  

Däremot indikerar Rosenlunds (2011) undersökning att det finns en låg grad av samstämmighet 

mellan proven och kursplanen. Rosenlund argumenterar för att den ämnessyn som förmedlas via 

de undersökta proven är att historieämnet främst är ett faktaämne. De mer avancerade förmågor 

som läroplanen för historia A tar upp återspeglas inte i proven. Även detta resultat går att jämföra 

med Svingbys (1998), Lundahls (2009) och Odenstads (2010) studier som visar samma ämnessyn 

gällande samhällskunskapsprov. I Odenstads studie från 2010 visade det sig att 64 procent av 

frågorna på proven var faktafrågor medan 36 procent av provens frågor var förståelsefrågor. 

Rosenlund (2011) menar att en konsekvens av detta blir att eleverna inte kommer kunna hantera 

de mer komplexa delarna av ämnet och att deras inlärningsstrategier kan komma att påverkas.  

År 2014 skrev Desirée Johansson ett examensarbete om samstämmigheten mellan Lgr 11 och 

nationella provet i historia för högstadiet.  Med hjälp av Blooms reviderade taxonomi jämför hon 

kursplanen (centralt innehåll och kunskapskrav) med det nationella provet i historia för läsåret 

2012/2013. Samstämmigheten mellan det centrala innehållet i kursplanen och det nationella provet 

var på en hög nivå. Samtliga delar av det centrala innehållet testades i provet, men vissa delar av 

det centrala innehållet var mer dominerande. Det centrala innehåll som var mest framträdande var 

“hur historia används och historiska begrepp samt imperialism och världskrig” (Johansson, 2014, 

s. 25). I Odenstads (2010) studie av skriftliga prov i samhällskunskap 1b visade det sig att vissa 

delar av läroplanen och kursplanen inte kom till uttryck i undersökningens prov. Det var två delar 

av kursplanens ämnesspecifika mål som var i fokus, det svenska statsskicket samt ekonomi. 

Exempel på områden som uteslöts helt var mångkulturella eller miljömässiga perspektiv och 
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mänskliga rättigheter, likväl fanns det bara enstaka frågor om globalisering eller EU (Odenstad 

2010).  

Samstämmigheten mellan kunskapskraven i Lgr 11 och kunskapskraven i proven var enligt 

Johansson (2014) på en lägre nivå. Proven testade inte alla kunskapskraven i det undersökta provet 

och det fanns en viss överrepresentation av vissa kunskapskrav (Johansson, 2014).  De 

kunskapskrav som förekom i störst utsträckning var “använda historiska begrepp” och “föra 

resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors livsvillkor och 

handlingar, samt Förintelsen och andra folkmord” (Johansson, 2014, s. 26). Johanssons resultat 

skiljer sig något från Odenstads (2010) resultat som visade att de samtliga generella förmågorna (så 

som att diskutera eller analysera) som ingår i betygskriterierna finns representerade i 

undersökningens provfrågor. Däremot visade Odenstads resultat att det finns specifika 

ämnesinnehåll från betygskriterierna som inte behandlas i provfrågorna. Det ämnesspecifika 

innehållet i betygskriterierna som nästan uteslutande kom till uttryck i proven är det politiska 

systemets funktion (Odenstad, 2010). Odenstad skriver att resultatet ligger i linje med tidigare 

forskning som visat att samhällskunskapsämnet betonar statsvetenskapliga och 

nationalekonomiska begrepp (Odenstad, 2010).  

 Att samhällskunskapsämnet tenderar att prioritera vissa delämnen kunde Joakim Öberg och 

Pontus Bäckström påvisa i en enkätstudie från 2021. I studien undersökte författarna hur innehållet 

i samhällskunskapsundervisningen ser ut på högstadiet. Med hjälp av begreppet kanon studerade 

författarna själva ämnesinnehållet i samhällskunskapsundervisningen genom att studera vad lärarna 

tar upp och prioriterar i undervisningen. I studien delades samhällskunskapsämnet upp i sex olika 

delämnen som tillsammans utgör samhällskunskapsämnet som helhet enligt författarna. Dessa 

delämnen var ”statsvetenskap, sociologi, ekonomi, medier, lag och rätt samt kulturgeografi.” 

(Bäckström & Öberg, 2021, s. 30). Resultatet från undersökningen talade både för och emot att det 

existerar en ämneskanon i samhällskunskapsämnet. Det fanns likheter i vilka delämnen som 

prioriterades och var vanligast förekommande i undervisningen, men det fanns också skillnader i 

vad man tog upp innehållsmässigt i de olika delämnena. De delämnen som prioriterades högst av 

lärarna och var vanligast förekommande i undervisningen var ämnesområdena statsvetenskap, lag 

och rätt, samt ekonomi. Därefter följde ämnesområdena media, sociologi och till sist kulturgeografi 

som var minst prioriterade av alla delämnen (Bäckström & Öberg 2021, s.35). Samtidigt som det 

fanns en samsyn kring hur delämnena ska prioriteras, indikerade resultatet att lärarna till viss del 

har olika syn på vad de olika delämnena faktiskt ska ta upp i undervisningen. Statsvetenskap var 

det delämne där samstämmigheten var högst och lärarna i studien var överens om att demokrati 

och politik var viktiga delar av statsvetenskapsundervisningen. Sociologiämnet var det 

ämnesområde som det fanns mest oenighet om och åsikterna gick isär hos lärarna som deltog i 

studien med avseende vad sociologiämnet förväntades ta upp. Författarna menar att förklaringen 

till detta resultat kan hänga samman med olika lärares preferenser. 
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Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning om läroplaner i de samhällsorienterade ämnena 

att det finns en diskrepans mellan kursplanens ämnesinnehåll och provfrågor. I samhällskunskap 

verkar det snarare vara ämnestraditionen som kommer till uttryck i lärarnas prov och visst innehåll 

prioriteras medan annat utesluts helt. Både den nationella forskningen och den internationella 

forskningen indikerar att det verkar finnas en överrepresentation av faktafrågor, både i nationella 

prov och i lärarnas egna prov.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken ämnessyn som förmedlas i nationella prov och 

Skolverkets kursplan för samhällskunskap. Detta kommer att undersökas genom att studera 

nationella prov i samhällskunskap för årskurs 9. Vidare är uppsatsens syfte även att studera vilken 

ämnessyn som förmedlas genom kursplanen för samhällskunskap, för att sedan komma fram till 

vilka likheter och skillnader som finnes i ämnessynerna. Visar det sig att det finns en 

samstämmighet så ger det en hög validitet för de nationella proven, men visar det sig att det finns 

många skillnader så tyder det på att det inte finns en enhetlig syn på vad samhällskunskapsämnet 

ska förmedla för kunskaper och förmågor.  

Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilken ämnessyn har kursplanen för samhällskunskap i årskurs 9?  

2. Vilken ämnessyn har de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 9? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan ämnessynen i kursplanen och ämnessynen i de 

nationella proven för samhällskunskap i årskurs 9? 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är Blooms reviderade taxonomi samt provteori. 

Blooms reviderade taxonomi kommer användas för att förklara kunskapssynen i de nationella 

proven medan provteorin kommer användas för att förklara strukturen i proven.  

 

5.1 Blooms reviderade taxonomi 

Benjamin Bloom konstruerade år 1956 en modell för att skildra olika delar av lärandet. Syftet med 

taxonomin var att bidra med ett verktyg för lärare att kunna utvärdera och urskilja olika kunskaper 

i sina provkonstruktioner (Korp, 2003). Modellen har under årens gång ändrats och idag benämns 

den i stället som Blooms reviderade taxonomi. Denna reviderade taxonomi består av två 

dimensioner; kunskapsdimensionen och de kognitiva processerna. Kunskapsdimensionen hjälper 

till att beskriva innehållet och den kunskap som står i fokus. I denna studie undersöker vi 

ämnessynen i nationella prov i samhällskunskap och har därför valt att fokusera på den första 

dimensionen, kunskapsdimensionen. För att förklara vårt resultat kommer därmed inte den andra 

delen av Blooms reviderade taxonomi (de kognitiva processerna) att användas, eftersom den delen 

av teorin inte bidar till att svara på studiens syfte. Vidare kommer Blooms kunskapsdimension att 

användas som teoretiskt ramverk för att förklara studiens resultat.   

 

5.1.1 Kunskapsdimensionen  

Kunskapsdimensionen består av fyra kategorier, faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap, och 

metakognitivkunskap. Dessa huvudkategorier är i sin tur indelade i ett antal underkategorier. 

Faktakunskap är kunskaper som består av två delar: terminologi och specifika detaljer. Rosenlund (2011) 

skriver att terminologi handlar om “det gemensamma språk som används för att beskriva de mest 

grundläggande kunskaperna i ett ämne.”, exempelvis karaktäristiska uttryck, begrepp och ord inom 

ett ämne (Rosenlund 2011, s. 77). I samhällskunskapsämnet skulle ett exempel på detta vara 

begreppet samhälle (Ekendahl, 2015). Specifika detaljer handlar om mindre delar inom ett 

kunskapsområde som kan förstås även om det sätts in i ett större kunskapssammanhang. Ett 

exempel på detta är kunskaper om ett specifikt samhälle (Rosenlund 2011, s.77).   

Begreppskunskap består av underkategorierna: klassificeringar och kategoriseringar, principer och 

generaliseringar, och teorier, modeller och struktur. Rosenlund (2011) skriver att den första kategorin 

klassificeringar och kategorisering hänger samman med faktakunskaper. Denna typ av kunskap 

handlar om att kunna placera faktakunskaper i ett större sammanhang. Om en elev kan placera sina 

faktakunskaper om exempelvis Nordkorea i ett sammanhang om vad som definierar en diktatur är 

det ett exempel på denna kategori.  Principer och generaliseringar handlar om hur olika bitar av 

fakta kan sammanfogas till övergripande begrepp, samt förmågan att beskriva relationerna mellan 
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dessa olika begrepp (Rosenlund, 2011). I samhällskunskapsämnet kan det vara olika principer för 

vad olika diktaturer har gemensamt. Teorier, modeller och strukturer behandlar hur många olika 

begrepp tillsammans formar en modell, teori eller struktur (Rosenlund, 2011). Ett exempel på detta 

är Robert Dahls teori om vad som kännetecknar en demokrati, eller nationalekonomiska modeller 

som förklarar utbud och efterfrågan.  

