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Sammanfattning 

I denna studie studeras vilket innehåll som inkluderas i de nationella proven i samhällskunskap för 

årskurs 9 mellan åren 2013 och 2016, och vad det kan säga om syftet med innehållet. Syftet med 

studien är att studera de kunskapsideal som kommer till uttryck i de nationella proven i 

samhällskunskap, med ett särskilt fokus på aktualiteter som ett innehåll i ett kunskapsideal, i relation 

till konkurrerande kunskapsideal. Materialet som används i studien är frågorna i de nationella 

proven i samhällskunskap från åren 2013 till 2016. De teoretiska utgångspunkterna för studien är 

utbildningsfilosofier, organisationsprinciper och traditioner i samhällskunskapsämnet i fråga om 

innehåll och syfte. Utifrån dessa har de analytiska verktygen skapats, de olika kunskapsidealen. 

Dessa är det fostrande kunskapsidealet, det vetenskapliga kunskapsidealet och det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. En textanalys har använts för att analysera materialet 

och undersöka mening. Meningen, det vill säga syftet med inkluderingen av ett visst innehåll, 

undersöks med hjälp av kunskapsidealen nämnda ovan. Resultaten för studien visar att det innehåll 

som inkluderas i proven bekräftar det innehåll som forskningen säger är den allra vanligaste i 

skriftliga prov. Detta är bland annat samhällsekonomi och Sveriges styrelseskick. Utöver detta 

inkluderades även innehåll som bland annat behandlar demokrati och demokratiska värden, 

samhällsfrågor, lag och rätt, källkritik och mänskliga rättigheter. Det vetenskapliga kunskapsidealet 

kommer till uttryck i nästan all typ av innehåll. Detta visar på ett prioriterande av mätbar kunskap 

och ett vetenskapligt förhållningssätt i skolan som kan relateras till de nuvarande styrdokumenten. 

Resultatet visar även att när aktualiteter används återfinns dessa i de frågor där det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kommer till uttryck. Detta innebär att aktualiteter 

paras ihop med innehåll vars syfte är att testa elevers medborgarkunskaper, självständiga tänkande 

och källkritik.  Eleverna skulle uppvisa olika kunskaper beroende på den typ av fråga som ställdes. 

I frågor där det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck skulle eleverna främst uppvisa 

begreppslig förståelse och faktakunskaper. I frågor där det fostrande kunskapsidealet kom till 

uttryck skulle elever framförallt uppvisa sina kunskaper i demokrati och demokratiska värden samt 

källkritik. I frågor där det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck skulle 

eleverna framförallt visa på en självständighet i deras resonemang, diskutera och analysera. 

Resultatet i studien visar på de syften som kan utläsas i det innehåll som inkluderas i de nationella 

proven och hur detta relaterar till den typ av medborgare och det samhälle man önskar forma med 

ett visst innehåll. 
 
Nyckelord: Aktualiteter, kunskapsideal, nationella prov, didaktik, samhällskunskap, 
utbildningssyfte, undervisningsinnehåll.  
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1. Inledning 

Den kunskap vi mottar under vår skolgång är något som formar hur vi ser på samhället och världen. 

Av denna anledning har det innehåll som elever får ta del av en betydelse för hur de förstår sin 

omvärld. Elever får i tidig ålder lära sig hur ett val i Sverige går till, vilka partier som finns och vad 

demokrati betyder. Det innehåll som inkluderas i elevers utbildning får därmed konsekvenser. Med 

detta menas att den kunskap som erbjuds och hur den erbjuds bidrar till en mening. Ordet mening 

innebär i det här sammanhanget att det inkluderade innehållet talar om för eleven vilken kunskap 

som är viktig och vilken kunskap som inte är lika prioriterad. Detta talar i sin tur om för eleven 

vilken typ av kunskap man bör besitta. Det finns flera faktorer som påverkar hur undervisningen 

ser ut, och vad undervisningen har att erbjuda för mening. Det bestäms av historiska och sociala 

omständigheter, såväl av de olika vetenskapliga disciplinerna och politik. Den kunskap som erbjuds 

och således valet av innehåll i utbildningen är alltså kontextbundet (Englund, 1997, s. 120–121). 

Vad undervisning har för syfte och vilket innehåll undervisningen handlar om är inte bestämt från 

början. All undervisning innefattar val som måste tas. Det kan vara noga övervägda val med tydliga 

syften och motiv, men det kan också vara val som är omedvetna. Oavsett påverkar valet av syfte 

och innehåll eleverna. Det handlar om inkludering och exkludering av innehåll, allt kan inte rymmas 

in (Englund, 1997, s. 121, s. 127). 

Vad är det då för typ av innehåll och syften som är önskvärda och inkluderas i samhällskunskap? 

Flera lärare i samhällskunskap är överens om att ämnet fungerar som ett aktualitetsämne, som 

präglas av både aktuella frågor såväl som nyheter. Det är något som ständigt integreras i deras 

undervisning och som fyller funktionen av såväl ett syfte som ett innehåll (se t.ex. Vernersson, 

1999, s. 174, s. 176, Olsson, 2016, s. 313, Bernmark-Ottosson, 2009, s. 74–75, Morén, 2017, s. 58). 

Samtidigt präglas skolans värld av olika styrdokument och styrinstrument. Ett av styrinstrumenten 

är bland annat nationella prov, som ett sätt för staten att behålla sin delaktighet i styrningen av 

skolan, trots decentraliseringen (Arensmeier & Lennqvist Lindén, 2017, s. 49, s. 54, s. 57). När de 

nationella proven utformas ska läroplanerna, ämnesplanerna och kursplanerna tas i beaktning. 

Utifrån kursplanerna ska provet innefatta och motsvara kursplanerna i så stor utsträckning som 

möjligt (Skolverket, 2022a). Ett flertal lärare är alltså eniga om att aktualiteter ska inkluderas, men 

hur ser det ut i de nationella proven för samhällskunskap?   

Utifrån ovanstående beskrivning syftar vi till att undersöka de nationella proven med ett särskilt 

fokus på aktualiteter som ett undervisningsinnehåll, vilket för med sig ett undervisningssyfte, något 

som vi i föreliggande uppsats benämner som ett kunskapsideal. Detta i relation till konkurrerande 

kunskapsideal, med annat undervisningsinnehåll och andra undervisningssyften. Integrering av 

aktualiteter, en benämning för aktuella händelser och nyheter, ses som ett val av innehåll och det 

för med sig syften och ideal kring den typ av kunskap som ska förmedlas till elever (Ekendahl et 

al., 2015, s. 52). Skolverket, en statlig myndighet, är de som iordningställer de nationella proven 

(Skolverket, 2022b). Därefter är det Göteborgs universitets uppgift att utarbeta de nationella 

proven i samhällskunskap för årskurs 9 (Göteborgs universitet, 2022). Att identifiera kunskapsideal 
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i de nationella proven kan därmed ses som ett sätt att identifiera kunskapsideal i kursplanen, såväl 

som en inblick i vad för typ av kunskap staten anser att eleverna bör ta med sig under deras 

skolgång. Det bidrar till att utläsa vad en önskvärd utbildning innehåller, och vad som är önskvärda 

kunskaper inom samhällskunskap på ett nationellt plan. Därmed är de nationella proven relevant 

att undersöka. Som tidigare nämnts är innehåll såväl som syfte inte bestämt på förhand, så vad är 

det som uppmuntras av staten?  

Fokus i vår uppsats kommer att ligga på hur kunskapsideal uttrycks i de nationella proven för 

samhällskunskap i årskurs 9, med ett särskilt fokus på aktualiteter som ett innehåll. I aktualiteter 

och övrigt innehåll i proven kan kunskapsideal utläsas, vilket talar om syftet med inkluderandet av 

ett visst innehåll.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande undersökning är att studera de kunskapsideal som kommer till uttryck i de 

nationella proven i samhällskunskap, med ett särskilt fokus på aktualiteter som ett innehåll i ett 

kunskapsideal, i relation till konkurrerande kunskapsideal. De nationella proven som studeras i 

undersökningen är mellan åren 2013–2016. För att besvara syftet har vi formulerat följande 

frågeställningar:  

 

• Vilket innehåll i fråga om ämnesområden återfinns i proven?  

• När och hur används aktualiteter i de nationella proven?   

• Vilka typer av kunskaper ska eleverna uppvisa i svaren på frågorna?  

• Vilka kunskapsideal går att utläsa utifrån det inkluderade innehållet och den typ av kunskap 

eleverna ska uppvisa?  

  

Som nämnts i inledningen är ett kunskapsideal de syften olika kunskaper för med sig och även det 

som valet av innehållet grundar sig i. Frågeställningarna följer efter varandra. De första två 

frågeställningarna ankyter till innehållet i de nationella proven. Den tredje frågeställningen anknyter 

till vilka kunskaper eleverna ska uppvisa, i relation till innehållet i de nationella proven. De tre första 

frågeställningarna hjälper oss att svara på den sista frågan, som anknyter till både syfte och innehåll 

(kunskapsideal) som kommer till uttryck i de nationella proven.   

1.2. Begreppsdefinitioner 

I och med att vi är intresserade av att undersöka hur nyheter och aktuella ämnen integreras i de 

nationella proven i samhällskunskap är det på sin plats att definiera vad en nyhet eller ett aktuellt 

ämne betyder. I den här undersökningen kommer begreppen nyheter och aktuella ämnen att slås 

ihop till begreppet “aktualiteter”. Det finns ingen allmängiltig definition på vad en aktualitet är, utan 

det används på ett vedertaget sätt inom samhällskunskapen. NE definierar ordet ”aktuell” med att 
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något ” (…) (nödvändigtvis) tilldrar sig uppmärksamhet vid det givna tillfället”, och som en ” (…) 

brännande ~ fråga” (NE, 2022a).  En nyhet däremot definierar NE som ett ”(…) offentliggjort 

meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett 

tillstånd.” (NE, 2022b). Det som inte är offentliggjort utesluts därmed från definitionen av en 

nyhet. Vidare anser vi att Roger Olsson (2016) har en användbar definition på nyheter i sin 

avhandling Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne - Prioriteringar och nyhetsanvändning 

hos fyra gymnasielärare och varför nyheter kan antas vara viktigt i elevernas lärandeprocess. Tid är en 

viktig aspekt för vad som bör räknas som en nyhet. Det intervall som Olsson utgår från är sådant 

som i framtiden ska ske och fem år tillbaka i tiden. Som ett exempel på något som ska ske i 

framtiden nämner Olsson bland annat val (Olsson, 2016, s. 139–140). Vi kommer att utgå från 

hans definition av en nyhet, såväl som NE:s definition av en nyhet och vad ordet “aktuell” betyder. 

Vi väljer att slå ihop aktuella ämnen och nyheter av den enkla anledningen att alla aktuella ämnen 

inte är, enligt definitionen, en “nyhet”. Som ett aktuellt ämne skulle förslagsvis klimatkrisen räknas, 

men det räknas knappast en “nyhet”. Det har sedan länge varit närvarande i debatter nationellt och 

globalt, och debatten har pågått längre än fem år. Därmed slår vi ihop nyheter och aktuella ämnen 

till “aktualiteter”, för att få in båda aspekterna. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras samhällskunskapsämnets utveckling över tid från början på 1900-talet till 

2000-talet. I utvecklingen ingår vad motivationen till införandet av samhällskunskapsämnet var 

samt ämnets förändrade syfte i takt med nyare styrdokument. Därefter presenteras en historisk 

bakgrund av nationella prov, vilka är centrala för studien, vad det är och hur man kan se på de 

nationella proven. 

2.1. Samhällskunskapsämnet och dess syften 

I mitten på 1900-talet infördes samhällskunskap som ett ämne i enhetsskolan. I takt med att 

religionens fostransarbete avtog, men även en ökad demokratisering, skapades utrymme för 

samhällskunskapsämnet. Det hade tidigare funnits ämnen som påminner om samhällskunskap i 

skolan, exempelvis medborgarkunskap under sent 1910-tal. Det fanns däremot ett behov av att få 

mer kunskap om samhället. En av motiveringarna till införandet av samhällskunskapsämnet var att 

eleverna skulle genom undervisningen lättare kunna anpassa sig till livets utmaningar. Ytterligare 

en motivering var den funktion som ämnet hade, att genom ämnet skulle eleverna bli goda 

samhällsmedborgare (Landahl, 2015, s. 28, s. 31, s. 35).   