Procedurkunskaper är kunskaper som är av en mer praktisk karaktär, då eleven behöver omsätta 

sina kunskaper i praktiken (Rosenlund, 2011). Även här finns tre olika underkategorier; den första 

undergruppen ämnesspecifika färdigheter, den andra undergruppen ämnesspecifika tekniker och den tredje 

undergruppen metoder samt kriterier för att avgöra när man ska använda metoder. Den första och andra 

undergruppen är lika, skillnaden är att ämnesspecifika tekniker fokuserar på vetenskapliga metoder, 

medan ämnesspecifika färdigheter är mer kopplat till ämnet generellt (Rosenlund, 2011). Använder 

eleven de källkritiska kriterierna eller juridisk metod är det exempel på ämnesspecifika tekniker 

eftersom dessa metoder har en vetenskaplig koppling. Om eleven däremot använder en tabell över 

valresultatet eller diagram över den demografiska utvecklingen i Sverige är det exempel på kategorin 

ämnesspecifika färdigheter.  

Den sista kategorin i kunskapsdimensionen är metakognitiv kunskap. Metakognitiv kunskap är 

en abstrakt nivå av kunskap och fokuserar dels på lärandet i allmänhet, dels på elevens självinsikt i 

förhållande till sitt eget lärande. Det finns tre underkategorier; strategisk kunskap, kunskap om 

inlärningsfrågor samt kunskap om sig själv. Den första underkategorin inom metakognitiva kunskaper 

är strategisk kunskap som handlar om att ha kännedom om olika teorier och att eleven kan bedöma 

vilka teorier som är mer eller mindre effektiva för ett lärotillfälle (Rosenlund, 2011). Kunskap om 

inlärningsfrågor handlar om att eleven kan se att olika kognitiva processer är olika svåra och ta 

ställning till dessa. Kunskap om sig själv är ett kriterium som berör huruvida eleven har självinsikt i 

sitt lärande och kan bedöma sina individuella egenskaper vid ett lärotillfälle (Rosenlund, 2011).  

 

Figur 2 

Modell över hur kunskapssyn är definierat  
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5.2 Provteori 

Provteori handlar om vilka aspekter provkonstruktörer bör ta hänsyn till vid utformning av prov. 

Begreppen validitet och reliabilitet är centrala inom provteori och begreppen utgör tillsammans ett 

mått på kvalitén med avseende på proven som helhet men också i bedömning av proven (Levin & 

Marton, 1973). Om ett prov mäter det som det faktiskt avser att mäta kan provet anses ha god 

validitet och om bedömningen mellan olika bedömare är samstämmig kan ett prov anses ha god 

reliabilitet (Ibid., 1973). Det i sin tur innebär att om bedömningen mellan två olika bedömare skiljer 

sig markant åt skulle reliabiliteten anses vara låg (Levin & Marton, 1973). För att uppnå 

kvalitetssäkra prov finns det enligt provteori ett antal principer som provkonstruktörer bör ta fasta 

på. Lennart Levin och Ference Marton skrev år 1973 boken Provteori och provkonstruktion. Författarna 

har i boken utgått från Lee Cronbach testteori och lyfter fram fyra kriterier som bör tas i beaktning 

vid provkonstruktion. Tre av kriterierna har bedömts vara relevanta för denna studie; att ”provet 

ska mäta klart definierade inlärningsresultat som korresponderar med en formulerad målsättning”, 

att ”provet måste vara förankrat i den undervisningskontext som provet äger rum i” samt ”att 

provkonstruktören måste konstruera provfrågorna med omsorg” (Levin & Marton, 1973, s. 64–

66). Det första kriteriet innebär att provet måste vara jämförbar mot kursens innehåll och 

målsättning. Motsvarar provets innehåll kursens målsättning kan provet anses ha god 

innehållsrelaterad validitet (Korp, 2003).  Den andra kategorin betonar att ”provet måste vara 

förankrad i den undervisningskontext som provet äger rum i”, det måste med andra ord finnas ett 

samband mellan undervisningens innehåll och provfrågorna. Provfrågorna måste vara så 

representativa som möjligt mot det innehåll som undervisningen lagt tonvikt på för att göra en 

rättvis kunskapsbedömning (Korp, 2003). Provkonstruktören måste dessutom ha i åtanke vad som 

betonas i proven enligt det andra kriteriet. Om ett visst ämnesområde framhävs i provet skickar 

det signaler till eleverna om att området är särskilt betydelsefullt (Levin & Marton, 1973). Den 

tredje kategorin lyfter fram att ”provkonstruktören måste konstruera provfrågor med omsorg”. 

Olika typer av provfrågor mäter olika typer av kunskaper, vilket går att läsa mer om i kapitel 6.2. 
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6. Metod 

Studien är huvudsakligen av kvantitativ natur men med inslag av en kvalitativ innehållsanalys tillika. 

Kvantitativ innehållsanalys används när man besvarar frågor som berör förekomsten av något i ett 

material, det kan exempelvis handla om innehållsliga kategoriers frekvens eller om hur stort 

utrymme i rum som olika kategorier får i en text (Esaiasson et al., 2017). Genom den kvantitativa 

innehållsanalysen vill studien således påvisa hur ofta och i vilken omfattning vissa företeelser och 

kategorier förekommer, vilket ger svar på provens struktur som är en del av konceptet ämnessyn. 

Fördelningen visar även på vad som prioriteras och därmed anses viktigt vilket också ingår i 

ämnessynen. Att studien har en kvantitativ ansats är således nödvändigt för att få fram den mätning 

som studien ska bygga på.  

Kvalitativ innehållsanalys används i stället när man vill få fram det väsentliga innehållet i en text 

genom grundlig läsning, detta för att förstå helheten och det centrala som exempelvis prov vill 

fånga in (Esaiasson et al., 2017). Provfrågorna ska alltså räknas utifrån sina kategorier kvantitativt, 

men också analyseras utifrån vilken betydelse de olika typer av frågorna har vid bedömning. Vid 

bedömning kan exempelvis en enda essäfråga väga lika tungt som alla flervalsfrågor tillsammans, 

eller så finns det ingen hierarki mellan de olika frågornas betydelse vid bedömningen. Oavsett så är 

detta viktigt att ta hänsyn till vid bearbetning av materialet för att få en så representativ bild av 

provens ämnessyn som möjligt.  

Efter enskilda analyser av varje prov sammanställs allt till ett resultat som förhoppningsvis kan 

påvisa någon form genomgående mönster i vårt material.  Med dessa metoder kan studien uttala 

sig både om de nationella provens struktur och dess kunskapssyn och därmed säga något om dess 

ämnessyn. Med samma metoder ska kunskapskraven och det centrala innehållet analyseras, för att 

sedan sättas i relation till de nationella proven. På detta sätt kan både studiens syfte och 

frågeställningar besvaras. Samtliga avsnitt i studien är skrivna av båda studieförfattarna.  

 

6.1 Material och urval  

Materialet består av fyra fullständiga nationella prov i samhällskunskap i årskurs 9 samt det centrala 

innehållet och kunskapskraven i samhällskunskap i årskurs 7–9 från Lgr 11. Proven är från år 2013–

2016, och valdes på grund av att de är de senaste kompletta upplagorna som finns att tillgå som är 

baserade på samma läroplan, Lgr 11. Hädanefter refereras respektive nationella prov till som 

NP[år]. Samtliga delar av de nationella proven som behandlar samhällskunskap kommer att 

användas som underlag för analysen. Detta för att få en representativ bild av vilka delar av 

kursplanen som anses viktigast att pröva elever i sista året i grundskolan.  

Urvalet har begränsats till att enbart studera nationella prov i årskurs 9. Denna avgränsning har 

gjorts för att det är elevernas sista år i grundskolan och under skolplikt, således är den kunskap som 

svenska staten vill garantera att alla svenska medborgare ska ha. Resultatet av studien är sålunda 
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intressant ur olika perspektiv; bland annat ur ett demokratiskt perspektiv men även från ett 

samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv.   

 

6.2 Analysverktyg  

Studiens analysverktyg är baserade dels på Odenstads (2010) kodning, dels på Blooms 

kunskapsdimension vilket illustreras i figur 1. I sin licentiatuppsats syftar Odenstad till att 

undersöka hur ämnet samhällskunskap porträtteras i skriftliga prov på gymnasiet, vilket påminner 

om den här uppsatsens syfte. Skillnaden är att denna studie har för avsikt att uttala sig om ämnets 

karaktärisering utifrån nationella prov i samhällskunskap i årskurs 9 i stället för skriftliga prov på 

gymnasiet. Följaktligen kommer denna studie i viss mån att använda samma analysverktyg som 

Odenstad, då den motsvarar även denna studies syfte och frågeställningar.   

Provens struktur baseras på vilka typer av frågor de är konstruerade med samt hur många av 

respektive. Frågorna har således delats in i fem olika kategorier; frågor med bundna svarsalternativ, 

kortsvarsfrågor, långsvarsfrågor, essäfrågor samt övriga frågor (Odenstad, 2010). Frågor med bundna 

svarsalternativ är frågor där svaren antigen är rätt eller fel, exempelvis vid flervalsfrågor som denna 

från NP14 ”Här finns ett antal påståenden om Google och Wikipedia. Sätt kryss för de fyra 

påståenden som är rätt.” (Skolverket, 2014, s. 4; Korp, 2003). Kortsvarsfrågor är frågor som ska 

besvaras med enbart ett eller ett fåtal ord, medan långsvarsfrågor kräver några meningar för att 

besvaras som exempelvis ”I rutan finns exempel på mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna. Välj tre av dessa och beskriv kort vad rättigheten innebär.” 

(Skolverket, 2015, s. 10; Korp, 2003). Essäfrågor å andra sidan innebär att eleven ges utrymme att 

skriva en längre text för att kunna besvara frågan, därutom innefattar essäfrågor ofta flera delfrågor 

i en och samma fråga som ”Beskriv vad det skulle kunna få för konsekvenser (1–4 st.) för individer 

och samhälle om denna ekonomiska hjälp skulle minskas kraftigt!” (Skolverket, 2016, s. 17; Korp, 

2003).  Om en provfråga inte kunde placeras in i någon av de nämnda kategorierna så placerades 

den i kategorin övrigt. Denna kodning användes enbart på de nationella proven och inte vid 

bearbetning av styrdokumenten.  

De olika typerna av provfrågor har även kategoriserats in i vilken typ av kunskap de mäter, 

faktakunskap eller förståelsekunskap. Den indelningen är kopierad från Odenstad (2010) och den 

syftar till att identifiera kunskapssynen i proven. Frågor som mäter faktakunskaper kännetecknas 

ofta av att eleverna ska känna till olika termer eller begrepp, och det finns ofta ett objektivt rätt svar 

på provuppgifterna (Odenstad, 2010). Vem, vad eller vilka är vanliga ord att inleda faktafrågor med, 

vilket stämmer in på denna fråga från NP13 ”Vilka av följande situationer kan vara exempel på 

diskriminering? Markera de rätta alternativen med kryss! Det finns tre rätta alternativ.” (Skolverket, 

2013, s. 11; Odenstad, 2010). Frågorna som mäter förståelsekunskap efterfrågar i stället en djupare 

kunskap av eleverna där faktakunskaperna sätts in i ett sammanhang, och där eleverna ska kunna 

dra slutsatser, jämföra, se orsaker och konsekvenser eller föreslå lösningar (Odenstad, 2010). Dessa 
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frågor brukar innefatta begrepp som diskutera, resonera, argumentera och förklara. Ett exempel på 

en sådan provfråga är denna från NP16 ”Resonera om fördelar och nackdelar med att fritt få 

publicera vad som helst på internet!” (Skolverket, 2016, s. 12; Odenstad, 2010). Kunskapskraven 

har också analyserats utifrån vilken typ av kunskap de efterfrågar, och då har begreppen som 

använts fått avgöra om det är faktakunskap eller förståelsekunskap som efterfrågas. Utöver de 

begrepp som redan nämnts så har ord som ”beskriva” och ”grundläggande kunskaper” kodats som 

faktakunskap medan ”undersöka” och ”värderar” kodats som förståelsekunskap (Skolverket, 

2011).  

Utöver att identifiera olika typer av frågor samt olika typer av kunskaper, har provuppgifterna 

även kategoriserats in i olika ämnesområden inom samhällskunskapen.  De olika ämnesområdena 

är tagna från Lgr 11 och är de fem områden som undervisningen ska ta upp (Skolverket, 2011). Vi 

har således delat in provfrågorna i ämnesområdena sociologi, ekonomi, lag och rätt, media samt 

statsvetenskap, se mer under kapitel 2.2. Kategorin statsvetenskap har tidigare benämnts som 

”politik”, men hädanefter kommer ämnesområdet benämnas som ”statsvetenskap” i enlighet med 

Öberg och Bäckström (2021). Även styrdokumenten har delats in utefter denna kategorisering.  

 

Figur 3 

Modell över hur struktur är definierat  

 

 

6.2.1 De fyra analysstegen  

I det första analyssteget är det provens utformning och struktur att behandlas; dels kommer 

provinstruktionerna som ges till eleverna analyseras dels kommer de olika typerna av frågor att 
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kategoriseras. Provinstruktionerna är intressanta att analysera eftersom det också säger något om 

både strukturen på proven och något om kunskapssynen på eleverna. Vilken information de ges 

samt sättet de bedöms på säger något om ämnessynen i stort. Andra och tredje analysstegen berör 

den kunskaps- och ämnessyn som de nationella proven förmedlar. Under dessa stegen flyttas 

fokuset från provens struktur till provens innehåll – även om dessa hör ihop. För att kunna besvara 

frågorna som rör kunskaps- och ämnessynen krävs analyser av båda dessa komponenter; det vill 

säga konstruktionen och innehållet. I första analyssteget räknar vi och kategoriserar de olika typerna 

av frågor, men det är i andra och tredje steget som vi analyserar vad det faktiskt säger oss. 

Exempelvis så tenderar långsvars- och essäfrågor mäta vissa typer av förmågor och kunskapsnivåer 

(de mer komplexa) medan flervalsfrågor mer mäter en form av faktakunskap i stället, och inte 

förmågor i samma utsträckning (Levin & Marton, 1973). Detta behöver dock inte vara fallet, utan 

flervalsfrågor kan likväl mäta komplexa förmågor så som att resonera eller tänka logiskt, vilket 

innebär att sambanden är komplicerade och kräver en djupare kvalitativ analys (Korp, 2003). Vidare 

finns det relevans i att studera strukturen på proven i relation till kunskaps- och ämnessynen.  I det 

fjärde och sista analyssteget ska den kunskaps- och ämnessyn som påträffades i de föregående 

stegen jämföras med styrdokumenten för ämnet samhällskunskap i årskurs 9. Analysen görs i 

förhållande till den kunskapssyn som formuleras i Lgr 11s kursplan för ämnet samhällskunskap i 

årskurs 9. I fjärde analyssteget kommer det framgå i vilken mån vilka delar av styrdokumenten som 

implementeras genom de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 9.   

 

6.3 Resultatredovisning 

Resultatet kommer att redovisas i figurer och tabeller samt i textform. Figurernas och tabellernas 

siffror representerar antal frågor, men i texten är värdena normaliserade för att lättare kunna ställa 

resultaten i relation till varandra. Avsnittet inleds med en presentation av kursplanens resultat samt 

en analys av detta. Resultatet i figur 4 illustrerar i vilken omfattning ämnesområdena berörs i det 

centrala innehållet och i tabell 1 anges vilket ämnesområde samt vilken typ av kunskap som varje 

kunskapskrav berör. Därefter kommer en kronologisk redovisning av varje enskilt nationellt prov, 

följt av en sammanställning av samtliga prov. Varje avsnitt som redovisar studieresultatet från de 

nationella proven inleds med en sammanfattning av provinstruktionerna, följt av studiens resultat 

av provens struktur och kunskapssyn. Figur 5, 6, 7, 8 och 9 illustrerar vilka ämnesområden som 

behandlats i proven samt vilken typ av frågor som ämnesområdena bestod utav. Tabell 2 ,4, 6, 8 

och 11 ger en översikt över vilken typ av fråga som är kopplat till vilken typ av betygsnivå, samt 

vilken typ av fråga som är kopplat till vilken typ av kunskap. Tabell 3, 5, 7, 9 och 12 belyser i stället 

vilken betygsnivå som respektive kunskapstyp tillhör, medan tabell 10 anger hur många E-, C-, och 

A-frågor respektive ämnesområde hade.  
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6.4 Validitet och reliabilitet 

För att en uppsats ska ha pålitlighet och giltighet krävs god validitet (frånvaro av systematiska 

mätfel) och hög reliabilitet (frånvaro av slumpmässiga eller systematiska mätfel) (Esaiasson et al., 

2017). I praktiken innebär det att studien mäter det den avser att mäta och att det hade blivit ett 

liknande resultat om studien replikeras. Studiens avsikt är att mäta ämnessynen i de nationella 

proven i samhällskunskap mellan 2013–2016, dock har tidigare forskning påvisat utmaningar med 

att operationalisera begreppet (Odenstad, 2010). Det beror bland annat på att det inte finns någon 

entydig definition av ämnessyn, därför har vi valt att använda oss av Christina Odenstads (2010) 

operationalisering av begreppet, vilket kan motiveras i flera led. Att använda sig av en annan 

forskares kodning är ett tillvägagångsätt att stärka studiens begreppsvaliditet (Esaiasson et al., 

2017). Odenstads (2010) forskning är den som ligger närmast vår studie med avseende syfte och 

undersökningsområde, samt så vilar Odenstads operationalisering av ämnet på gedigen 

läroplansteoretisk forskning. Den läroplansteoretiska förankringen är relevant för vår studie då vi 

kommer jämföra ämnessynen som framträder i proven med kursplanen i samhällskunskap. Genom 

att använda Odenstads (2010) operationalisering som har anknytning till dels studiens syfte och 

ämnesområde samt till läroplansteori bör studien undgå grova systematiska mätfel.  

Valet att använda Odenstads kodning är dock inte riskfritt, då exempelvis kunskapssynen enbart 

består av två kodningar, faktakunskaper och förståelsekunskaper. Även om Odenstad tydligt har 

definierat vad som menas med de respektive koderna finns det risk att koderna är för breda och 

blir för övergripande. Vi har därför valt att komplettera kodningen av fakta- och förståelsekunskap 

med Blooms taxonomi. Detta för att dels höja precisionen i kodningen dels för att koncentrera vad 

förståelsekunskap respektive faktakunskap faktiskt mäter, vilket i sin tur ger ett tydligt svar på vad 

ämnessynen i denna studie är för något.  

Odenstads (2010) forskning används även för att uppnå en hög reliabilitet i undersökningen. 

Odenstads kodning innehåller tydliga tolkningsregler gällande materialets kodning vilket innebär 

att riskerna för att tolka materialet på olika sätt minskar oavsett vem som gör kodningen. 

Motiveringen till att Odenstads (2010) kodning är lämpligast för vår studie är återigen baserat på 

närheten till vår studie, men också utifrån att den hör ihop med den teoretiska definitionen. Vid 

kodningen har vi utgått från våra tolkningsregler och eftersträvat hög noggrannhet vid hantering 

av materialet. Innehållsanalysers svaghet gällande reliabilitet är att kodningen kan bli olika beroende 

på hur uttömmande kodningsschemat är, vem som gör kodningen, men också dagsform på den 

person som genomför kodningen (Esaiasson et al., 2017). För att komma runt problematiken har 

vi gått tillbaka och genomfört kodningen på nytt i olika omgångar.   
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7. Resultat och analys  

Inledningsvis kommer resultatet från kursplanen att framföras, samt en analys av detta. Därefter 

kommer resultatet från undersökningen av varje enskilt nationellt prov att redovisas, sedan kommer 

ett sammanställt resultat av samtliga prov att presenteras, följt av en analys. Slutligen analyseras 

resultatet från de nationella proven i relation till resultatet från kursplanen. 

 

7.1 Kursplanens resultat 

Figur 4 

Ämnesfördelningen utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. N=25 

 

Källa: Lgr 11 

 

Tabell 1 

Typ av kunskap baserat på kunskapskraven från Lgr 11 

Kunskapskrav Ämnesområde  Faktakunskap Förståelsekunskap 

Kunskapskrav 1 Statsvetenskap, 

sociologi, ekonomi, 

media, lag och rätt 

Beskriver, 

grundläggande 

kunskaper 

 

Kunskapskrav 2 Sociologi  Beskriver  Resonemang 

Kunskapskrav 3 Inget ämne Beskriver Undersöka, värdera, 

resonemang, argument, 

växla perspektiv 

Kunskapskrav 4 Statsvetenskap Redogör  

Kunskapskrav 5 Statsvetenskap Grundläggande 

kunskaper 

Resonera 

Kunskapskrav 6 Media  Söka, använda, resonera 
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Det centrala innehållet i årskurs 9 är presenterat i totalt 25 punkter i läroplanen vilket kan ses i figur 

4. Av dessa 25 punkter var ämnesfördelningen följande: sociologi 20 procent, ekonomi 16 procent, 

lag och rätt 4 procent, media 20 procent samt statsvetenskap 40 procent.  