Det andra världskriget blev också en anledning att se över skolans funktion. Skolans fostrande 

och auktoritetsfokuserade karaktär var något som bidrog till rädslan att skolan skulle vara grogrund 

för till exempel nationalistiska och auktoritära föreställningar. Skolan skulle vara en plats för att 

sätta stopp för den typen av krafter. År 1946 tillsattes en skolkommission i demokratins tjänst för 

att reda ut skolans funktion. I kommissionens utredning av skolan stod det att skolan saknade 

verklighetsförankring och präglades av memorering (Olsson, 2016, s. 17, s. 20). I utredningen stod 

det även att skolan bör ta hänsyn till elevens intressen, specifikt det lokala och aktuella. De menade 

att man inte utnyttjade aktuella händelser och andra uppmärksammade förhållanden tillräckligt 

mycket. De aktuella frågorna menade kommissionen skulle hanteras regelbundet i skolan (SOU 

1948:27, s. 120). Det går att sammanfatta kommissionens motivering till samhällskunskapens 

införande och funktion i skolan med att man tidigare hade försummat kunskaper som var 

nödvändiga för det “praktiska medborgerliga livet” (SOU 1948:27, s. 30). Införandet av 

samhällskunskapsämnet, specifikt det innehåll som kommissionen argumenterade för är det som 

är intressant för denna uppsats.  

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, där inte bara samhällskunskapsämnet är i fokus, är 

organisationen av skolan och de ämnen som ingår i skolan en fråga om vilka kunskaper och 

förmågor som är mer väsentliga att främja än andra. Således handlar det om olika typer av val där 

något inkluderas och något annat exkluderas (Lundgren, 1989, s. 21). I samband med utbildningens 

syfte och därmed de val som görs gällande innehåll och metoder kan man tala om olika 

läroplanskoder, det vill säga teman och ideal inom utbildningsdiskursen. Under efterkrigstiden kan 

en rationell läroplanskod tydas. Denna utmanas senare av en medborglig läroplanskod, i samband 
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med samhällskunskapens införande i skolan. Det centrala i denna läroplanskod var att bilda aktiva 

samhällsmedborgare (Morén, 2017, s. 12). I takt med en ökad demokratisering samt 

industrialiseringen i Sverige förändrades även utbildningens roll och idén om vad som är en god 

medborgare. Den tidigare plikttrogna och lydiga medborgaren skulle nu ha kunskaper om 

demokrati och lära sig interagera i det demokratiska samhället. Detta åstadkoms med avskaffandet 

av parallellskolan samt en revidering av innehållet i skolan för att komma ifrån den dominerande 

kristendomsläran. Genom detta kunde man gå mot kunskaper som elever kan ha nytta av i 

samhällslivet och yrkeslivet (Ekendahl et at., 2015, s. 50).   

Sammanfattningsvis kan det sägas att samhällskunskapsämnet infördes av två anledningar, för 

det första infördes ämnet som ett svar på en värld under förändring. För det andra som en reaktion 

på värden man ville undvika spridning av. Samhällskunskapsämnet skulle vara ett svar på det nya 

moderna samhället och fokus på aktualiteter ansågs vara ett medel för att skapa den aktiva 

demokratiska medborgaren (Ekendahl et al., 2015, s. 52).  De nuvarande läroplanerna från 2011 

innebar tydligare riktlinjer för vad som ska bedömas och läras. Det centrala innehållet i 

samhällskunskapsämnet visar den riktning lärandet ska ta och vilka resultat som ska åstadkommas 

(Morén, 2017, s. 23–24). Det vetenskapliga betonas mer än innan och i ämnesplanen för 

gymnasieskolans samhällskunskap är det även tydligt att eleverna ska förhålla sig vetenskapligt till 

samhällsfrågor. Det finns en ökad tydlighet i de nya ämnesplanerna som tar fasta på det mätbara 

(Morén, 2017, s. 10).  I fråga om innehåll beskrivs ämnet som tvärvetenskapligt med störst fokus 

på statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi (Morén, 2017, s. 12).   

2.2. Nationella prov 

I Sverige har det sedan cirka 80 år tillbaka funnits någon form av centralt utarbetade examinationer, 

och dessa examinationer har varit och är en självklar del i den svenska skolan. Under de cirka 80 år 

som har passerat har både syftet och mångfalden av nationella prov förändrats. När decentralisering 

och en målstyrd skola under det sista decenniet av 1900-talet infördes blev också examinationerna 

ett allt mer väsentligt element i den svenska skolan, och under 2000-talet har de nationella proven 

blivit både fler och ofrånkomliga i skolan. Sverige har dessutom varit ensamma i att vi har 

examinationer utarbetade på central nivå som fungerar som ett stöd för lärare när de sätter betyg 

(Lundahl, 2017, s. 5–6). Ett centralt utarbetat prov kom på tal under en utredning från 1940-talet 

som diskuterade betygsättningen i folkskolan, där både diagnostiska prov och standardprov 

nämndes. Standardproven som idé utmynnades ur att man ansåg att lärare hade en bristande insyn 

i hur elever i Sverige generellt presterade. Nationell likvärdighet i betygssättning saknades. Genom 

standardprov kunde lärare få en insyn i deras egna elevers prestationer och prestationer från elever 

och klasser runt om i landet. Tillsammans med övriga examinationer och andra typer av 

prestationer kunde standardprovet fungera som hjälp när lärarna fördelade de olika betygen 

(Gustafsson & Erickson, 2018, s. 2–3).   
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De nationella proven, som har kommit under många namn, har haft olika intentioner som har 

förändrats över tid, framförallt under de senaste decennierna. Intentionen har tidigare varit att 

lärare ska ges tillfälle att individanpassa sin undervisning, såväl som att säkerställa att de före detta 

relativa betygen skulle sättas objektivt och opartiskt. Senare blev intentionen att dels åskådliggöra 

och att fungera som ett stöd till läroplanerna, ett sätt att översätta dem. Dessutom fungerar de 

nationella proven som ett sätt att gynna och underlätta den likvärdiga betygssättningen (Lundahl, 

2017, s. 6, s. 8). 

I samband med decentraliseringen är det många som har överdrivit hur mycket staten har dragit 

sig tillbaka, detta för att styrningen kommer till uttryck på andra sätt (Arensmeier & Lennqvist 

Lindén, 2017, s. 49). Statens minskade roll i utbildningsväsendet innebär att styrningen inte sker på 

ett direkt sätt men att den sker genom till exempel läroplaner och nationella prov. Syftet med denna 

styrning är att kunna kontrollera och se över de resultat som skolan producerar. Styrningen genom 

nationella prov sker genom en granskning av lärares användning av styrdokumenten. Baserat på 

resultaten på de nationella proven kan lärarna få bekräftelse på om de har "gjort rätt". När fler 

nationella prov införs innebär detta en ökad styrning mot specifika kunskaper och därmed mål med 

utbildningen. Den statliga styrningen av den svenska skolan sker på två sätt (Arensmeier & 

Lennqvist Lindén, 2017, s. 54). Styrningen är bemyndigande då staten formulerar uppdrag som de 

förväntar sig att lärarna ska fullfölja inom ramen för olika förutsättningar, detta ger en viss 

legitimitet till lärarkåren. Styrningen sker även genom en granskning av det arbete som lärarna utför 

med hjälp av styrdokumenten, här kommer de nationella proven in (Arensmeier & Lennqvist 

Lindén, 2017, s. 57). Värt att nämna är dock hur proven konstrueras. De nationella proven 

iordningställs alltså av Skolverket, en statlig myndighet, men själva provfrågorna är utformade av 

provkonstruktörer. De finns utspridda på Sveriges universitet och högskolor. När proven utformas 

ska läroplanerna, ämnesplanerna och kursplanerna tas i beaktning. Utifrån kursplanerna ska provet 

innefatta och motsvara kursplanerna i så stor utsträckning som möjligt (Skolverket, 2022a). 

Vad gäller de nationella proven i de samhällsorienterade ämnena geografi, religion, historia och 

samhällskunskap kom de att implementeras 2011 av ett beslut från regeringen. Beslutet togs utan 

någon form av förberedande arbete och någon orsak framkom inte av vilken anledning de 

nationella proven implementerades (Arensmeier & Lennqvist Lindén, 2017, s. 68). Nationella prov 

kommer i denna uppsats ses som ett tydligt exempel på vad för kunskaper som anses vara centrala 

i ett specifikt ämne. För lärare fungerar de nationella proven som en översättning av 

styrdokumenten (Arensmeier & Lennqvist Lindén, 2017, s. 66).  

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan nationella prov studeras efter de svängningar i 

styrdokumenten som har diskuterats ovan, det är en fråga om vad som inkluderas och exkluderas 

och hur detta kan relateras till de läroplansteoretiska teman som präglar utbildningsdiskursen. Den 

aktuella läroplanen är resultatfokuserad vilket innebär att utbildningen är centrerad kring de resultat 

som produceras (Morén 2017, s. 65). Som nämnt i det första avsnittet trycker de nya läroplanerna 

på det mätbara och det vetenskapliga förhållningssättet (Morén, 2017, s. 23–24).  
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3. Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten i följande uppsats är uppdelad i olika delar. I den första delen behandlas 

studier av aktualiteter i samhällskunskapsundervisning, där lärares val av innehåll står i fokus. Det 

visar sig att forskning som behandlar aktualiteter i de nationella proven i samhällskunskap för 

årskurs 9 är knapp, såväl som frågornas utformning överlag i de nationella proven. Det finns därför 

en kunskapslucka. Mycket av den forskning som behandlar de nationella proven har ett fokus på 

likvärdig bedömning, något som inte är i fokus för denna studie. Av denna anledning består 

forskningsläget av forskning som behandlar aktualiteter i samhällskunskapsundervisningen. I den 

första delen står lärares förståelse av samhällskunskapsämnet i fokus. I del två presenteras forskning 

om skriftliga prov i samhällskunskap av gymnasielärare och hur dessa är utformade, och vad det 

kan säga om synen på kunskap och ämnet samhällskunskap. I den tredje delen presenteras en artikel 

om utbildningssyfte i bredare bemärkelse och vilken typ av kunskap vi värderar högt idag. I den 

fjärde och sista delen behandlas forskning om demokratisk fostran och vilket innehåll som kan 

inkluderats i en sådan fostran.   

3.1. Aktualiteter i samhällskunskapsundervisningen  

I den tidigare forskningen återfinns en mångfald av forskning som behandlar just aktualiteter i 

samhällskunskapslärares undervisning. Forskningen gäller framförallt gymnasielärares 

undervisning, men även grundskollärare. De presenteras i följande avsnitt. 

Göran Morén (2017, s. 10, s. 29, s. 59) undersöker i sin avhandling Samhällsfrågor som didaktiskt 

begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan - En potential för undervisningen begreppet "samhällsfrågor" 

som på ett vedertaget sätt även beskriver aktuella samhällsfrågor och nyheter. Syftet med 

avhandlingen är att med hjälp av tre delstudier "(…) diskutera och belysa samhällskunskapsämnets 

potential genom en analys av begreppet samhällsfrågor, dess karaktär och funktion för ämnet." 

(Morén, 2017, 10). Två av de tre studierna är baserade på lärarstudier där lärares förståelse av 

samhällskunskapsämnet står i fokus. Den tredje studien är en diskursanalys där begreppet 

"samhällsfrågor" undersöks i styrdokumenten för samhällskunskap från 1960-talets styrdokument 

till de rådande (Morén, 2017, s. 6). Det resultat som prioriteras i denna studie är den om lärares 

förståelse av samhällskunskapsämnet i relation till samhällsfrågor. 