Kunskapskraven för årskurs 9 består av totalt sex kunskapskrav, av dessa innehåller fem av sex 

kunskapskrav faktakunskap, samt fyra av fem av förståelsekunskap enligt tabell 1. Av de begrepp 

som hittades i kunskapskraven som förmedlade olika typer av kunskaper var 37 procent 

förknippade med faktakunskaper 63 procent relaterade till förståelsekunskaper. Kunskapskrav 1 

berörde samtliga ämnesområden det vill säga statsvetenskap, ekonomi, sociologi, media och lag 

och rätt och baseras på faktakunskap. Kunskapskrav 2 berörde ämnesområdet sociologi vilken 

testade både faktakunskaper samt förståelsekunskap. Kunskapskrav 3 i sin utformning kunde inte 

kopplas till något specifikt ämnesområde, utan uttryckte förståelseförmågor som 

samhällskunskapsämnet bör testa eleverna i. Kunskapskrav 4 och 5 kopplades till ämnesområdet 

statsvetenskap, kunskapskrav 4 förmedlade faktakunskap medan kunskapskrav 5 inkluderar både 

fakta- och förståelsekunskap. Kunskapskrav 6 berörde ämnesområdet media och 

förståelsekunskap.  

 

7.1.1 Analys av kursplanen 

I det centrala innehållet för årskurs 7–9 är ämnesområdet statsvetenskap det område som fått mest 

utrymme. Därefter följde sociologi och media som fick lika stor andel utrymme på respektive 20 

procent.  Ekonomi blev näst minst med 16 procent och minst utrymme fick lag och rätt på 4 

procent.  Denna ämnesfördelning återspeglas i stor utsträckning i kunskapskraven, där 

statsvetenskap är det område som återfinns i flest kunskapskrav. Även bland kunskapskraven är 

det media och sociologi som fått näst mest utrymme, medan lag och rätt samt ekonomi enbart 

nämns i kunskapskrav 1. Ämnesöverenstämmelsen mellan det centrala innehållet och 

kunskapskraven är därmed hög.   

Vad kunskapskraven berör för kunskapssyn skiljer sig åt. Det första kunskapskravet är enbart 

inriktad mot faktaförmågor. Värt att notera är att kunskapskrav 1 tar upp samtliga ämnesområden 

och enbart tar upp faktaförmågor. Eftersom lag och rätt samt ekonomi endast nämns i 

kunskapskrav 1, som dessutom bara innehåller faktakunskaper, så skickar det en signal om vilken 

förmåga som ska kopplas till dessa ämnen. Kunskapskrav 2 rör ämnet sociologi tillsammans med 

värdeord som både berör förståelse- och faktaförmågor, vilket indikerar att det är ett viktigt ämne. 

Kunskapskrav 4 och 5 berörde båda ämnesområdet statsvetenskap. Kunskapskrav 4 kopplade 

enbart området statsvetenskap till faktakunskap, medan kunskapskrav 5 kopplade ämnet både till 

förståelse- och faktakunskaper. Eftersom statsvetenskap nämndes i tre kunskapskrav varav alla 3 

berörde faktakunskaper och endast en även förståelsekunskap, så kan det tolkas som att 

statsvetenskap i huvudsak är ett ämne som testar faktakunskaper. Det sista kunskapskravet 
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kopplades till ämnesområdet media, vilken enbart innehöll begrepp som kopplas till 

förståelsekunskap, vilken i sin tur kan tolkas som att ämnet främst kräver komplexa förmågor.  

För att summera den ämnessyn som framträder i styrdokumenten för årskurs 9 så är 

samhällskunskapsämnet ett faktaämne med stort fokus på ämnesområdet statsvetenskap. Även om 

förståelsebegreppen utgjorde majoritet, så är det ändå fler kunskapskrav som innehåller 

faktakunskaper.  

 

7.2 Studieresultatet av de nationella proven 

7.2.1 Studieresultat från NP13 

Figur 5  

Ämnesfördelningen baserat på typ av fråga från NP13. N=30 

 

Källa: Ämnesprov i samhällskunskap 2013. Egen bearbetning.  

 

Tabell 2 

Typ av fråga baserat på betygsnivå och typ av kunskap från NP13 

Typ av fråga E-

nivå 

C-

nivå 

A-

nivå 

Totalt 

antal 

Faktakunskap Förståelsekunskap 

Bundna 

svarsalternativ 

1 13 4 18 12 6 

Kortsvarsfrågor 0 0 0 0 0 0 

Långsvarsfrågor 0 0 0 0 0 0 

Essäfrågor 0 0 11 11 0 11 

Övrig typ av fråga 0 0 1 1 0 1 

Totalt antal frågor 1 13 16 30 12 18 
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Tabell 3 

Typ av kunskap baserat på betygsnivå från NP13 

Typ av kunskap E-nivå C-nivå A-nivå Totalt antal 

Faktakunskap 1 7 4 12 

Förståelsekunskap 0 6 12 18 

Totalt antal frågor 1 13 16 30 

 

NP13 bestod utav två delprov med 15 frågor vardera, totalt bestod provet utav 30 provfrågor. 

Provfrågorna var uppdelade i E-, C-, och A-nivå, och på varje provfråga kunde eleven se vilken 

betygsnivå respektive fråga tillhörde. Instruktionerna uppmuntrade eleverna till att resonera och 

föra tydliga resonemang, att de inte kunde få minuspoäng på uppgifterna samt att det gick bra att 

ta lösblad ifall eleven ville skriva mer än det provets rader tillät.  

Enligt figur 5 var 23 procent av samtliga frågor sociologifrågor, 30 procent av frågorna var 

ekonomifrågor, och 47 procent av frågorna var statsvetenskapliga frågor i NP13. Det var fyra typer 

av frågor som förekom: frågor med bundna svarsalternativ (60 procent), essäfrågor (37 procent) 

samt övrig typ av fråga (3 procent). Övrig typ av fråga var en fråga som både innehöll bundna 

svarsalternativ samt långsvarsfrågor. 

Tabell 2 framlägger att eleverna kunde nå betygsnivån A på 53,33 procent av frågorna, C på 

43,33 procent av frågorna och E på 3,33 procent av frågorna. A-frågorna utgjordes till 69 procent 

av essäfrågor, 25 procent av frågor med bundna svarsalternativ samt 6 procent av övrig typ av 

fråga. Tabell 3 påvisar att 75 procent av A-frågorna testade förståelsekunskap och 25 procent 

testade faktakunskap. I tabell 2 kan vi se att både E-, och C-nivån bestod till 100 procent av frågor 

med bundna svarsalternativ. Enligt tabell 3 så bestod betygsnivån C av 54 procent faktafrågor och 

46 procent förståelsefrågor, medan frågorna på E-nivå bestod till 100 procent av frågor som testade 

elevernas faktakunskaper. 

I helhet bestod NP13 till 60 procent av frågor som testade elevernas förståelse och till 40 

procent av frågor som testade elevernas faktakunskaper. Förståelsefrågorna bestod till 61 procent 

av essäfrågor, till 33 procent av frågor med bundna svarsalternativ och till 6 procent av övriga 

frågor. Faktafrågorna bestod till 100 procent av provfrågor med bundna svarsalternativ. 
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7.2.2 Studieresultat från NP14  

Figur 6 

Ämnesfördelningen baserat på typ av fråga från NP14. N=30 

 

Källa: Ämnesprov i samhällskunskap 2014. Egen bearbetning. 

 

Tabell 4 

Typ av fråga baserat på betygsnivå och typ av kunskap från NP14 

Typ av fråga E-

nivå 

C-

nivå 

A-

nivå 

Totalt 

antal 

Faktakunskap Förståelsekunskap 

Bundna 

svarsalternativ 

0 8 4 12 7 5 

Kortsvarsfrågor 0 0 0 0 0 0 

Långsvarsfrågor 0 3 1 4 1 3 

Essäfrågor 0 0 14 14 0 14 

Övrig typ av fråga 0 0 0 0 0 0 

Totalt antal frågor 0 11 19 30 8 22 

 

Tabell 5 

Typ av kunskap baserat på betygsnivå från NP14 

Typ av kunskap E- nivå C-nivå A-nivå Totalt antal 

Fakta 0 5 3 8 

Förståelse  0 6 16 22 

Totalt antal 0 11 19 30 

 

NP14 bestod av två delprov med 15 frågor var, totalt 30 provfrågor och det var två betygsnivåer, 

C och A. Instruktionerna uppmanade eleverna till att ge flera exempel och olika perspektiv, och att 

de skulle fundera över hur saker hänger ihop och förklara detta. De hade även lagt till att eleverna 

inte behöver använda alla rader om de inte vill, samt så hade vissa provfrågor tips på hur eleverna 

kunde tänka när de skulle besvara frågorna.  
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Figur 6 anger att NP14 bestod av 17 procent sociologifrågor, 7 procent ekonomifrågor, 20 

procent frågor om lag och rätt, 33 procent frågor om media samt 23 procent statsvetenskapliga 

frågor. Ämnesområdet sociologi bestod i sin tur till 80 procent av essäfrågor och till 20 procent av 

frågor med bundna svarsalternativ. Inriktningen ekonomi bestod till 100 procent av frågor med 

bundna svarsalternativ. Lag och rätt utgjordes av 67 procent essäfrågor och 33 procent av bundna 

svarsfrågor. Media hade 50 procent essäfrågor, 30 procent frågor med bundna svar och 20 procent 

långsvarsfrågor. Området statsvetenskap utgjordes till 57 procent av frågor med bundna svar, 29 

procent av långsvarsfrågor samt till 14 procent av essäfrågor.  

NP14 hade 47 procent essäfrågor, 40 procent frågor med bundna svar samt 13 procent 

långsvarsfrågor. Provfrågorna bestod till 63 procent av A-frågor och till 37 procent av C-frågor 

enligt tabell 4. A-frågorna utgjordes till 74 procent av essäfrågor och till 26 procent av frågor med 

bundna svarsalternativ, och i tabell 5 kan en utläsa att A-nivån till 84 procent bestod av 

förståelsefrågor och till 16 procent av faktafrågor. Tabell 4 anger att C-frågorna bestod till 73 

procent av bundna svarfrågor och till 27 procent av långsvarsfrågor, 55 procent av C-nivåns frågor 

testade förståelsen hos eleverna och 45 procent av frågorna testade deras faktakunskaper enligt 

tabell 5. 73 procent av NP14s totala frågor testade elevernas förståelsekunskaper, och 27 procent 

av frågorna testade deras faktakunskaper. Förståelsefrågorna bestod till 64 procent av essäfrågor, 

23 procent av bundna frågor samt till 14 procent av långsvarsfrågor. Faktafrågorna bestod av 87,5 

procent frågor med bundna svarsalternativ samt 12,5 procent av långsvarsfrågor.  

 

7.2.3 Studieresultat från NP15 

Figur 7  

Ämnesfördelningen baserat på typ av fråga från NP15. N=28 

 

Källa: Ämnesprov i samhällskunskap 2015. Egen bearbetning. 
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Tabell 6  

Typ av fråga baserat på betygsnivå och typ av kunskap från NP15 

Typ av fråga E-

nivå 

C-

nivå 

A-

nivå 

Totalt 

antal 

Faktakunskap Förståelsekunskap 

Bundna 

svarsalternativ 

2 5 2 9 8 1 

Kortsvarsfrågor 0 0 0 0 0 0 

Långsvarsfrågor 2 0 4 6 2 4 

Essäfrågor 0 1 12 13 0 13 

Övrig typ av fråga 0 0 0 0 0 0 

Totalt antal frågor 4 6 18 28 10 18 

 

Tabell 7 

Typ av kunskap baserat på betygsnivå från NP15 

Typ av kunskap E-nivå C-nivå A-nivå Totalt antal 

Fakta 4 4 2 10 

Förståelse  0 2 16 18 

Totalt antal 4 6 18 28 

 

NP15 bestod av två delprov med 14 frågor vardera, alltså bestod provet av totalt 28 provfrågor. På 

provfrågorna kunde eleverna uppnå betygsnivån E-, C-, eller A, dock kunde eleverna visa belägg 

för E-nivå på samtliga frågor. En del provfrågor hade siffror vid raderna som angav hur många 

förklaringar/orsaker/konsekvenser som eleverna skulle skriva. Instruktionerna uppmuntrade även 

eleverna till att försöka skriva något, även om det kändes svårt.  

I figur 7 bestod NP15 till 25 procent av sociologifrågor, 11 procent av ekonomifrågor, 11 

procent av frågor om lag och rätt samt 53 procent av frågor om statsvetenskap.  Figur 4 anger 

också att sociologifrågorna var till 72 procent essäfrågor och till 14 procent långsvarsfrågor 

respektive 14 procent bundna svarsfrågor. Ekonomifrågorna var till 67 procent bundna svarsfrågor 

och till 33 procent essäfrågor. Lag och rätt bestod av lika stora delar långsvarsfrågor, essäfrågor 

samt av frågor med bundna svar (1/3 vardera). Ämnesområdet statsvetenskap utgjordes av 40 

procent essäfrågor, 33 procent bundna svarsfrågor och 27 procent långsvarsfrågor.  

Utifrån tabell 6 går det att utläsa att av NP15s alla frågor var 64,3 procent på A-nivå, 21,4 procent 

på C-nivå och 14,3 procent på E-nivå. A-nivån utgjordes till 67 procent av essäfrågor, till 22 procent 

av långsvarsfrågor samt till 11 procent av frågor med bundna svarsalternativ och testade till 89 

procent elevernas förståelsekunskap och till 11 procent av faktafrågor, vilket tabell 6 och 7 anger. 

Frågorna på C-nivån var till 83 procent frågor med bundna svarsalternativ och till resterande 17 

procent essäfrågor och testade till 67 procent elevernas faktaförståelse och till 33 procent deras 
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förståelsekunskap. E-nivån var 50 procent långsvarsfrågor och 50 procent bundna svarsfrågor, och 

bestod till 100 procent av faktafrågor. NP15s samtliga frågor var till 64 procent frågor som testade 

förståelsekunskaper hos eleverna, och till 36 procent frågor som testade deras faktakunskaper. 

Förståelsekunskaperna testades till 72 procent genom essäfrågor, 22 procent genom 

långsvarsfrågor samt till 6 procent genom bundna svarsfrågor. Faktakunskaperna testades i stället 

genom 80 procent av frågor med bundna svarsalternativ och 20 procent genom långsvarsfrågor.  

7.2.4 Studieresultat från NP16 

Figur 8 

Ämnesfördelningen baserat på typ av fråga från NP16. N=26 

 

Källa: Ämnesprov i samhällskunskap 2016. Egen bearbetning.  

 

Tabell 8 

Typ av fråga baserat på betygsnivå samt typ av kunskap från NP16 

Typ av fråga E-

nivå 

C-

nivå 

A-

nivå 

Totalt 

antal 

Faktakunskap Förståelsekunskap 

Bundna 

svarsalternativ 

0 2 8 10 8 2 

Kortsvarsfrågor 0 0 0 0 0 0 

Långsvarsfrågor 0 0 4 4 0 4 

Essäfrågor 0 0 12 12 0 12 

Övrig typ av fråga 0 0 0 0 0 0 

Totalt antal frågor 0 2 24 26 8 18 
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Tabell 9  

Typ av kunskap baserat på betygsnivå från NP16 

Typ av kunskap E-nivå C-nivå A-nivå Totalt antal 

Faktakunskap 0 2 6 8 

Förståelsekunskap 0 0 18 18 

Totalt antal 0 2 24 26 

 

NP16 hade två delprov med 13 frågor vardera, totalt hade provet 26 provfrågor. Det var tre 

betygsnivåer som fanns angivna på varje uppgift: E-, C-, eller A-nivå. Om eleven ville skriva mer 

än det som raderna tillät för varje uppgift, fanns det fler sidor att skriva på i slutet av provet.  

Av NP16s frågor i figur 8 berörde 23 procent ämnesområdet sociologi, 15 procent rörde 

ekonomi, 4 procent lag och rätt, 35 procent media och 23 procent berörde statsvetenskap. Det var 

tre olika kategorier av frågor som förekom: essäfrågor (46 procent), frågor med bundna 

svarsalternativ (38,5 procent) samt långsvarsfrågor (15,5 procent). Inriktningen sociologi bestod till 

67 procent av essäfrågor och till 33 procent av långsvarsfrågor. Ekonomiområdet utgjordes till 50 

procent av essäfrågor och till 50 procent av frågor med bundna svar. Lag och rätt bestod till 100 

procent av essäfrågor. Media hade 56 procent essäfrågor, 33 procent bundna svarsfrågor och 11 

procent långsvarsfrågor. Ämnesområdet statsvetenskap bestod av frågor med bundna 

svarsalternativ (72 procent), essäfrågor (14 procent) och långsvarsfrågor (14 procent).  

I tabell 8 var 92 procent av NP16s provfrågor på betygsnivån A och 8 procent på betygsnivån 

C. På A-nivån var 50 procent av frågorna essäfrågor, 33 procent frågor med bundna svarsalternativ 

och 17 procent var långsvarsfrågor, 75 procent testade deras förståelsekunskap och 25 procent 

testade deras faktakunskap enligt tabell 8 och 9. På C-nivån var det 100 procent frågor med bundna 

svarsalternativ och alla dessa testade elevernas faktakunskap. 69 procent av provfrågorna testade 

förståelsekunskaper och 31 procent av frågorna testade elevernas faktakunskaper. NP16s alla 

förståelsefrågor bestod till 67 procent av essäfrågor, till 22 procent av långsvarsfrågor och till 11 

procent av frågor med bundna svarsalternativ. Frågorna som testade elevernas faktakunskaper 

bestod till 100 procent av frågor med bundna svarsalternativ.  
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7.2.5 Studieresultat från samtliga nationella prov  

Figur 9 

Ämnesfördelningen baserat på typ av fråga från samtliga prov. N=114 

 

Källa: Ämnesprov i samhällskunskap 2013–2016. Egen bearbetning. 

Tabell 10  

Ämnesområde baserat på betygsnivå från samtliga prov 

Ämnesområde E-nivå C-nivå A-nivå Totalt antal frågor 

Sociologi 1 5 16 22  

Ekonomi 1 5 12 18  

Lag och rätt 0 2 8 10  

Media 0 4 14 18  

Statsvetenskap 3 16 27 46  

Totalt antal 5  32  77  114  
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Tabell 11 

Typ av fråga baserat på betygsnivå samt typ av kunskap från samtliga prov  

Typ av fråga E-

nivå 

C-

nivå 

A-

nivå 

Totalt 

antal 

Faktakunskap Förståelsekunskap 

Bundna 

svarsalternativ 

3 28 18 49 35 14 

Kortsvarsfrågor 0 0 0 0 0 0 

Långsvarsfrågor 2 3 9 14 3 11 

Essäfrågor 0 1 49 50 0 50 

Övrig typ av fråga 0 0 1 1 0 1 

Totalt antal frågor 5 32 77 114 38 76 

 

Tabell 12 

Typ av kunskap baserat på betygsnivå från samtliga prov  

Typ av kunskap E-nivå C-nivå A-nivå Totalt antal 

Faktakunskap 5  18 15 38 

Förståelsekunskap 0 14 62 76 

Totalt antal 5 32 77 114 

 

Alla fyra prov bestod utav två delprov med lika många frågor i varje delprov, dock skiljde sig det 

totala antalet provfrågor åt från år till år. NP13 och NP14 hade 30 provfrågor var, medan NP15 

hade 28 frågor och NP16 hade 26 frågor totalt. Totalt har 114 frågor analyserats utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. 

Ämnesfördelningen utifrån samtliga provfrågor kan utläsas i figur 9 och förtäljer att 19 procent 

av alla provfrågor rörde sociologi, 16 procent ekonomi, 9 procent lag och rätt, 16 procent media 

samt 40 procent statsvetenskap. De typer av frågor som förekom i proven var frågor med bundna 

svarsalternativ (43 procent), långsvarsfrågor (12 procent), essäfrågor (44 procent) samt övrig typ av 

fråga (1 procent av). Figur 9 anger även att sociologi bestod av 68 procent essäfrågor, 27 procent 

av frågor med bundna svarsalternativ och 5 procent långsvarsfrågor. Ekonomi bestod utav 72 

procent frågor med bundna svarsalternativ, samt 28 procent essäfrågor. Lag och rätt hade 60 

procent essäfrågor, 30 procent av bundna svarsfrågor och 10 procent långsvarsfrågor. Media 

utgjordes av 50 procent essäfrågor, 33 procent av frågor med bundna svarsalternativ och 17 procent 

av långsvarsfrågor. Ämnesinriktningen statsvetenskap hade 48 procent frågor med bundna 

svarsalternativ, 30 procent var essäfrågor, 20 procent långsvarsfrågor och 2 procent var övrig typ 

av fråga.  