Den första av två studier där Morén undersöker lärares förståelse av samhällskunskapsämnet 

visar att samhällsfrågor regelbundet integreras i lärarnas arbete. Resultatet av den andra studien av 

lärares ämnesförståelse visar att lärarna använder samhällsfrågor (aktuella ämnen som de också 

definierar det som) som ett sätt att bredda samhällskunskapsämnet bortom den ämnesspecifika 

traditionen, bort från det fördefinierade. Vidare förklarar Morén att lärarna är medvetna om att de 

nya styrdokumenten är mer innehållsbaserade och bygger på en mer central styrning vilket lärarna 

upplever som ett hinder i deras undervisning av samhällsfrågor. Samhällsfrågor formar 

samhällskunskapsämnet då det är just dessa frågor som präglar elevernas liv utanför klassrummet 
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och är därmed av elevens intresse. Även om 2011 års ämnesplan är präglad av central styrning och 

ett definierat innehåll är begreppet samhällsfrågor kvar i styrdokumenten. Trots begreppets 

förändrade funktion strävar lärare att gå utanför ramarna (Morén, 2017, 58–59, s. 60 s. 65).   

I avhandlingen Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne - Prioriteringar och 

nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare undersöker Roger Olsson gymnasielärares val av verktyg i 

samhällskunskapsämnet. Syftet med undersökningen är att "undersöka den professionella lärarens 

tänkande om samhällskunskapsämnet samt relationen mellan detta och lärarens undervisning." 

(Olsson, 2016, s. 14). I tre delstudier söker Olsson få svar på vilket innehåll lärare i samhällskunskap 

prioriterar och vad detta säger om deras förståelse om ämnet. I en av delstudierna behandlas 

nyheter och nyhetsintegrering i samhällskunskapsundervisningen (Olsson, 2016, s. 14–15). I den 

första delstudien presenteras det innehåll lärare prioriterar i sin undervisning. Resultatet visar att 

lärare främst prioriterar statsskick, internationell politik, EU och nationalekonomi. Studien visade 

även att nyheter och nyhetsbevakning tog mycket utrymme i lärarnas undervisning. Av de lektioner 

som undersöktes integrerades nyheter i mer än en tredjedel (Olsson, 2016, s. 184). 

I den andra delstudien undersöktes lärares ämnesförståelse. Olsson presenterar hur en av lärarna 

ser på kursplanen och den frihet som läraren beskriver vid val av innehåll. Samma lärare beskriver 

att hen kommit bort från den fasta strukturen i ämnet där allt är uppdelat i moment och diskuterar 

mer i termer av områden eller avsnitt. Läraren beskriver även begreppsanvändning i undervisningen 

och att det är en stor del av undervisningen. Han menar att eftersom läraren inte är inrutad i någon 

tydlig struktur av ämnet kan hen på ett mer spontant sätt interagera nyheter i undervisning (Olsson, 

2016, s. 187–188). En annan lärare beskriver också valfriheten som kursplanen tillåter men är mer 

strukturerad i sin undervisning. Läraren önskar däremot att hens undervisning var mer spontan än 

vad den är. Istället organiserar läraren undervisningen efter kommande händelser, såsom ett valår 

(Olsson, 2016, s. 196–197).   

I den tredje delstudien presenteras lärarnas nyhetsanvändning och dess funktion i 

undervisningen (Olsson, 2016, s. 243). Som ett resultat av en kursplan som en del lärare menar ger 

mycket frihet tyder studien på att lärarna till stor del prioriterar nyhetsanvändning i deras 

undervisning, även om det inte uttrycks i kursplanen (Olsson 2016, s. 313). Olsson noterar även 

skillnader i lärarnas nyhetsanvändning, eller snarare målet med deras nyhetsanvändning. Resultatet 

visar att två av lärarna som intervjuades arbetar med nyheterna på ett sätt som möjliggjorde att 

elevernas kunskaper kunde mätas och betygsättas. Två andra lärare integrerade nyheter med 

allmänbildning som mål med fokus på elevens plats i samhället som medborgare. Detta visar att 

nyheter integreras med olika utgångspunkter, antingen inom ramen för kunskapsmålen i 

styrdokumenten eller som ett medel för att bilda aktiva samhällsmedborgare (Olsson, 2016, s. 317, 

s. 321). Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att lärarens förståelse av 

samhällskunskapsämnet är det som avgör om och hur aktualiteter integreras. Detta resultat är 

intressant för vår studie då vi söker undersöka hur olika val av innehåll kan kopplas till olika 

kunskapsideal.   
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Med utgångspunkten att Morén mer eller mindre definierar begreppet "samhällsfrågor" från 

styrdokumenten som aktualiteter, nyheter eller aktuella samhällsfrågor, konstaterar vi att Morén 

och Olssons studier har den del punkter gemensamt. De två författarnas resultat visar att nyheter 

och samhällsfrågor integreras regelbundet i lärarnas undervisning. I studierna är lärarna eniga om 

ämnets fasta struktur och den innehållsliga traditionen men reagerar olika på detta. En del av lärarna 

i Olssons studier verkar uppleva en frihet i kursplanens innehåll, medan lärarna i Moréns studier 

beskriver styrdokumenten som en begränsning för en friare undervisning. Ovanstående är 

intressant för vår studie, såväl som deras enighet om 2011 års styrdokument, vilket innebar en 

större målinriktning på ett sätt som inte lämnar utrymme för aktuella samhällsfrågor. Resultaten i 

Moréns och Olssons studier används för att bekräfta det definierade innehållet i 2011 års 

styrdokument och vad integrering av aktualiteter i undervisning speglar för syften.  

Ann Bernmark-Ottosson har likt Morén och Olsson intervjuat gymnasielärare i 

samhällskunskap. Intervjuerna behandlar bland annat deras lärarutbildning, deras 

undervisningsformer och examinationsformer (Bernmark-Ottosson, 2009, s. 41, s. 43, s. 46.) Även 

Bernmark-Ottosson bekräftar lärares uppfattning om att ämnet är starkt kopplat till aktualiteter. 

Samtliga lärare tryckte på att deras undervisning kopplades samman med aktuella händelser 

(Bernmark-Ottosson, 2009, s. 74–75). Även Folke Vernersson som i sin studie undersöker 

grundskollärares planering, utförande och bedömning av utfallet av deras undervisning bekräftar 

ämnet som ett aktualitetsämne. Vernersson har inte intervjuat lärare, utan använt sig av enkäter 

(Vernersson, 1999, s. 114–115). Lärarna menar att det finns olika sätt att skapa givande 

inlärningssituationer. Däribland nämner de att utgå från verkligheten, aktuella händelser och 

situationer. Det är ett sätt för lärarna att få in en verklighetsskildring i sin undervisning. Det sättet 

var det mest nämnda utifrån svaren Vernersson fick (Vernersson, 1999, s. 174, s. 176). 

Aktualiteters plats i de nationella proven kan säga oss något om de kunskapsideal som kommer 

till uttryck, precis som lärarnas innehållsval säger oss något om de mål de har med undervisningen. 

Valet av innehåll och frågornas utformning spelar roll för den uppfattning eller utgångspunkt man 

har av samhällskunskapsämnet. Forskningen som presenterats ovan tyder på att 

samhällskunskapsämnet enligt de intervjuade lärarna är ett aktualitetsämne. I denna uppsats består 

vår uppgift i att analysera de nationella proven för att se om den typen av innehåll inkluderas i de 

nationella proven. Utöver detta analyserar vi även annat konkurrerande innehåll i de nationella 

proven och vad detta innehåll tyder på i fråga om kunskapsideal. Lärarnas uppfattning om vad som 

är önskvärt innehåll är alltså studerat. Det vår studie bidrar med är istället att visa vad som är 

önskvärt på en nationell, statlig nivå. 

3.2. Skriftliga prov i samhällskunskap 

I följande avsnitt presenteras forskning som är relaterad till gymnasielärares utformning och 

innehåll av prov i samhällskunskap, såväl som de ämneskonceptioner lärare i samhällskunskap ger 

uttryck för i deras skriftliga prov. 
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I Christina Odenstads licentiatavhandling Prov och bedömning i samhällskunskap - En analys av 

gymnasielärares skriftliga prov från 2010 syftar hon till att studera samhällskunskap genom lärares 

skriftliga prov, och hur ämnet uttrycks i dessa. Hon studerar både studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. Det är en ämnesdidaktisk undersökning, och hennes analys bygger på 

hur proven är konstruerade i förhållandet till hur styrdokumenten ser ut. Hon undersöker skillnader 

mellan de olika programmen, ämnessyner och kunskapssyner samt hur proven är formulerade 

(Odenstad, 2010, s. 13–14). Odenstads teoretiska utgångspunkter är kopplade till läroplansteori. 

Hennes metod är dels kvalitativ, dels kvantitativ (Odenstad, 2010, s. 34, s. 61–62). 

Vad gäller provens formulerade frågor ser Odenstad att det skiljer sig åt mellan de olika typerna 

av program. Lärare på de studieförberedande programmen använder sig i hög utsträckning av 

frågor som kräver långa svar, såväl som essäfrågor. Lärarna på de yrkesförberedande programmen 

använder sig istället i hög utsträckning av frågor som kräver korta svar, och frågor som har 

bestämda alternativ att svara mellan (Odenstad, 2010, s. 89). Angående kunskapssynen som 

kommer till uttryck menar Odenstad att majoriteten av frågorna är frågor som är relaterade till 

enbart fakta, och en minoritet är förståelsefrågor. Det skiljer sig dock mellan programmen. Den 

sistnämnda typen av frågor är vanligare på studieförberedande program, där lite under en majoritet 

av frågorna har den karaktären. När det istället handlar om yrkesförberedande program är de en 

tydlig minoritet (Odenstad, 2010, s. 107–108). 

I fråga om ämnessynen och provens olika kunskapsområden menar Odenstad att det finns en 

tydlig tradition i samhällskunskapsämnet. Det som framkommer tydligast, i fråga om olika områden 

som präglar ämnet, är Sveriges statsskick, demokrati och nationalekonomi. Däribland finns även 

EU och internationell politik, bland flera. Hon ser också ett mönster av att de olika delarna präglas 

av olika typer av frågor. Bland annat ekonomi och internationell politik har karaktären av till 

exempel förståelsefrågor, medan Sveriges statsskick och frågor som kretsar kring det området 

karaktäriseras av frågor som kräver korta svar, och begrepp. Ett fokus på fakta, med andra ord 

(Odenstad, 2010, s. 129–130). 

Gällande att realisera och tillämpa styrdokumenten, däribland kursplanen, kommer Odenstad 

fram till att den tillämpningen är knapp vad gäller innehållet i de olika proven. Innehållet är selektivt 

i relation till innehållet i kursplanerna. Som ett exempel nämner hon bland annat att mänskliga 

rättigheter och perspektiv kring miljö utesluts. Vissa förmågor kommer inte heller till uttryck, 

däribland att jämföra eller att försöka uttrycka lösningar på problem. Det är dock något mer 

tillämpat på studieförberedande program (Odenstad, 2010, s. 145–146). Hon kommer fram till att 

det därmed finns brister, vilka påverkar den kunskap eleverna får ta del av. Proven berör inte alla 

förmågor som uttrycks i de olika styrdokumenten, och därmed lämnas ingen chans för eleverna att 

uttrycka sina förmågor, och kan heller inte stärka dessa (Odenstad, 2010, s. 174). 

Torbjörn Lindmark har i avhandlingen Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner (2013) likt 

Odenstad berört skriftliga prov och examinationer i samhällskunskap. Syftet med hans avhandling 

är att undersöka ämneskonceptioner hos lärare i samhällskunskap, och hur det förhåller sig till 
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lärarnas enskilda bakgrunder. Hans frågeställningar berör lärarnas yttranden om deras 

undervisning, deras bakgrunder samt deras prov och examinationer. Lindmarks teoretiska 

utgångspunkter är flera, bland annat didaktik, däribland utbildningsfilosofierna (Lindmark, 2013, s. 

7–8, s. 17). Lindmarks tillvägagångssätt är flera och hans studie innefattar tre delstudier. Han 

använder sig av både kvalitativa metoder samt kvantitativa metoder (Lindmark, 2013, s. 40). De 

delstudier som är intressanta i relation till följande uppsats är Lindmarks delstudie ett och delstudie 

tre.   