I tabell 10 ser vi att eleverna högst kunde nå betygsnivån A på 68 procent av frågorna, C på 28 

procent av frågorna samt E på 4 procent av frågorna. Tre av ämnesinriktningarna, sociologi, 
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ekonomi och politik, hade frågor på E-nivå (varsin respektive tre frågor), alla ämnesområden hade 

frågor på både C-, och A-nivå. Frågorna på A-nivå handlade till 35 procent om statsvetenskap, till 

21 procent om sociologi, till 18 procent om media, till 16 procent om ekonomi och till 10 procent 

om lag och rätt. Frågorna på C-nivå behandlade till 50 procent frågor om politik, 16 procent frågor 

om sociologi respektive ekonomi, 12 procent om media och 6 procent frågor om lag och rätt. E-

nivåfrågorna handlade till 60 procent om politik, till 20 procent om ekonomi och 20 procent om 

sociologi.  

Tabell 11 visar att A-frågorna utgjordes till 64 procent av essäfrågor, 23 procent frågor med 

bundna svarsalternativ, 12 procent av långsvarsfrågor samt 1 procent av övrig typ av fråga. C-

frågorna bestod av 87,5 procent av frågor med bundna svarsalternativ, 9 procent av långsvarsfrågor 

och 3,5 procent av essäfrågor. På E-nivå bestod 60 procent av provfrågorna av frågor med bundna 

svarsalternativ och 40 procent av långsvarsfrågor. Utöver att proven analyserats utifrån vilken typ 

av fråga de består av, har provfrågorna även analyserats utifrån vilken kunskap de testar eleverna i, 

faktakunskap eller förståelsekunskap, vilket avläses i tabell 11. Av de totalt 114 frågorna testade 67 

procent av frågorna elevernas förståelse, och 33 procent testade elevernas faktakunskaper. De 

frågor som testade faktakunskaper bestod till 92 procent av frågor med bundna svarsalternativ av 

8 procent av långsvarsfrågor. De provfrågor som testade elevernas förståelsekunskap utgjordes till 

67 procent av essäfrågor, 18,5 procent av frågor med bundna svarsalternativ, 13 procent av 

långsvarsfrågor och 1,5 procent av övrig typ av fråga. I tabell 12 uppdagas att frågorna som mätte 

faktakunskap utgjorde 20 procent av alla A-frågor, 56 procent av alla C-frågor och 100 procent av 

alla E-frågor. Förståelsefrågorna bildade 80 procent av alla A-frågor, 44 procent av alla C-frågor 

men inte av en enda E-nivåfråga.  

7.3 Analys av de nationella provens studieresultat  

I detta avsnitt analyseras studieresultatet av de nationella proven utifrån fyra kategorier: 

provinstruktioner, ämnesfördelning, struktur och kunskapssyn.  

7.3.1 Provinstruktioner  

På samtliga provfrågor har eleverna kunnat se vilken betygsnivå de har möjlighet att högst nå upp 

till. I alla prov (förutom i NP14) kunde eleverna nå antingen E-, C-, eller A-nivå, på NP14 fanns 

enbart frågor markerade med C-, eller A-nivå. Även om E-nivån uppgavs i provinstruktionerna för 

tre prov, fanns det bara E-frågor på två av proven, som i sin tur utgjorde 4 procent av alla 

provfrågor. Mängden A-frågor ökade med årens gång, från 54 procent NP13, 63 procent NP14, 

65 procent NP15 och slutligen 92 procent NP16. Detta tyder på att eleverna ges större möjligheter 

för att nå ett högre betyg eftersom det går att nå både en E- och C-nivå utöver A-nivån på en A-

fråga.  

Utöver information om betygssättningen så varierade instruktionsformuleringen från år till år. 

NP13:s provinstruktioner var inte särskilt omfattande, de poängterade vikten av att skriva tydligt 
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så att andra kan läsa och förstå det, och att de skulle föra resonemang (och att dessa uppgifter ofta 

är värda mer poäng). NP13 nämnde även att det inte går att få minuspoäng samt att de kunde ta 

lösblad om de ville skriva mer än vad provets rader tillät. NP14 skiljde sig från NP13 i avseende 

vilken information som gavs till eleverna, då informationen till NP14 var mycket mer omfattande. 

Dels gav de mer tips på hur eleverna kunde tänka vid besvarandet av frågorna, exempelvis att de 

skulle ge olika exempel, förklara och resonera. Dessutom stod det att eleverna inte behövde 

använda alla rader för att skriva om de inte ville. Detta signalerar en annan typ av kunskapssyn på 

eleverna. Föregående år så uppmanades eleverna till att skriva mer medan på NP14 förväntades 

vissa elever inte ens behöva alla de rader som redan erbjöds. Detta kan tyda på att det finns en lägre 

tilltro till elevernas prestation, eftersom de får mer hjälp genom tips, men också för att de inte 

verkar ha samma krav på sig att skriva lika mycket.  

NP15:s provinformation påminde mer om NP13:s instruktioner, en skillnad var dock att det nu 

fanns siffror på vissa av uppgifterna, vilka angav hur många exempel/konsekvenser/förklaringar 

som de ville att eleverna skulle nämna. NP15 uppmuntrade även eleverna till att försöka skriva 

något på alla frågor, även om det kändes svårt. Dessa exempel är också olika medel för att hjälpa 

eleverna och guida dem i rätt riktning, vilket i sin tur kan indikera en lägre tilltro till elevernas egna 

förmågor. Siffrorna som angav hur många exempel eller liknande som de ville att eleverna skulle 

nämna togs bort till NP16, som i sin tur hade färre instruktioner än alla tidigare år. I NP16 

uppmuntrades eleverna dels att skriva något på alla frågor, dels att skriva mer på extrabladen längst 

bak i proven om raderna till respektive fråga inte räckte till. Att instruktionerna i NP16 inte försöker 

styra eleverna lika mycket kan tolkas som att det finns en högre tillit till eleverna att prestera bra 

ändå. 

 

7.3.2 Ämnesfördelning 

I NP13 i samhällskunskap testas eleverna framför allt i frågor som rör statsvetenskap (nästan 

hälften av provens alla frågor var inom det området), men också i ekonomi (30 procent) samt 

sociologi (23 procent). Ämnesområdena lag och rätt samt media avhandlades inte i NP13. Vidare 

kan en tydlig prioritering gällande ämnesinnehåll urskiljas i provet, att det statsvetenskapliga 

området dominerar. Resultatet för NP14 skiljde sig något från NP13, där alla ämnesområdena 

representerades, media och lag och rätt har således inkluderats i NP14. Förutom att media lagts till, 

var media det ämnesområdet som fick störst utrymme i NP14 då det utgjorde en tredjedel av 

provet. Statsvetenskap är fortfarande ett prioriterat område och är det näst mest förekommande 

ämnet vilken utgör 23 procent av provfrågorna i NP14. Tätt följt kommer lag och rätt som består 

till en femtedel av provfrågorna. Ekonomi som var NP13:s näst största ämne bestod enbart till 7 

procent av provfrågorna på NP14. Det finns således en förändring i ämnesbilden mellan dessa två 

åren; statsvetenskap framträder fortfarande som ett viktigt område för samhällskunskapen, men 

media verkar också vara en central del av ämnets innehåll.  
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Emellertid skiljer sig NP14:s resultat med NP15:s resultat, som påminner mer om NP13:s 

resultat. NP15 bestod till mer än 50 procent av statsvetenskapliga frågor (och är därmed fortsatt 

ett viktigt ämnesområde), men ämnesinriktningen media fick inte några frågor i NP15. Att media 

återigen exkluderats kan tolkas som att ämnet inte är lika prioriterat i förhållande till de övriga 

ämnena. Det andra största ämnesområdet i NP15 var sociologi som utgjorde en fjärdedel av 

provfrågorna, därefter följde lag och rätt samt ekonomi som berördes i samma utsträckning med 

11 procent av frågorna var. Ekonomifrågorna har därmed ökat något jämfört med förra årets prov, 

medan lag och rätt har minskat i NP15.  

NP16 tenderar att vara mer likt provet NP14 då alla ämnesområdena åter är representerade, 

dock får statsvetenskapen inte flest frågor utan det får media med 35 procent av alla provfrågor i 

NP16. Därefter kommer statsvetenskap och sociologi på en delad andra plats med 23 procent av 

provfrågorna var. Ekonomi har även under NP16 fått något större utrymme med 15 procent av 

frågorna, medan lag och rätt återigen minskat i omfång till att enbart utgöra 4 procent av 

provfrågorna.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att proven skiljer sig något åt gällande ämnesfördelningen 

från år till år. I 50 procent av proven inkluderades alla ämnesområden men i 50 procent av proven 

kunde ett eller flera ämnesområden exkluderas. Ett genomgående tema i alla proven var dock 

statsvetenskapens gedigna roll. Vid analys av provens samtliga frågor framkom det att två 

femtedelar av provfrågorna berörde statsvetenskap, näst största ämnet var sociologi med nästan en 

femtedel av alla frågor, sedan kom media och ekonomi med 16 procent av provfrågorna vardera 

och sist kom lag och rätt med knappt 10 procent av provfrågorna. Att 50 procent av proven 

domineras av mediefrågor trots att de frågorna enbart utgör 16 procent av samtliga fyra provs 

frågor ger tvetydliga signaler på ämnets relevans och status. I övrigt så stämmer den översiktliga 

bilden av samtligt material väl överens med de enskilda nationella provens studieresultat.  

 

7.3.3 Struktur  

Gällande strukturen så skilde sig antalet provfrågor sig åt mellan åren. NP13 och NP14 hade båda 

30 frågor var, medan NP15 hade 28 frågor och NP16 hade 26 frågor totalt. Antalet frågor minskade 

således efter NP14, vilket kan bero på att proven fick en ny struktur gällande vilken typ av frågor 

som ställdes från år till år. NP13 bestod till 60 procent av frågor med bundna svarsalternativ, 

resterande 40 procent var i princip enbart essäfrågor. Det bör dock noteras att trots att NP13 till 

en majoritet bestod av frågor med bundna svarsalternativ så utgjorde provets A-frågor till nästan 

70 procent essäfrågor medan C-frågorna var till 92 procent frågor med bundna svarsalternativ. Här 

framträder en tydlig distinktion mellan hur man värderar de olika typer av frågorna, nämligen att 

essäfrågor förknippas med de högre betygen och de bundna svarsfrågorna med lite lägre betyg.  

Provstrukturen skiljer sig något åt i NP14, vilken består till hälften av essäfrågor, två femtedelar 

av frågor med bundna svarsalternativ och resterande frågor var långsvarsfrågor. Även i NP14 är 
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essäfrågorna förknippade med de högre betygen. NP15 ligger i linje med NP14, då det också främst 

bestod utav essäfrågor. Det finns med andra ord stora likheter med NP14 med avseende strukturen 

på frågorna. Dock förekom alla kategorier av frågor i NP15 (förutom kategorin för övrig typ av 

fråga), till skillnad från både föregående åren.   