I delstudie ett undersöker Lindmark idealtyper av ämneskonceptioner som uttrycks i hans 

enkätstudie. Hans ämneskonceptioner bygger på lärarnas uppfattning om syftet med 

samhällskunskapen såväl som innehållet i undervisningen (Lindmark, 2013, s. 43). 

Ämneskonceptioner är alltså lärares bild av ämnet, som påverkar hur ämnet uttrycks i 

undervisningen, till exempel innehållet (Lindmark, 2013, s. 30). Han hittar fem kategorier av syfte, 

och fem kategorier av innehåll, som han alltså sammanställer till ämneskonceptioner. De 

idealtypiska ämneskonceptioner som Lindmark har sammanställt är fyra till antalet, och dessa är 

den fakta- och begreppsinriktade, den värdegrundsinriktade, en samhällsanalytiskt inriktad och den 

medborgarfärdighetsinriktade (Lindmark, 2013, s. 49, s. 55, s. 65). 

Den förstnämnda ämneskonceptionen är koncentrerad till väsentliga begrepp och fakta och 

lärarna organiserar undervisningen i olika områden som kopplas samman till ämnets vetenskapliga 

discipliner. Lindmark nämner bland annat nationalekonomi och statsvetenskap. Innehållet är starkt 

kopplat till samhällets beståndsdelar och hur samhället är konstruerat, såväl som dess funktion. 

Den andra, inriktad på värdegrund, handlar om en slags fostran för eleverna, väsentliga värderingar, 

som eleverna ska anta. I stort handlar det om en bildning som har som syfte att bilda eleverna till 

goda medborgare i samhället. I fråga om värden inkluderas till exempel jämlikhet, solidaritet och 

demokrati. Den tredje ämneskonceptionen, som är samhällsanalytiskt inriktad, har sin betoning på 

förklaring och analysering. Det som ska förklaras och analyseras är till exempel olika fenomen i 

samhället eller samhällsfrågor. Här ingår även källkritik och att uppfatta orsak och verkan, det vill 

säga olika vetenskapliga förmågor. Den sista ämneskonceptionen med en inriktning på 

medborgarfärdigheter, som dessutom är den vanligaste ämneskonceptionen bland lärarna, betonar 

elevernas samhällsdeltagande. Här är utgångspunkten att eleverna ska erhålla förmågan att kunna 

inverka på både deras egna liv såväl som samhället i stort, nu eller i framtiden. Färdigheterna 

handlar dels om övergripande färdigheter, dels praktiska sådana. Vad gäller det praktiska nämner 

lärarna bland annat ställningstagande i relation till frågor och problem som kretsar i samhället, såväl 

som att föra argument med mera (Lindmark, 2013, s. 66–67). 

I Lindmarks delstudie tre tittar han på hur ämneskonceptionerna yttrar sig i skriftliga prov och 

examinationer (Lindmark, 2013, s. 114). Det han hittar är att två av ämneskonceptionerna yttrar sig 

tydligast. Dessa är den fakta- och begreppsinriktade samt den samhällsanalytiska. I de skriftliga 

proven är den mest framträdande ämneskonceptionen den fakta- och begreppsinriktade. Vad gäller 

andra former av examinationer, som inte är skriftliga prov, lutar dessa mer åt det samhällsanalytiska 
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hållet. Han hittar även de resterande två ämneskonceptionerna, dock bara den 

värdegrundsinriktade en gång. Vad gäller ämneskonceptionen som är inriktad på 

medborgarfärdigheter uttrycks den både i de skriftliga proven, men tydligare i de andra formerna 

av examinationer (Lindmark, 2013, s. 150–151). 

Det finns alltså tidigare forskning på lärares egna utformade skriftliga prov i samhällskunskap. 

Här är det också en fråga om innehåll, såväl som frågornas utformning i fråga om huruvida fakta 

eller förståelse är viktigast. Dessutom behandlar Lindmarks studie olika syften med innehållet, 

vilket är kopplat till lärares ämneskonceptioner. Det vi istället tittar på är de nationella proven, och 

vilket syfte och innehåll som kan skönjas där. 

3.3. Utbildning i mätbarhetens tid 

Studier om det innehåll lärare inkluderar i skriftliga prov säger oss något om vilket innehåll som är 

prioriterat. I artikeln Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the question of 

purpose in education diskuterar Gert Biesta (2009) syftet med utbildning i en tid då mätbarhet är 

prioriterat. Biesta menar att under de senaste 20 åren har resultatorienterad undervisning 

dominerat. Detta kan bland annat ses i det ökade intresset av jämförelser av utbildningsresultat 

länder emellan, PISA är ett exempel på detta. Med detta kommer även diskussioner kring input och 

vilka utbildningsmetoder som ger bästa resultat. Problemet med en undervisning baserad på mätbar 

kunskap är att en del kunskaper inte kan mätas. Detta resulterar i att det finns förmågor och 

kunskaper hos eleverna som inte framgår i mätningarna, vilket innebär att vi värderar en del 

kunskaper och förmågor högre än andra. Det kan även innebära att det är de mätbara kunskaperna 

som avgör hur framgångsrikt ett lands utbildningssystem är. Biesta menar att man bör fundera över 

den typ av kunskaper som inte är mätbara och kan användas för att tävla på den internationella 

utbildningsarenan. Det kan vara den kunskapen och utbildningsmetoder som ger elever möjligheter 

att utforska kunskap på egen hand, vilket också kan vara önskvärt (Biesta, 2009, s. 34–36). 

Biesta huvudsakliga fråga i artikeln är därför "what constitutes good education", alltså vad är en 

bra utbildning? I samhällskunskapen menar Biesta att det allra vanligaste syftet är kvalifikation, att 

den typen av kunskaper och förmågor som förmedlas till eleverna är sådana som gör att de 

kvalificerar som medborgare. På detta sätt förmedlas en idé av vad den gode medborgaren är, det 

vill säga, vilken kunskap den gode medborgaren bör besitta. Biesta avslutar med att poängtera att 

det är svårt att svara på vad en bra utbildning är. Det allra viktigaste är att man funderar över på 

vilka sätt utbildning kan vara ett medel för kvalifikation och socialisation. Det är endast när vi är 

explicita med utbildningens mål och syften som vi kan svara på frågan om vad en bra utbildning är  

(Biesta, 2009, s. 43–44).  

Mätbarhet är ett ord som använts för att beskriva den nuvarande läroplanen, eller snarare den 

nuvarande utbildningssynen (Morén, 2017, s. 65). Artikeln är relevant för vår undersökning då den 

beskriver kärnan i det vi vill åt. Vad är en bra utbildning och vad utgörs den av? Vad säger de val 



 

 17 

man gör om det innehåll som utbildningen ska ha om vad en bra utbildning är? Framförallt, vad är 

önskvärda kunskaper för en medborgare att ha?  

3.4. Den demokratiska medborgaren 

En artikel som behandlar frågan om vad den gode medborgaren är och hur detta kan förstås är 

Mikael Carlehedens artikel Fostran till frihet – Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt 

perspektiv (2002). Carleheden menar att skolan inte enbart är en institution som förmedlar fakta om 

världen, utan det är också en plats där, mer eller mindre medvetet, värden överförs till eleverna. 

Detta är värden som genomsyrar samhället och som övriga i samhället accepterar som sina egna. 

Det handlar om att överföra värdena så att eleverna senare kan handla i enlighet med dessa och se 

dessa värden som sina egna. Överföringen är en typ av fostran eller som Carleheden uttrycker det, 

en “politisk socialisation”. Carleheden menar alltså att man bör skilja på en överföring av kunskap 

om demokratins spelregler och en överföring om att demokratin erhåller värden som är överlägsna 

andra, att de är det enda korrekta. Det senare menar författaren är en fostran (Carleheden, 2002, s. 

43, s. 66). 

Burroughs, Brocato, Hopper & Sanders (2009) diskuterar vad en demokratisk utbildning kan 

innebära i artikeln Media Literacy: A Central Component of Democratic Citizenship. Deras fokus är på 

vilket innehåll som ingår i en sådan utbildning, specifikt mediekunskap vilket även kan förstås som 

källkritik. Att informera och upplysa medborgare är det som oftast benämns som 

medborgarundervisning. För att en demokratisk medborgarutbildning ska vara effektiv krävs det 

att eleverna erbjuds en rad olika kunskaper och förmågor. Det är i dagens samhälle tydligt att kritisk 

granskning av de källor man använder, det vill säga källkritik, är en del av det aktiva deltagandet i 

det demokratiska samhället. Om elever ska träda ut ur skolan förberedda nog för att anta sina roller 

som kompetenta medborgare krävs att de kan tolka och analysera vad de hör och ser i media. 

Mediakunskap (däribland källkritik) är därmed nödvändigt för att bibehålla utbildade och 

demokratiska medborgare (Burroughs et al., 2009, s. 154–155). Prioriterat innehåll och de 

kunskaper elever förväntas uppvisa säger oss något om vilka kunskaper elever och medborgare ska 

besitta, vilket är en central aspekt i denna uppsats. I ett större perspektiv säger det något om skolans 

syfte vilket i sin tur säger något om den nation man vill bygga.  

3.5. Sammanfattning av forskningsöversikten 

Forskningen om aktualiteter och nyheter i de nationella proven i samhällskunskap med 

kunskapsideal som utgångspunkt är knapp. Däremot finns det en del forskat om lärares 

uppfattningar (ämneskonceptioner) av samhällskunskapen genom att studera deras val av innehåll 

och målet med deras undervisning, och skriftliga prov. Det som studierna i forskningsläget har 

gemensamt är att valet av innehåll säger något om lärarens idé av ämnet i stort, vilket i sin tur kan 

belysa vilka kunskapsideal som kommer till uttryck. Samhällsfrågors förändrade funktion i takt med 
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ett allt mer resultatorienterat styrdokument verkade inte ha någon effekt på lärares 

ämneskonception. Många av de lärare som var med i studierna såg ett syfte med integreringen av 

aktualiteter, eller en verklighetsnära undervisning. Detta syfte är att ge eleverna något de kan ta 

med sig i livet utanför skolan, som medborgare. Forskningsläget i denna uppsats visar den 

forskning vi ansåg låg allra närmast vårt studieobjekt, aktualiteter i samhällskunskapen i de 

nationella proven och de kunskapsideal som kommer till uttryck när innehåll inkluderas eller 

exkluderas. Lärares förståelser av samhällskunskapen bekräftar en idé om samhällskunskapsämnet 

som går att spåra tillbaka till ämnets begynnelse i svenska skolan. Av den här anledningen blir även 

Biestas artikel om mätbarhet intressant för vår studie. Biesta kommer fram till att på en 

internationell arena är det effektivt för skolan att ha ett fokus på mätbar kunskap.  

Vad gäller värdering av olika typer av kunskaper och hur detta kommer till uttryck i vilket 

innehåll som inkluderas blir den fostrande aspekten av kunskapsöverföring intressant för oss. 

Carleheden bekräftar att utbildning inte enbart innebär att elever får lära sig faktakunskaper, utan 

att överföringen av kunskap kommer med ett syfte. Eleven ska införliva de (demokratiska) värdena 

som överförs som sina egna för att en fostran ska vara effektiv. I denna uppsats har vi ett fokus på 

vad val av innehåll kan säga om det syfte eller kunskapsideal som kommer till uttryck som ett 

resultat av det valet. Därför är det av stor vikt att redogöra för hur andra forskare ser på hur 

kunskapssyften kommer till uttryck i olika innehåll.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras våra teoretiska utgångspunkter och hur dessa är till hjälp i vår uppsats. 

Utgångpunkten för vår analys är först och främst utbildningsfilosofierna essentialism, perennialism, 

progressivism och rekonstruktivism, vilka används för att undersöka ett övergripande syfte med 

innehållet i de nationella proven. Vi utgår även från traditioner inom samhällskunskapsämnet som 

Thomas Englund (2005) har utvecklat med hjälp av Barrs, Barths & Shermis studie om traditioner 

som framträder i "social studies" i en amerikansk kontext. Utöver traditioner i samhällskunskapen 

utgår vi även från organisationsprinciper i samhällskunskapsundervisningen som Ekendahl, 

Nohagen & Sandahl (2015) presenterar. Våra teoretiska utgångspunkter är framtagna med hänsyn 

till kunskapsideal, det vill säga vilket innehåll och vilket syfte som framträder i utbildningen, och i 

vår uppsats, de nationella proven. De teoretiska utgångspunkterna i föreliggande undersökning 

fungerar som ett sätt att undersöka och analysera i de nationella proven. De fungerar som en 

kompass för att hjälpa oss avgöra vilka mål och syften som kan utläsas i en viss fråga i de nationella 

proven och hur detta kan relateras till ett visst kunskapsideal. Med hjälp av dessa har vi konstruerat 

våra kunskapsideal som är det fostrande kunskapsidealet, det vetenskapliga kunskapsidealet och 

det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. De olika kunskapsidealen beskrivs i följande 

avsnitt och nästkommande avsnitt, och är ett resultat av våra teoretiska utgångspunkter.  

4.1. Utbildningsfilosofier  

Våra övergripande teoretiska utgångspunkter är som nämnt utbildningsfilosofierna perennialism, 

essentialism, progressivism och rekonstruktivism. Filosofierna brukar till största del användas för 

att tolka och analysera kompromissdokument såsom läroplaner (Englund, 2005, s. 223). I vår 

uppsats blir det istället en tolkning av de nationella proven i samhällskunskap för årskurs 9, som i 

sig kan översättas den rådande läroplanen och kursplanen. Som tidigare nämnt fungerar de 

nationella proven som ett sätt att översätta läroplanerna och kursplanerna. Först och främst 

kommer vi att presentera utbildningsfilosofierna och deras olika utmärkande drag och kännetecken, 

och därefter vad det kan innebära för innehållet i undervisningen. 

Progressivismen har som ambition att binda samman demokratin, det föränderliga samhället 

och skolväsendet. Dewey är ofta refererad till vad gäller progressivismen, som förespråkade en 

pragmatisk pedagogik. Syftet med utbildning är utveckling, socialt, och individen står i centrum. 

En aktiv interaktion med världen runt omkring är huvudfokuset i progressivismen (Englund, 2005, 

s. 229–230). Perennialismen och essentialismens förespråkare kritiserar progressivismen för sin 

relativistiska utbildningssyn, i och med att det inte skulle finnas något i förväg valt innehåll. I den 

essentialistiska utbildningsfilosofin ska utbildningen bidra till essentiell kunskap, kunskap som kan 

ärvas och föras vidare från generation till generation. Ungdomarna ska få grundläggande kunskap 

som har sin utgångspunkt från läraren, inte eleven. Allra mest centralt är den vetenskapliga grunden 

som kunskapen ska vila på, specifikt innebär detta att begrepp och beprövade metoder är kärnan i 
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essentialismen. Likt essentialismen förespråkas i perennialismen att givna kunskaper ska överföras 

till eleverna och att man därmed ska ta avstånd från aktualiteter och kontroversiella frågor i 

undervisningen. Det blir lärarens roll att sköta överföringen av ett kulturarv, en samling givna 

sanningar och värden (Englund, 2005, s. 234–238). Rekonstruktivismen trycker istället på 

samhället, den kontext som skolan existerar i och att denna bör kritiskt granskas. Aktualiteter, 

kommunikation, öppenhet och analys av den värld eleverna möter utanför klassrummet är centralt. 

Det är även viktigt att poängtera att all utbildning oundvikligen sprider värden. Förespråkare för 

rekonstruktivismen menar att man bör fundera över vilka typer av värden som sprids (Englund, 

2005, s. 238–240). Till skillnad från perennialismen och essentialismen står eleven och inte läraren 

i centrum av utbildningsprocessen. 

Alltså, essentialismen är en direkt spegling av den vetenskapliga disciplinen som ämnet 

härstammar från. I fråga om innehållet i undervisningen som bedrivs är bland annat begrepp som 

härleds ur den vetenskapliga disciplinen centralt, det vill säga dess vetenskapliga begrepp. 

Undervisningen präglas således av att kommunicera faktakunskap. Essentialismen tar alltså inte 

hänsyn till samhällsutvecklingen som andra utbildningsfilosofier, eleverna ska ”lära in”. 

Perennialismen liknar essentialismen, men där handlar det snarare om ett kulturarv och att föra 

vidare ”klassiska” ämnen och verk. Här sticker både progressivismen och rekonstruktivismen ut. 

Vad gäller progressivismen ska eleverna inte vara ”passiva” mottagare av kunskap, utan snarare 

tvärtom. Elevernas erfarenheter är i centrum, och innehållet är inte i förväg fastställt såsom i 

essentialismen och perennialismen. Innehållet blir kopplat till exempelvis problem som existerar 

runt omkring. Rekonstruktivismen handlar i sin tur om att innehållet i de olika ämnena ska vara 

starkt kopplat till elevernas kommande roll som medborgare i samhället. Här handlar det mycket 

om både perspektivtagande och en betoning av olika problem och frågor i samhället (Englund, 

1997, s. 133–135). 

Med hjälp av bland annat utbildningsfilosofierna konstruerar vi våra kunskapsideal som nämns 

utförligare i metodavsnittet. Kunskapsidealen är centrala i vår uppsats, och det är dessa, som är 

uppbyggda på bland annat utbildningsfilosofierna, som hjälper oss att koda och analysera de 

nationella proven. Syftet med följande undersökning är, som nämnt, att studera de kunskapsideal 

som kommer till uttryck i de nationella proven i samhällskunskap, med ett särskilt fokus på 

aktualiteter som ett innehåll i ett kunskapsideal, i relation till konkurrerande kunskapsideal. Genom 

bland annat utbildningsfilosofierna, i fråga om syfte och innehåll med utbildning som bestäms av 

och kännetecknar de fyra utbildningsfilosofierna, konstruerar vi våra tre olika kunskapsideal. 

Kunskapsidealen benämns i uppsatsen som det fostrande kunskapsidealet, det vetenskapliga 

kunskapsidealet och det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. 

4.2. Traditioner och organisationsprinciper i samhällskunskapsämnet  

När Englund presenterar traditionerna beskriver han varje traditions mål, metod och det innehåll 

som vanligtvis undervisas i enlighet med en viss tradition (Englund, 2005, s. 291–293). 
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Organisationsprinciper handlar istället om olika sätt att organisera ämnet, och liknar traditionerna, 

i och med att syftet och innehållet med undervisningen påverkas (Ekendahl et al., 2015, s. 90). Den 

första traditionen som presenteras av Englund är medborgarfostransmodellen där innehållet är på 

förhand bestämt och lärarens roll är att överföra en viss bild av den gode medborgaren. Denna 

tradition i samhällskunskapen har varit historiskt dominerande och karaktäriseras av explicita 

värden (Englund, 2005, s. 292). Den andra traditionen, "social studies", utmärks av dess 

självständighetsambition där centrala begrepp utgör kärnan i ämnet. Idén är att ämnet ska ha 

vetenskaplig grund där man strävar efter att etablera sanningar baserade på vetenskapliga 

ståndpunkter. Det vetenskapliga tänkandet är uppmuntrat mer än något annat. De som förespråkar 

den här tradition kritiserar medborgarfostransmodellen för indoktrinerande av elever då den inte 

ger utrymme för att bilda egna uppfattningar. Istället menar förespråkare för "social studies"- 

traditionen att man enbart ska presentera fakta till eleven och sedan låta eleven ta ställning på egen 

hand (Englund, 2005, s. 292–293). Det som Englund beskriver som "social studies" beskriver 

Ekendahl, Nohagen & Sandahl som ämnesprincipen där begrepp, modeller och teoretisering av 

samhällskunskapsämnet står i fokus (Ekendahl et al., 2015, s. 90–91). Detta är kunskap som enkelt 

kan mätas och betygsättas då eleven exempelvis kan definiera rätt eller fel. 

Den tredje och sista traditionen som Englund presenterar är "reflective inquiry" och skiljer sig 

från de andra traditionerna på så sätt att elevens agens sätts i fokus (Englund, 2005, s. 293). Specifikt 

har reflective inquiry att göra med elevens beslutsfattande förmågor, med ett fokus på 

medborgarskapet. Eleven ska ha de verktyg som behövs för att som medborgare kunna fatta 

självständiga beslut. Undervisningen tar som utgångspunkt i elevens egna urval av samhällsfrågor 

eller ämnen som ska arbetas med (Englund 2005, s. 294). Ekendahl, Nohagen & Sandahl beskriver 

inte reflective inquiry i sig, men vi menar att den kan kopplas till två av de organisationsprinciper 

som författarna nämner. Den kan kopplas till både den tematiska principen, och elevprincipen. 

Med den tematiska principen menar författarna att utbildningen kan ta sin utgångspunkt ur 

verkligheten och sådant som kopplas till verkliga aktuella ämnen, frågor, situationer. Det är receptet 

till att bilda aktiva samhällsmedborgare. Elevprincipen handlar istället om att ha en utgångspunkt i 

elevens livsvärld och det som de är engagerade i. Både den tematiska principen och elevprincipen 

liknar varandra, i och med att båda lägger fokus på det verkliga samhället, med utgångspunkt i till 

exempel aktuella frågor. Det är snarare metoden som skiljer dem åt. Elevprincipen har en metod 

som är mer individcentrerad och deras engagemang i olika frågor är det som styr (Ekendahl et al., 

2015, s. 95–99). Sammanfattningsvis menar vi att organisationsprinciperna i 

samhällskunskapsämnet, vilka är ämnesprincipen, elevprincipen och tematiska principen kan säga 

oss något om hur innehåll kan organiseras och vilka syften man kan ha med att organisera innehållet 

på visst ett sätt. Traditionerna i samhällskunskapsämnet som Englund presenterar, alltså 

medborgarfostransmodellen, social studies och reflective inquiry kan också säga oss något om 

vilken mening ett visst innehåll kan erbjuda. Organisationsprinciperna och traditionerna är av 

intresse för oss då inkludering av ett innehåll och exkludering av ett annat innebär att olika typer 
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av kunskap värderas på olika sätt. Det belyser kunskapsideal, något som vi ska ta fasta på i denna 

uppsats.  

Ur ovanstående teoretiska utgångspunkter, tillsammans med utbildningsfilosofierna, presenterar 

vi tre kunskapsideal och dess indikatorer, något vi beskriver närmare i metodavsnittet. Det första 

kunskapsidealet som vi har utformat är det fostrande idealet, som har sin utgångspunkt i 

perennialism där explicita värden och överföring av sann kunskap är central. Även en förmedling 

av kulturarv. Här kommer också medborgarfostransmodellen in. Det andra kunskapsidealet som 

vi har utformat är det vetenskapliga kunskapsidealet, som har sin grund i essentialismen där de 

vetenskapliga disciplinerna är centrala. Även ämnesprincipen och traditionen “social studies” 

platsar in i det vetenskapliga kunskapsidealet. Dels handlar det om fakta, dels om kunskapernas 

mätbarhet. Konkret är detta begrepp, modeller och teoretiska resonemang i 

samhällskunskapsämnet. Det tredje och sista kunskapsidealet som vi har utformat är det 

medborgerliga kunskapsidealet, som grundar sig i progressivismen, rekonstruktivismen, den 

tematiska principen, elevprincipen och “reflective inquiry”. Fokus ligger på elevernas framtida 

roller som aktiva samhällsmedborgare. Innehållsligt är aktualiteter, nyheter och aspekter från 

elevernas livsvärld centralt. Eleverna ska dessutom kunna något mer än bara fakta. Av den 

anledningen berörs även frågor som efterfrågar att eleven ska byta perspektiv, argumentera, 

resonera och att kritiskt granska (t.ex. källkritik). Det är en typ av medborgarkunskap och förmågor 

kring det. 