I NP16 är återigen essäfrågor den frågetyp som är vanligast. Näst vanligast blir bundna 

svarsalternativ, följt av långsvarsfrågor. NP16 påminner med avseende struktur, både om NP14 

och NP15. Vid analys av det samtliga materialet kan vi se att essäfrågor (44 procent) är det som 

dominerar provens struktur, tätt följt av frågor med bundna svarsalternativ (43 procent). Dessa två 

kategorier utgör tillsammans 87 procent av provens struktur. Eftersom essäfrågor i regel tar längre 

tid att besvara än kortsvarsfrågor eller frågor med bundna svarsalternativ så kan det vara en 

förklaring till varför antalet provfrågor minskat med tiden. 

 

7.3.4 Kunskapssyn  

Gemensamt för samtliga prov var att A-frågorna främst testade förståelseförmågor. I exempelvis 

NP13 testades enbart 1/5 av alla A-frågor faktakunskaper, resterande var förståelsekunskaper. På 

C-nivå var 54 procent av frågorna faktafrågor. Utifrån resultatet kan vi även utläsa att essäfrågor 

alltid kategoriseras som förståelsefrågor samt alltid mäter en högre betygsnivå. Bundna frågor är 

typiskt sett kopplat till en lägre betygsnivå och kategoriseras oftare som faktafrågor. I NP15 och 

NP16 dominerade förståelsefrågorna proven (63 procent respektive 69 procent).  

Förståelsefrågorna i NP15 och NP16 var utspridda på olika frågetyper men framför allt vanligast 

förekommande i essäfrågor. Faktafrågorna var utspridda på både bundna svarsalternativ och 

långsvarsfrågor i NP15. Detta skiljer dock sig från NP16 där faktafrågorna bara förekom vid frågor 

som hade bundna svarsalternativ. 

Den kunskapssyn som framträder av samtliga prov är att samhällskunskap är ett förståelseämne, 

67 procent av alla frågor testade elevernas förståelse på olika sätt. Förståelsefrågorna utgjordes till 

67 procent av essäfrågor, och nästan samtliga essäfrågor var på A-nivå. Faktakunskapen testades i 

33 procent av alla provfrågorna och 87 procent av dem var frågor med bundna svarsalternativ, 

vilka utgjorde 84 procent av alla C-frågor. Förståelsekunskap, och i sin tur essäfrågor, tycks vara 

högre värderade, sett till betyg, än både faktakunskap och frågor med bundna svarsalternativ.  

 

7.4 Analys av de nationella proven i relation till kursplanen 

Skolverket utgår vid konstruktion av de nationella proven i samhällskunskap från kursplanen. Vid 

analys av kursplanen framträder flera olika ämnesdiscipliner, men med olika utrymme i 

dokumenten. De ämnesområden som fick mest utrymme i det centrala innehållet var i fallande 

ordning: statsvetenskap, sociologi, media, ekonomi och lag och rätt. Vidare så återspeglas detta 

utrymme i styrdokumenten, där fördelningen såg likadan ut. Dock skiljer sig kunskapskraven åt 
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från de nationella proven med hänsyn till kunskapssyn. Kunskapskraven betonade faktakunskaper 

medan de nationella provets fokus var på förståelsekunskaper. Vid en jämförelse mellan de 

nationella provens ämnessyn och de nationella styrdokumenten ämnessyn går det att finna 

samstämmighet avseende vissa aspekter, men inte alla. 

Vid en sammanvägning av samtliga prov i samhällskunskap framträdde det att de 

ämnesområden som prövades flest gånger var statsvetenskap (40 procent), sociologi (19 procent), 

media (16 procent), ekonomi (16 procent) samt lag och rätt (9 procent). Det finns därmed en hög 

samstämmighet gällande de utrymme som ämnena får i styrdokumenten och de utrymme som 

ämnena får i de nationella proven. Det bör däremot nämnas att så inte alltid har varit fallet när vi 

har studerat enskilda prov. Vid genomgång av proven har det funnits år där vissa ämnesområden 

inte behandlas i proven. I NP13 prövades varken ämnesområdet media eller lag och rätt, likaså 

prövades media inte i NP15. Detta trots att styrdokumenten i både centralt innehåll och i 

kunskapskraven betonar området i större utsträckning än exempelvis ekonomi, ändå har ekonomi 

alltid varit representerat i provfrågorna i undersökningen. Gemensamt för nästan samtliga prov 

både vid enskild analys och vid sammanvägning av proven, är att statsvetenskap är det 

ämnesområde som dominerar.  

Kursplanen framhåller att samhällskunskapsämnet är ett fakta- och förståelseämne. 5/6 

kunskapskrav är faktaorienterade och betonar att elevernas kunskaper ska prövas i förhållande till 

värdeord som exempelvis beskriva eller redogöra för. Dock får förståelseförmågorna större 

utrymme i antal värdeord i kunskapskraven, men är koncentrerade till färre kunskapskrav än 

faktakunskaperna (4/6 kunskapskrav mäter förståelsekunskap). Därmed förmedlas ämnet som 

både ett förståelse- och faktaämne utifrån kursplanen i samhällskunskap. Förståelsekunskap är den 

kunskapssyn som genomsyrar de nationella proven, vid sammanvägning av proven behandlade 67 

procent av provfrågorna förståelsefrågor, 33 procent faktafrågor. Förståelsefrågornas dominans 

har dessutom varit genomgående samtliga år. Samstämmigheten mellan vilket utrymme som 

förståelseförmågor får i styrdokumenten respektive proven anses därmed låg.  

Strukturen i proven hade ett genomgående mönster; essäfrågor (44 procent) är det som 

dominerar provens struktur och därefter frågor med bundna svarsalternativ (43 procent). Förutom 

att essäfrågor var marginellt vanligare än bundna svarsalternativfrågor, kunde vi också se att 

essäfrågor till 98 procent mätte betyget A och att 67 procent av förståelsesfrågorna var essäfrågor. 

De bundna svarsalternativen mätte främst faktakunskaper (87 procent) och mätte generellt lägre 

betygsnivåer. Av alla C-frågor bestod totalt 84 procent av frågor med bundna svarsalternativ. 

Genomgående för strukturen i proven är att det är en ungefärlig jämlik fördelning mellan essäfrågor 

och bundna svarsalternativ, men att dessa två olika frågetyper mäter olika kunskaper och 

betygsnivåer. Av essäfrågorna kan vi också se att essäfrågor var vanligare inom ämnesområdena 

sociologi, lag och rätt, media. Sociologi som genomgående varit näst största ämnesområde har gått 

från att ha varit ett faktaämne till ett förståelseämne. Denna utveckling är något vi inte har sett 

bland de övriga ämnesområdena.  De bundna svarfrågorna berörde främst ämnesområdena 
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statsvetenskap och ekonomi. Jämfört med kursplanen så framträder området statsvetenskap främst 

som ett förståelseämne, men vid analys av provfrågorna framträder området som ett faktaämne 

utifrån de bundna svarsalternativen och vad dessa mäter för förmågor. Detta kan också ställas i 

relation till att det statsvetenskapliga området som helhet var det ämnesområde som fick mest 

utrymme totalt sett.   
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8. Diskussion 

Denna studie har försökt svara på forskningsfrågorna: Vilken ämnessyn har kursplanen för 

samhällskunskap i årskurs 9?, Vilken ämnessyn har de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 9?, och 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan ämnessynen i kursplanen och ämnessynen i de nationella proven för 

samhällskunskap i årskurs 9? Med hjälp av begreppen struktur och kunskapssyn har studien försökt 

belysa kursplanens och de nationella provens ämnessyner. Begreppen svarar på provens och 

kursplanens utformning (hur tas innehållet upp) och själva innehållet (vad tas upp). Utifrån vår 

analys av 2013–2016 års nationella prov framträder vissa mönster med avseende hur och vad 

proven tar upp i ämnet samhällskunskap, och i sin tur säger det oss något om vad staten förmedlar 

för ämnessyn av samhällskunskapsämnet. Sammantaget går det att se att den ämnessyn som 

förmedlas av samhällskunskapsämnet via nationella prov är att det är ett förståelseämne, nästan 70 

procent av alla frågor testade elevernas förståelsekunskap. Resultatet kan jämföras med Odenstads 

(2010) resultat där nästan 65 procent av lärarnas provfrågor var faktafrågor, och Svingbys (1998) 

studie som också visade att samhällskunskapsämnet främst är ett faktaämne utifrån lärares prov 

samt Rosenlunds (2011) studie som fick samma resultat fast för historieämnet. Att de studierna fått 

så olika resultat jämfört med denna studies resultat kan bero på en rad faktorer. Bland annat att 10 

år har gått sedan deras studier utfördes, och att deras studier baserar sig på andra läroplaner än Lgr 

11. Men också för att deras studier grundar sig på lärares egna prov, medan denna studie har utgått 

från Skolverkets ämnesprov. Vidare kan det vara lärarnas egna ämnestraditioner vid konstruktion 

av prov som gör att samhällskunskapsämnet förmedlas som ett faktaämne i deras studier.  

Ämnessynen i kursplanen är inte lika tydlig när det kommer till vilken kunskap som ska 

förmedlas. Förståelsekunskap nämndes i färre kunskapskrav än faktakunskap, men i de 

kunskapskrav som innehöll förståelsekunskap användes fler begrepp (det vill säga fler förmågor 

och kunskaper) för att beskriva den förståelsekunskap som kravet mäter. Faktakunskap mäts i fem 

av sex kunskapskrav medan förståelsekunskap mäts i fyra av sex kunskapskrav, men 63 procent av 

begreppen berörde förståelsekunskap. Följaktligen verkar fler förmågor och kunskaper ingå i 

förståelsekunskapen än i faktakunskapen. Resultatet pekar således på att samhällskunskapsämnet 

är av både fakta- och förståelsekaraktär, men att en majoritet av kunskapskraven i grund och botten 

främst kräver faktakunskap av eleverna. Detta kan vara ytterligare en förklaring till varför lärarnas 

prov främst mäter faktakunskap, då lärarna följer kunskapskraven vid konstruktion av prov. Utifrån 

provteori skulle det därför gå att argumentera för att provens innehåll motsvarar kursens innehåll, 

den innehållsrelaterade validiteten kan utifrån dessa aspekter anses vara god.  Detta gäller dock inte 

alla aspekter av de nationella proven. Odenstad (2010) kunde i sin undersökning se att 

samhällskunskapsämnet i skriftliga prov på gymnasiet framträdde i olika ämnesdidaktiska profiler. 