Sammanfattningsvis använder vi oss av utbildningsfilosofierna, traditionerna för 

samhällskunskap och organisationsprinciperna för att konstruera våra kunskapsideal, som 

behandlas utförligare i metodavsnittet. De olika kunskapsidealen är det mest centrala i vår uppsats, 

i och med att vi syftar till att undersöka de kunskapsideal som kommer till uttryck i de nationella 

proven, med ett särskilt fokus på aktualiteter som ett innehåll i ett kunskapsideal, i relation till 

konkurrerande kunskapsideal. 
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5. Metod och material 

5.1. Material 

Materialet som behandlas i undersökningen är nationella prov i samhällskunskap för årskurs 9. De 

läsår som behandlas är de nationella proven i samhällskunskap för läsåret 2013/2014, 2014/2015 

och 2015/2016. Varje nationellt prov i samhällskunskap består av två delprov. Delprov A och 

delprov B. Materialet finns tillgängligt och digitaliserat via Göteborgs universitet (Göteborgs 

universitet, 2022). Alla nationella prov i samhällskunskap finns inte tillgängliga, och det beror på 

att vissa nationella prov är sekretessbelagda. Det har sin grund i att vissa segment i de proven är 

återkommande (Skolverket, 2022c). De två delproven i samhällskunskap, delprov A och B, är 

egentligen inte så pass olika varandra som i andra ämnen. De nationella proven i till exempel 

svenska har, till skillnad från de nationella proven i samhällskunskap, delprov som testar olika typer 

av förmågor. Det kan vara till exempel ett muntligt och ett skriftligt prov. Det gäller inte för 

samhällskunskap. Delproven skapades på grund av en tidsaspekt och delas upp på två dagar 

(Löfstedt, 2018, s. 4).  Varje delprov för varje läsår innehåller mellan 13–15 frågor. Det vill säga 

totalt kan ett prov, med båda delproverna inräknat, innehålla 30 frågor. I varje fråga får eleven en 

tankebubbla som hen kan använda sig av för att besvara frågan. I bubblan får eleven tips för hur 

man ska tänka för att besvara frågan (Göteborgs universitet, 2022). 

De nationella proven har som funktion att vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg, och de 

är obligatoriska för eleverna i de årskurserna de nationella proven ges. De nationella proven 

utfärdas i årskurserna 3, 6, 9 samt på gymnasieskolan i några av kurserna. Proven har också en 

funktion för eleverna, och det är att alla elever kan redogöra för sina kunskaper. Däremot utgör 

inte de nationella proven i sig självt utgångspunkten för elevernas betyg. Alla visade kunskaper ska 

tas i beaktning, men de nationella proven fungerar som ett sätt för eleverna att visa på sina 

kunskaper. På så sätt fyller de en funktion att vara just stöd för lärarna när de sätter betyg 

(Skolverket, 2022c). 

Som vi tidigare nämnde är de nationella proven ett statlig utformat prov, även Göteborgs 

universitet som provkonstruktörer spelar en roll i provets utformning. Det i sig uttrycker vad elever 

bör kunna på en statlig nivå. Vad för typ av kunskaper vill staten och provkonstruktörerna att 

svenska skolor ska stimulera och aktivera? Vad är värdefullt?  

5.2. Metod 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ textanalys. Med hjälp av 

denna metod analyserade vi delar i texten, helheten och den kontext i vilken texten har skapats i. 

En textanalys används oftast med ambitionen att ta ut vissa delar av en text som utifrån 

frågeställningarna anses viktigare än andra. En annan anledning är att ta fram något som ligger dolt 

under ytan, en mening (Esaiasson et al., 2017, s. 211). Utbildning erbjuder som nämnts alltid 
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mening (Englund, 1997, s. 120). Vad detta är för mening är det som har undersökts i uppsatsen 

genom att analysera de nationella proven. Den mening som vi sökte efter i texten var som sagt inte 

given och har därför belysts med hjälp av våra analytiska och teoretiska verktyg. De verktyg vi har 

använt oss av är de kunskapsideal som beskrivits i teoriavsnittet. Dessa är: det fostrande 

kunskapsidealet, det vetenskapliga kunskapsidealet och det demokratiska/medborgliga 

kunskapsidealet. När man använder sig av textanalys i en undersökning finns det två vägar att ta. 

Man kan antingen systematisera texten eller kritiskt granska innehållet i materialet. Denna 

undersökning är en systematiserande sådan vilket innebär att materialet har kategoriserats och 

tematiserats. Syftet med systematisering i denna uppsats var att få ordning i materialet och på ett 

tematiskt sätt föra fram en mening i texten (Esaiasson et al., 2017, s. 213). Detta har vi som sagt 

gjort genom att skapa kategorier, typer av kunskapsideal, där innehållet i de nationella proven har 

placerats i. Specifikt har kunskapsidealen skapats genom att slå ihop de begrepp som beskrivits i 

teoriavsnittet. En tydligare beskrivning för hur kategorierna har skapats och hur vi har gått tillväga 

för att kunna placera materialet i dessa presenteras nedan.  

Det fostrande kunskapsidealet är ett ideal sammanställt av bland annat utbildningsfilosofin 

perennialism. Specifikt betyder detta att vi har letat efter explicita värden i materialet. Det kan också 

vara så att värdena var implicita i materialet och att de kom till uttryck i helheten, men presenteras 

genom enskilda frågor. Det innebär att det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck i proven som 

helhet, men att det exemplifieras med enskilda frågor för att visa på de teman som återkom och 

framträdde. Med ett fostrande kunskapsideal menas att det finns specifika kunskaper som i sig 

förmedlar värden som man anser att eleverna bör ta del av, ett slags kulturarv. Utöver perennialism 

användes även samhällskunskapstraditionen “Medborgarfostransmodellen”. Denna tradition 

användes i det fostrande kunskapsidealet som ett sätt att se hur utbildning sker i ett led, den 

överförs från en lärare till en elev, såväl som att innehållet bidrar till att skapa goda medborgare. 

Syftet är att bilda eleven till den gode medborgaren i enlighet med vad den gode medborgaren är 

på ett nationellt plan. Av denna anledning uppfattas denna kunskap som den 

eftersträvansvärda kunskapen. I vårt fall har vi identifierat sådan kunskapsöverföring i proven som 

återkommande kunskap, kunskap som återfinns i varje prov och tar mer plats än annan kunskap. 

Det kunde alltså handla om ett tema av till exempel demokrati eller demokratiska värden som var 

genomgående i alla prov som undersöktes. Den gode medborgaren kan i det fallet vara en elev som 

förespråkar demokrati och demokratiska värden. Det kunde också handla om enstaka frågor som 

i sig var normativa, eller ledande, där eleverna t.ex. fick en ståndpunkt att argumentera från, eller 

införlivandet av vissa specifika värden. 

I det vetenskapliga kunskapsidealet inkluderades bland annat utbildningsfilosofin essentialism. 

I följande undersökning innebar detta begrepp, modeller och fakta i vilka vi har utläst vetenskapliga 

principer och kännetecken för den vetenskapliga disciplinen. Detta innebär att när eleven till 

exempel ombads att definiera ett begrepp eller redogöra för något med hjälp av ett begrepp som 

var ämnesspecifikt eller vetenskapligt, karaktäriserades det av det vetenskapliga kunskapsidealet. 
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Det gäller även för frågor som till sin karaktär var orienterade mot fakta.  Social studies är en annan 

tradition i samhällskunskapsämnet som inkluderades i det vetenskapliga kunskapsidealet. Kärnan i 

detta är ämnesspecifika begrepp och det kan exempelvis vara orden “diktatur” eller “inflation”. 

Detta är inte vilka ord som helst, utan ord som eleven skulle till exempel definiera eller ombads 

använda för att redogöra för något, som räknas som ämnesspecifika och tillhör den vetenskapliga 

disciplinen. Även ämnesprincipen inkluderades i det vetenskapliga kunskapsidealet för att 

ytterligare bekräfta hur kunskap kan förmedlas, i detta fall som begrepp och modeller kopplade till 

ämnets vetenskapliga disciplin. 

I det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet har både progressivismen och 

rekonstruktivismen inkluderats. För vår undersökning innebar detta bland annat att individen, 

eleven, stod i centrum, samt deras kommande roll som medborgare. Till skillnad från den 

överföring av kunskap som nämndes i det vetenskapliga kunskapsidealet där eleven är mer passiv 

kunde det i materialet komma till uttryck genom att eleven fick en mer aktiv roll i att beskriva till 

exempel ett samhällsfenomen eller att utforska perspektiv. Dessutom karaktäriseras 

kunskapsidealet även av att kunna mer än bara fakta i sina svar. Det handlar om bland annat att 

kritiskt granska, till exempel källkritik, att resonera, byta perspektiv, argumentera och så vidare. Det 

spelade alltså också in. Eleverna testades i något mer än att bara återge fakta eller begrepp. Utöver 

utbildningsfilosofierna användes elevprincipen, den tematiska principen och “reflective inquiry”. 

Begreppen placerades i det demokratiska/medborgliga kunskapsidealet då dessa beskriver 

kunskaper och förmågor som möjliggör individens agens i ett demokratiskt samhälle. Där finns det 

ett stort fokus på elevens livsvärld. Detta kunskapsideal är alltså det mest individcentrerade. 

Konkret tittade vi på olika typer av frågeutformningar. Det ena berör aktualiteter (nyheter och 

aktuella ämnen) och olika typer av verkliga problem, såsom samhällsfrågor. Detta kopplas 

framförallt till utbildningsfilosofierna och den tematiska principen, som alla trycker på verkliga 

problem och aktualiteter i syfte att rusta eleverna till deras kommande roll som aktiva medborgare. 

Det andra berör elevernas livsvärld, vilket kunde ta sig i uttryck i att frågorna var utformande på 

ett sätt som ligger nära eleverna. Det kunde till exempel vara att en fråga exemplifierades med en 

fiktiv person i elevens ålder, eller med en aktivitet som kopplas till elevens liv utanför skolan. Till 

exempel internet eller en fritidsgård. Det tredje berör den kunskap eleverna skulle visa på i sina 

svar, det vill säga det som tidigare nämndes, till exempel resonerande, perspektivbyten, 

argumentationer med mera.  

Kunskapsidealen kunde överlappa varandra. Det innebär att en och samma fråga kunde ingå i 

fler än ett kunskapsideal. En och samma fråga kunde innehålla begrepp och karaktäriseras av 

faktakunskap, men delar av frågan kunde till exempel knytas an till elevernas livsvärld och 

medborgerliga kunskaper, till exempel källkritik. Det gällde även för det fostrande kunskapsidealet, 

som kunde placeras i till exempel det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet, och så vidare. 

Ett annat förtydligande är vad som räknades som en aktualitet i en fråga, det vill säga en nyhet eller 

ett aktuellt ämne. För att något skulle räknas som en aktualitet krävdes det att frågan i sig antydde 
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att det var ett pågående problem, eller att det var verklighetsförankrat i form av till exempel en 

verklig händelse. Ett exempel på det från de nationella proven var bland annat verkliga artiklar eller 

något som hade hänt nära i tid. Om frågorna inte antydde att det var ett verkligt problem, ett 

aktuellt ämne eller om frågorna inte innehöll en nyhet, uteslöts det ur definitionen på en aktualitet. 

Analysen av materialet gick till på så sätt att vi läste igenom provfrågorna för att sedan se hur 

innehållet kunde delas i olika ämnesområden. Det kunde till exempel vara så att vi hittade flera 

frågor i ett delprov som behandlade mänskliga rättigheter, då hamnade dessa frågor i en kategori 

som vi för enkelhetens skull kallade för “mänskliga rättigheter”. Syftet med en sådan uppdelning 

var att få ordning på materialet för att kunna dela in frågor som behandlar samma innehåll. 

Innehållet i ämnesområdena kunde senare analyseras för att se vilka kunskapsideal som kom till 

uttryck i vilka ämnesområden, och i vilka ämnesområden som aktualiteter kom till uttryck i. När 

en aktualitet användes uppmärksammade vi hur aktualiteten användes, vilken funktion aktualiteten 

hade i frågan. Därefter tittade vi på vilka typer av kunskaper eleverna skulle uppvisa i sina svar, det 

vill säga vad som efterfrågades. Avslutningsvis började arbetet med kunskapsidealen. I 

analysarbetet använde vi oss som sagt av tre olika kunskapsideal som sammanställts av de 

organisationsprinciper, utbildningsfilosofier och traditioner som nämnts i teoriavsnittet. Om frågan 

formulerades med hjälp av en nyhet, eller karaktäriserades av begreppsanvändning, 

begreppsförståelse och fakta kunde vi uttala oss om till exempel den kunskap man önskade se i just 

den frågan. För tydlighetens skull fanns det till exempel ett antal frågor som behandlade 

samhällsekonomi, det vill säga att innehållet var kopplat till samhällsekonomi. Hur frågan var 

formulerad, och vilken typ av kunskap som eleverna skulle uppvisa, var det som avgjorde vilket 

kunskapsideal som kom till uttryck. Med hjälp av de nämnda kunskapsidealen har vi undersökt 

frågorna i de nationella proven i samhällskunskap. Det för att se vilka kunskapsideal som kommer 

till uttryck, med ett särskilt fokus på aktualiteter som ett innehåll i ett kunskapsideal, i relation till 

konkurrerande kunskapsideal.  

För att återkoppla till frågeställningarna har metoden fungerat som ett sätt för oss att se vilket 

innehåll som återfanns i proven, när och hur aktualiteter används, vilka typer av kunskaper eleverna 

ska uppvisa och vad detta säger om kunskapsidealen som kommer till uttryck. 

Samtliga delar av uppsatsen har vi arbetat med gemensamt. Det finns alltså ingen tydlig 

uppdelning av arbetet.  
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6. Nationella prov 2013–2016 – resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Analysen delas upp efter respektive läsår för 

de nationella proven, 2013/2014, 2014/2015 samt 2015/2016. Under varje läsår presenterar vi en 

analys som är uppdelad utifrån våra kunskapsideal. Dessa är det fostrande kunskapsidealet, det 

vetenskapliga kunskapsidealet och det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Därutöver 

finns det under varje läsår en tabell där vi presenterat resultaten av vår studie. Tabellerna beskriver 

under vilka ämnesområden som de olika kunskapsidealen kom till uttryck. Ämnesområdena är 

baserade på innehållet i de nationella proven, och ett exempel är till exempel “Samhällsekonomi”. 

Varje tabell är skräddarsydd efter varje läsår, och därmed skiljer ämnesområdena sig åt till viss del. 

Ett läsår kan till exempel innehålla “Källkritik”, medan ett annat läsår inte gör det. Under tabellerna 

analyseras resultatet med hjälp av ett eller flera exempel från de olika ämnesområdena. I och med 

att flera frågor liknar varandra i struktur är det inte nödvändigt att lyfta fram alla frågor i sin 

helhet.  Det är med ämnesområdena som vi kan besvara frågan om innehåll i proven. Genom detta 

får vi även svar på när och hur aktualiteter användes, och genom analysen av frågornas utformning 

presenteras vilka kunskaper eleverna skulle uppvisa. Analysverktygen kan sedan användas för att 

presentera vilka kunskapsideal som kom till uttryck i det inkluderade innehållet. Avslutningsvis 

sammanfattas det övergripande resultatet efter varje nationellt prov, under respektive läsår. I detta 

kapitel undersöks de kunskapsideal som kom till uttryck i de nationella proven i samhällskunskap, 

med ett särskilt fokus på aktualiteter som ett innehåll i ett kunskapsideal, i relation till 

konkurrerande kunskapsideal.   

6.1. Nationellt prov 2013/2014 

I tabellen nedan presenteras de ämnesområden som återfanns i det nationella provet för läsåret 

2013/2014. Det är som nämnts i metodavsnittet frågor som behandlade samma typ av innehåll 

som kategoriserats i ämnesområden. För att enkelt presentera hur vi analyserat materialet har vi 

sammanställt en tabell av de kunskapsideal som kom till uttryck i varje ämnesområde. Utöver 

tabellen har vi gjort en textanalys av de kunskapsideal som kom till uttryck i de olika frågorna, som 

ingick i de olika ämnesområdena. Kategorin “Övrigt” är en kategori som innehåller frågor som inte 

passade ihop med övriga kategorier, och som i antal var så få att det inte var fruktbart att göra ett 

ämnesområde av. 

Som tabellen visar kunde frågor från samma ämnesområde hamna i två olika kunskapsideal. Det 

berodde på två saker. Antingen handlade det om två olika typer av frågor som ingick i samma 

ämnesområde och som därmed frågar efter två olika typer av svar från eleven. Det andra var att en 

och samma fråga hade inslag av två eller tre av kunskapsidealen. Samma fråga kunde alltså innehålla 

inslag av till exempel både det vetenskapliga kunskapsidealet och det demokratiska/medborgerliga 

kunskapsidealet. I och med att fokus i uppsatsen ligger på aktualiteter har dessa skrivits ut i antal 

under de ämnesområden där aktualiteter inkluderades. 
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Värt att klargöra är att frågorna som ingick i det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet 

och som innehöll aktualiteter inte nödvändigtvis ingick uteslutande i det kunskapsidealet, några 

hade inslag av det vetenskapliga kunskapsidealet. Däremot räknades inte aktualiteterna in under det 

vetenskapliga kunskapsidealet, i och med att det inte fanns en fråga som enbart var vetenskaplig 

och innehöll en aktualitet. Alla frågor som innehöll aktualiteter var utformade på ett sätt som till 

största del karaktäriserades av det demokratiska/medborgerliga idealet, men det utesluter inte att 

det fanns tendenser till det vetenskapliga kunskapsidealet. Aktualiteter sattes av den anledningen 

enbart under det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. 

Som tabellen nedanför visar återfanns det vetenskapliga kunskapsidealet inom alla 

ämnesområden. Det fostrande kunskapsidealet återfanns endast under ämnesområdet “Demokrati 

och demokratiska värden”, och det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet återfanns endast 

i fyra av alla ämnesområden. Aktualiteter återfanns endast under 

“Samhällsfrågor/samhällsproblem” samt “Övrigt”. 

 

 Ämnesområde   Fostrande   

kunskapsideal  

Vetenskapligt 

kunskapsideal  

Demokratiskt/  

medborgerligt 

kunskapsideal  

  

 Källkritik  

  

    

  X  

  

  X  

  

 Samhällsfrågor/  

 samhällsproblem  

  

    

  X   

  

  X (fem aktualiteter)  

  

 Lag och rätt 

  

  

  

  

  X   

  

  

  

 Demokrati och  

 demokratiska 

 värden   

  

  

  

  X  

  

  

  X  

  

  

  X  

  

 Sveriges   

 styrelseskick 

  

    

  X  
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 EU  

  

    

  X  

  

  

 Samhällsekonomi   

  

    

  X  

  

  

 Övrigt  

  

    

  X  

  

  X (en aktualitet)  

 

6.1.1. Det fostrande kunskapsidealet 

I följande avsnitt presenteras det fostrande kunskapsidealet och hur det tog sig i uttryck i det 

nationella provet. Fostrande kan förstås som värden man kan utläsa i helheten men även i delarna. 

Lindmark, som undersöker skriftliga prov i samhällskunskap, diskuterar värdegrund i proven (det 

kan liknas vid det fostrande kunskapsidealet) och menar att man kan identifiera detta i enstaka 

frågor men att det främst handlade om examinationen i helhet (Lindmark, 2013, s. 151). Vi 

resonerar på ett liknande sätt. Ett innehåll som var vanligt förekommande i samtliga prov och som 

på många sätt genomsyrade även de frågor som inte behandlade innehållet explicit var ett innehåll 

vi kategoriserade som fostrande. På så sätt såg vi detta fostrande innehåll som fostrande i provet 

som helhet. En analys av proven som helhet med utgångspunkt från det fostrande kunskapsidealet 

kommer därmed att presenteras senare i analysen. I detta avsnitt kommer vi därför att visa på hur 

det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck i enstaka frågor, men även vilka återkommande 

teman som fanns i följande nationellt prov. 

Frågor där det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck återfanns i ämnesområdet ”Demokrati 

och demokratiska värden”. I detta ämnesområde fanns det frågor som behandlade demokrati på 

ett sätt där eleven skulle ha förståelse för demokratiska principer och värden. I några av frågorna 

fick eleverna hjälp av begrepp. Eftersom rättssäkerheten är en grundläggande del i den svenska 

demokratin återfanns demokratiska värden i många av de frågor som behandlade rättssäkerhet. Ett 

exempel var fråga A3 i delprov A. I den frågan skulle eleven beskriva “(…) vilka effekter det skulle 

kunna få för rättssäkerheten i Sverige om vi tog bort domstolarnas roll och uppgifter.” (NP SH, 

2013/2014a, s. 6). I uppgiften fick eleven en definition av rättssäkerhet som “(…) innebär att ett 

land har lagar som skyddar individen mot orättvis behandling från samhället.” (NP SH, 

2013/2014a, s. 6). Det här innehållet i provet visade eleven att utan rättssäkerheten skulle eleven 

inte vara skyddad mot behandling som inte är rättvis från samhället. Detta talade om för eleven att 

rättssäkerheten är högst nödvändig för det demokratiska landet vi lever i. Eleven fick information 

om en demokratisk grundsten vilken (implicit) talade om för eleven vad som skulle ske om den 

inte existerade. Utöver fråga A3 behandlade även fråga A4 i delprov A rättssäkerhet. Eleven skulle 
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förklara varför, även om man begått ett grovt brott, har rätt till en advokat. Ett av de begrepp som 

eleven fick använda sig av var “demokrati” (NP SH, 2013/2014a, s. 7). 

Ett annat exempel på en fråga där det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck var fråga A8 i 

delprov A. I frågan skulle eleven ge förslag på hur högstadieeleven Amina kan påverka politikerna 

i kommunen då hennes skola hotas av nedläggning av ekonomiska skäl (NP SH, 2013/2014a, s. 

11). Det demokratiska värdet som uttrycktes här var att även eleven har förmågan att förändra i ett 

demokratiskt samhälle. Demokrati och demokratiska värden är given kunskap i en demokratisk 

kontext. Vi menar alltså att fostran självklart beror på tid och rum, ett fostrande kunskapsideal kan 

tänkas innefatta annat innehåll i ett samhälle som inte är demokratiskt.  

Demokrati var alltså ett återkommande tema i det nationella provet för läsåret 2013/2014. Flera 

exempel visade på det. Fråga A9 i delprov A var ett exempel på en fråga där demokrati behandlades 

explicit. Eleven fick beskriva hur den svenska demokratin fungerar genom att fylla i meningar som 

saknar ett ord (NP SH, 2013/2014a, s. 12). Även i fråga A11, som behandlade det demokratiska 

underskottet i EU (NP SH, 2013/2014a, s. 15). I fråga B7 där eleverna skulle “Resonera om vilka 

orsaker det kan finnas till att läget i världen har blivit så mycket bättre.” behandlades demokrati 

ännu en gång explicit (NP SH, 2013/2014b, s. 11). Till sin hjälp fick eleven använda sig av bland 

annat begreppen “ekonomi” och “demokrati” (NP SH, 2013/2014b, s. 11). Det fostrande 

kunskapsidealet var mest framträdande i delprov A där frågorna A3, A4, A8, A9 och A11 (av 15 

frågor) alla var exempel på demokratisk fostran. De nationella proven innehöll som presenterat i 

tabellen en hel del ämnesområden vilket innebar olika typer av innehåll där både delprov A och B 

har inkluderats. Att demokrati och demokratiska värden tog upp en tredjedel av innehållet i delprov 

A innebär därför att det var ett innehåll som värderades högt i relation till annat innehåll i provet. 

Frågorna var ett exempel på det fostrande kunskapsidealet sett ur alla aspekter. Både 

perennialism och medborgarfostransmodellen. Perennialismen och medborgarfostransmodellen 

liknar varandra. Medborgarfostransmodellen har ett innehåll som redan är bestämt och syftet är att 

överföra en bild av den gode medborgaren. Explicita värden är centralt (Englund, 2005, s. 292). 