Samhällskunskap framträdde som ett analys-, orienterings-, och diskussionsämne, men olika 

ämnesdidaktiska profiler uppträdde olika starka i olika delämnen.  Även om det finns en 

samstämmighet gällande vilket utrymme som ges till de olika ämnena, så gestaltas ämnesområdena 

på olika sätt med hjälp av olika struktur på frågorna i denna undersökning. Eftersom olika 
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provfrågor tenderar att mäta olika kunskapssyner, resulterar detta i att ämnesområdena uppträder 

varierande i proven.   

Att det är högre förmågor som frågorna mäter avspeglas i strukturen på frågorna i de nationella 

proven. Provteori fastställer att essäfrågor tenderar att mäta mer komplexa förmågor så som 

exempelvis procedurkunskap och metakognitiv kunskap i Blooms taxonomi. Eftersom Lgr 11 

beskriver förståelseförmågorna mer ingående och med fler begrepp, kan en argumentera för att de 

prioriterar förståelseförmågor i högre utsträckning än faktafrågorna. Det är därmed inte konstigt 

att detta återspeglas i strukturen på frågorna. Även om det var en marginell skillnad så bestod 44 

procent av provfrågorna av essäfrågor, vilket var den vanligaste typen av frågor i de nationella 

proven. Dessutom utgjordes essäfrågorna till 98 procent av A-frågor. Detta kan diskuteras i 

förhållande till Svingby (1998), Lundahl (2009) och Odenstads (2010) studier där samtliga kommer 

fram till att samhällskunskapsprov främst består av korta faktafrågor som inte mäter de mer 

komplexa förmågorna. Detta kan också ställas i relation till Rosenlund (2011) som undersökte 

samstämmigheten mellan läroplanen i historia och lärares prov, där han drog slutsatsen att proven 

inte hanterade de mer komplexa förmågorna. De nationella proven i vår undersökning hanterar i 

stor utsträckning högre kunskapssyn genom att inrikta sig främst mot förståelseförmågor. De 

nationella proven i samhällskunskap skiljer sig också mot den internationella forskningen gjord på 

externa prov i USA. De externa proven i USA inriktade sig främst mot att mäta faktakunskaper, 

vilket skiljer sig från denna undersökning. En förklaring till detta kan bero på att ämnessynen skiljer 

sig åt mellan USA och Sverige. 

Även om kunskapssynerna skiljde sig åt mellan de nationella proven och kursplanen för 

samhällskunskap så fanns det likheter i avseende på ämnesfördelningen. Det är tydligt att både 

kursplanen och de nationella proven förmedlar samhällskunskapsämnet som främst ett 

statsvetenskapligt ämne. Att statsvetenskap får mer utrymme i förhållande till de övriga delämnena 

är utifrån tidigare forskning inte förvånande, även Odenstad (2010) samt Öberg och Bäckström 

(2021) fick liknande resultat i sina studier. Studieresultatet ligger i linje med den ämnestradition 

som finns inom samhällskunskapsämnet (Ekendahl, 2015). Dessutom så framträder 

statsvetenskapen som främst ett förståelseämne i kursplanen, men i proven framträder 

statsvetenskap som ett faktaämne. Att statsvetenskap framställs som ett orienteringsämne var något 

som Odenstad (2010) också kunde konstatera i sin undersökning. Ämnesområdena sociologi, 

media samt lag och rätt framträdde i de nationella proven som förståelseämnen, medan ekonomi 

samt statsvetenskap framträdde som faktaämnen. Odenstad (2010) skrev i sin studie att 

styrdokumenten inte skriver att ett specifikt ämnesområde i samhällskunskap ska framställas på ett 

visst sätt, men denna studies resultat visar att vissa värdeord förknippas med vissa ämnen. Även 

om det förekom kunskapskrav som betonade samtliga ämnens faktaförståelse (se kunskapskrav 1 

i tabell 1), så menar vi att den helhetsbild som kunskapskraven ger är att förståelseförmågor 

värderas högre sett till utrymme. Orsaken till att vi drar en annan slutsats än vad tidigare forskning 
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har gjort kan bero på att Odenstads (2010) undersökning grundades sig i Lpf 94 medan denna 

undersökning grundar sig i Lgr 11.  

Johansson (2014) kunde, likt denna studie, påvisa en god samstämmighet mellan provinnehåll 

och kursplanen i sitt examensarbete. Det bör dock lyftas fram i diskussionen att samstämmigheten 

inte alltid kunde ses i varje enskilt nationellt prov i denna studie. I både NP13 och NP15 testades 

inte alla ämnesområden; i NP13 testades vare sig media eller lag och rätt och i NP15 testades inte 

media. Att alla delar av samhällskunskapsämnet inte avhandlas i någon form av provfråga kan ses 

som problematiskt. Eleverna som tog del av NP13 eller NP15 blev förmedlade en bild av 

samhällskunskapsämnet där varken media eller lag och rätt inte ansågs tillräckligt viktiga för att 

testas i proven. Detta trots att både kunskapskraven och det centrala innehållet betonar dessa 

ämnesområden som en del av samhällskunskapsämnet. Detta resultat kan också diskuteras i 

förhållande till Öberg och Bäckströms (2021) undersökning som visade att lärarna prioriterade 

exempelvis lag och rätt som ett av de ämnen som var viktigast i samhällskunskapsundervisningen. 

Om lärarnas ämnessyn av samhällskunskapsämnet skiljer sig från statens ämnessyn kan det få 

konsekvenser för elevernas möjligheter att lyckas på proven, men också vilken uppfattning som 

eleverna kommer få av ämnet. Det går därmed att ifrågasätta samstämmigheten och den 

innehållsrelaterade validiteten i dessa prov som inte testar samtliga delområden på grund av att det 

som räknas som samhällskunskap inte representeras. Staten har i dessa fall inte förmedlat en 

samstämmig syn av samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i kursplanen. Detta bör ställas i 

relation till att nationella prov är ett av de största proven som elever på grundskolan skriver och 

det faktum att prov fungerar som viktiga ämnesförmedlare. Likväl blir det problematiskt om de 

nationella proven inte testar alla ämnesområden vid bedömning av eleverna. Om det nationella 

provet ska väga tungt i bedömning av elever borde samtliga delområden testas, annars kan provet 

inte ge en rättvis bild av elevernas kunskaper i samhällskunskapsämnet. Även om NP13 och NP15 

var representativa utifrån de förmågor som proven mätte, var de inte representativa utifrån sitt 

innehåll.  

I inledningen av denna uppsats konstaterades att prov är ett av de kraftfullaste verktygen i 

utbildningssammanhang med avseende dess effekter på elevers lärande och som förmedlare av vad 

som är viktigt i ämnet. Kursplanen är en av de mest väsentliga grundpelarna i bedömningsarbetet 

i samhällskunskapsämnet då både lärare och Skolverket måste utgå från kursplanen vid 

provkonstruktion. Detta för att uppnå hög samstämmighet och i sin tur hög likvärdighet inom 

svenskt skolväsende. I denna studie har vi kunnat se att samstämmigheten mellan de nationella 

proven i samhällskunskap i årkurs 9 och kursplanen i samhällskunskap är hög. Även om 

kunskapskraven vid en första anblick kan ge uttryck för att samhällskunskapsämnet är ett 

faktaämne, så ingår fler kunskaper och förmågor i förståelsekunskapen, vilket kan förklara varför 

en övervägande majoritet av provfrågorna i de nationella proven testar förståelsekunskap. Studien 

har dock påvisat att alla ämnesområden inte testades varje år, men att den totala sammanvägningen 

av alla fyra prov stämde bra överens med ämnesfördelningen som förekom i kursplanen för 
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samhällskunskap i årskurs 9. Detta resultat går att förhålla sig till utifrån olika perspektiv. Vi kan 

dels se det som en brist att alla ämnesområden inte testas i varje års nationella prov då det inte ger 

en representativ bild av samhällskunskapsämnet till eleverna. Samtidigt tenderar de nationella 

proven testa eleverna i mer förståelsekunskaper än lärares egna prov, vilket är efterfrågat av både 

lärare och elever (Svingby, 1998; Skolverket, 2013). Sammantaget bör de nationella proven i 

samhällskunskap i framtiden inkludera alla ämnesområden mer homogent och representativt, för 

att ge en enhetlig bild av samhällskunskapsämnet. 
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9. Konklusion 

De nationella proven har en roll som förmedlare av vad som är viktigt i samhällskunskapsämnet. 

Utifrån denna roll, bör det ses som en svaghet i provens utformning att alla delämnesområden inte 

tas upp i de nationella proven. Fundamentet i samhällskunskapsämnet är att det är ett ämne som 

består av många delämnen. Att inte avhandla alla delämnen kan jämföras med att ge eleverna ett 

prov i matematik och enbart testa algebra och geometri, för att sedan uttala sig om vad eleverna 

kan om matematikämnet i helhet.  Vill vi att eleverna ska lyckas på de nationella proven i 

samhällskunskap måste proven ge rätt förutsättningar för detta.  

Samtidigt som studien indikerar att det finns svagheter i utformningen av proven, finns det 

mycket i resultatet som talar för användandet av de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 

9. Proven mäter i större utsträckning högre förmågor och har hög samstämmighet med kursplanen 

på helhetsnivå. Om samstämmighet mellan nationella prov och kursplan är högre än lärares prov i 

samhällskunskap, styrker det att staten är bättre på att konstruera valida prov. Detta kan ställas i 

relation till den debatt som funnits om de nationella proven överhuvudtaget bör existera och vad 

deras funktion i skolan bör vara.  

 Denna studies förhoppning är att ha bidragit till den forskningslucka som finns inom den 

samhällskunskapsdidaktiska forskningen kopplat till nationella prov. I framtiden efterlyser vi 

forskning i linje med denna studie. Allt eftersom fler prov blir tillgängliga hade det varit givande att 

se om en liknande studie med andra nationella prov hade korresponderat med denna studies 

resultat. Risken finns att denna studies resultat grundar sig på prov som utgör undantagen. En 

nutida studie där lärarkonstruerade prov jämförs med nationella prov i högstadiet hade också 

kunnat bidra till att skapa en bild av vad för ämnessyn som förmedlas i samhällskunskapsämnet av 

både lärare och staten. Vidare hade det varit intressant att även studera samstämmigheten mellan 

lärares samhällskunskapsprov och jämfört med de nationella proven, som i denna studie visade sig 

ha en hög samstämmighet med kursplanen. Eftersom det fanns en hög samstämmighet mellan de 

nationella proven i samhällskunskap och kursplanen för samhällskunskap i årskurs 9, hade en 

jämförelse av detta slag bidragit med värdefulla kunskaper om hur olika provkonstruktörer tolkar 

kursplanen.  
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