Perennialismen liknar medborgarfostransmodellen i den mån att innehållet på samma sätt som 

medborgarfostransmodellen är bestämt, där ingår också explicita värden (Englund, 2005, s. 237–

238). Att det var demokrati och demokratiska värden som fungerade som fostrande kan ses som 

en självklarhet i relation till skolans fostrande roll. Skolan förmedlar inte enbart kunskap. 

Demokratiska värden framförallt, såväl som andra värden, förmedlas till eleverna oavsett om det 

är ett medvetet val eller inte (Carleheden, 2002, s. 43). 

6.1.2. Det vetenskapliga kunskapsidealet 

Vad gäller det vetenskapliga kunskapsidealet karaktäriserades flera av frågornas struktur av bland 

annat begrepp som eleverna kunde ta användning av, eller så var frågans struktur på ett sätt som 

innebar att eleverna måste kunna ange korrekt svar. Där ingick de frågor där eleverna skulle kryssa 

i olika alternativ. 
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Det tydligaste exemplet på det vetenskapliga kunskapsidealet var de frågor där eleverna skulle 

kryssa i rätt alternativ som svar på frågan, eller para ihop något med något annat. Här ingick bland 

annat fråga A1 (lag och rätt), fråga A6 (Sveriges statsskick), fråga B1 (källkritik), fråga B5 (EU) och 

fråga B11 (samhällsekonomi). I delprov A, fråga A1, behandlades begrepp inom lag och rätt, där 

eleverna skulle para ihop begrepp med tillhörande definition, däribland ingick “tingsrätt”, 

“advokat” och “domare” (NP SH, 2013/2014a, s. 4). I delprov B, fråga B1, behandlades källkritik. 

Källkritik karaktäriseras alltid som ett demokratiskt/medborgerligt kunskapsideal, däremot var det 

frågans utformning som karaktäriserade följande fråga även som vetenskaplig. B1 handlade om 

Google och Wikipedia. Eleverna skulle kryssa i fyra av påståendena som var korrekta för Google 

och Wikipedia. Ett av påståendena löd: “En av Wikipedias fördelar är att det är lätt att hitta de 

källor som artikeln bygger på.” (NP SH, 2013/2014b, s. 4). Fråga B5 hade en liknande struktur, 

men den frågan behandlade istället EU. Eleverna skulle kryssa i de påståenden som var korrekta i 

relation till EU. I den här frågan återfanns ett flertal ämnesspecifika och vetenskapliga begrepp. 

Däribland “valuta”, “tull” med flera (NP SH, 2013/2014b, s. 8). Det sista exemplet var i 

ämnesområdet samhällsekonomi. Fråga B11 var ett tydligt exempel på det, som handlade om utbud 

och efterfrågan. Frågan behandlade när utbud är större än efterfrågan, och eleverna ombads att 

sätta kryss för påståenden som överensstämde med det. Ett exempel var “Det blir hög inflation” 

(NP SH, 2013/2014b, s. 16). 

Det fanns alltså flera exempel på den här typen av frågeformuleringar i de två delproven. Det 

räknas till det vetenskapliga av den anledning att alternativen var i förväg valda, och det som 

krävdes av eleverna var att de i förväg redan hade den typen av faktakunskap. För att eleverna ska 

besitta den här typen av kunskap krävs inlärning. Frågorna karaktäriserades inte av något 

resonerande eller reflekterande, till exempel. Vidare användes utöver det ett flertal ämnesspecifika 

och vetenskapliga begrepp. I fråga B11 användes till exempel “inflation” som begrepp, i fråga A1 

till exempel “tingsrätt” och i fråga B5 begrepp till exempel “tull” och “valuta”. Fokus var fakta, 

begrepp och den vetenskapliga disciplinen. 

Ett annat exempel på det vetenskapliga kunskapsidealet var sådana frågor där eleverna fick 

använda sig av begrepp i sina svar, som var vetenskapliga och ämnesspecifika, eller när frågan i sig 

krävde ett svar som byggde på fakta. En sådan fråga som krävde ett svar som byggde på fakta var 

bland annat fråga A7 i delprov A. Frågan behandlade Sveriges styrelseskick. Eleven fick 

information om hur många partier som fanns med i riksdagen, och deras uppgift var att ange de 

anledningar som låg bakom att det fanns flera partier i vår riksdag (NP SH, 2013/2014a, s. 10). En 

fråga som istället relaterade till begreppsanvändning i deras svar var till exempel fråga B14 i delprov 

B. Frågan handlade om att välja program på gymnasiet, och det eleverna skulle göra var att resonera 

kring vad som kan inverka på deras olika val, både vad gäller program såväl som vilken skola elever 

väljer. Frågan i sig hade resonerande karaktär, vilket kräver något annat än bara fakta. Däremot 

innehöll frågan olika begrepp som eleverna, frivilligt, kunde använda sig av. Dessa var bland annat 

“kön” och “arbetsmarknad” (NP SH, 2013/2014b, s. 20). 
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Dessa frågor var annorlunda från de frågorna med i förväg valda alternativ eleverna kunde välja 

mellan. I fråga A7 krävdes det att de hade kunskaper, faktakunskaper, om representativ demokrati. 

I fråga B14 om ämnesspecifika begrepp som “kön” och “arbetsmarknad”, trots att frågan i sig var 

resonerande. Båda kopplas alltså till det vetenskapliga kunskapsidealet. B14, som var mer 

resonerande, förhöll sig alltså fortfarande till den vetenskapliga disciplinen. Det här kan återkopplas 

till Morén som diskuterar det vetenskapliga förhållningssättet i de nya läroplanerna (Morén, 2017, 

s. 23–24). 

Vidare kan följande frågor kopplas samman med det Lindmark fann i hans studie om olika 

ämneskonceptioner. Han menar att de skriftliga proven karaktäriserades av den fakta- och 

begreppsinriktade ämneskonceptionen. Centrala begrepp kopplade till de vetenskapliga 

disciplinerna genomsyrade proven, där de skulle pekas ut, redogöras för eller förklaras. Dessutom 

menar Lindmark att frågorna var tydligt kopplade till Sveriges styrelseskick och samhällsekonomi 

(Lindmark, 2013, s. 150–151). Odenstad hittade även hon att faktafrågor var det mest 

framträdande, där ingick till exempel frågor som krävde korta svar, och sådana typer av frågor där 

det fanns bestämda alternativ att svara mellan. Föreståelsefrågor var i minoritet (Odenstad, 2010, 

s. 89, s. 107–108). Det stämmer överens med följande resultat. Det dominerande kunskapsidealet 

tillsammans i delprov A och delprov B var det vetenskapliga kunskapsidealet, som kopplas samman 

med ämnesspecifika och vetenskapliga begrepp, och främjar faktakunskaper. 

Något annat vi fann i resultatet för läsåret 2013/2014 var att aktualiteter, det vill säga nyheter 

och aktuella frågor, inte togs upp i de frågor där frågorna enbart krävde faktakunskaper. De ingick 

alltså inte i frågorna som kopplades enbart till det vetenskapliga kunskapsidealet. Det stämmer 

också överens med tidigare forskning, vilket inte är helt oväntat. Olsson påpekar till exempel i hans 

studie att lärare använder nyheter i deras undervisning av olika syften. Där nämns bland annat att 

se elevernas mätbara kunskaper, som en del av betygssättning, allmänbildning, samt elevernas plats 

i samhället som aktiva medborgare (Olsson, 2016, s. 317, s. 321). Vernersson nämner lärarnas mål 

med att få in en verklighetsskildring i deras undervisning (Vernersson, 1999, s. 174, s. 176). Syftet 

är alltså inte att eleverna ska besitta faktakunskaper, vilket kan vara en förklaring till att aktualiteter 

utesluts ur sådana typer av frågor. Det går ännu en gång att koppla till Lindmark, där aktualiteter 

inte nämns i den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen, utan kan snarare hamna under 

den samhällsanalytiskt inriktade eller den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen 

(Lindmark, 2013, s. 66–67). 

6.1.3. Det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet  

Det fanns ett flertal frågor i det nationella provet för läsåret 2013/2014 där det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck. Aktualiteter återfanns i följande 

kunskapsideal inom två av de ämnesområden som tabellen visar, dessa var 

“Samhällsfrågor/samhällsproblem” samt kategorin “Övrigt”. 
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Tydliga exempel i proven på hur det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till 

uttryck var alla frågor som relaterades till ämnesområdet “Källkritik”. Att kunna kritiskt granska, 

och applicera källkritiska kriterier, är förmågor som kopplas till medborgarkunskaper (Burroughs  

et al., 2009, s. 155). Ett exempel var fråga A14 från delprov A, som löd: "Vi har markerat tre ställen 

i texten med fet text. Förklara kort på vilka sätt man kan kritisera dessa utifrån ett källkritiskt 

perspektiv." (NP SH, 2013/2014a, s. 18). Texten i frågan var en fiktiv artikel om mat förpackad i 

konservburkar och vilken hälsofara det kan vara, och det fetmarkerade från texten skulle eleverna 

granska ur ett källkritiskt perspektiv (NP SH, 2013/2014a, s. 18). En del av frågorna som 

behandlade källkritik innehöll begrepp eller krävde att eleven skulle besitta en slags faktakunskap. 

En sådan fråga var B1 i delprov B som löd: “Här finns ett antal påståenden om Google och 

Wikipedia. Sätt kryss för de fyra påståenden som är rätt.” (NP SH, 2013/2014b, s. 4). Eleven skulle 

kryssa i påståenden om hemsidorna Google och Wikipedia (NP SH, 2013/2014b, s. 4). Strukturen 

på frågan kan dock ses som ett tydligt exempel på den mätbara kunskapen, man kan antingen få 

rätt eller fel. Däremot kvarstår det faktum att själva ämnesområdet, källkritik, är ett typ av innehåll 

som talar om för oss att eleven skulle ha den här typen av förmåga för att aktivt leva ett 

demokratiskt samhälle. Det handlar om att eleven ska utveckla demokratiska förmågor i ett 

föränderligt samhälle, att eleven ska ha kunskapen att navigera i ett sådant samhälle (Burroughs 

m.fl., 2009, s. 155). Det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kommer även till uttryck för 

att källkritik ligger nära elevens livsvärld då eleven ständigt kommer i kontakt med information på 

olika sätt utanför klassrummet (Ekendahl et al., 2015, s. 97). 

Fråga A15 var ett annat exempel, där eleven skulle svara på frågan: “Vilka av följande påståenden 

kan utläsas med hjälp av tidningsklippet?” Till sin hjälp skulle eleven läsa en verklig artikel från 

2013 om en opinionsundersökning (NP SH, 2013/2014a, s. 19). Denna fråga var elevnära på så 

sätt att det var information som eleven kunde stöta på i livet utanför klassrummet. Fråga A15 hade 

dessutom en stark verklighetsförankring då en aktualitet inkluderades. Det syfte som kan utläsas av 

inkluderingen av aktualiteter har bland andra Roger Olsson svar på. En del lärare i Olssons studie 

menade att integrering av aktualiteter var ett sätt att allmänbilda (Olsson, 2016, s. 317, s. 321). Man 

kan tänka sig att integrering av aktualiteter kan innebära samma sak även i fråga A15. Detta för att 

man inte nödvändigtvis behöver inkludera aktualiteter för att testa elevers kunskaper i källkritik, 

som i fråga B1 och A14. När de väl integreras är det därför ett val, ett val som man kan utläsa syften 

från. En aktualitet återfanns även i fråga B13 där ett diagram användes för att presentera hur 

förtroendet för olika Tv-kanaler har sett ut över tid. Elevens uppgift bestod i att resonera om varför 

människor hade högst förtroende för just SVT (NP SH, 2013/2014b, s. 18). 

Det kunskapsideal som kom till uttryck i frågor som behandlade källkritik var alltså det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Detta har att göra med den kunskap elever 

förväntades uttrycka. I ämnesområdet källkritik behandlades som sagt frågor där eleven skulle 

värdera källor eller resonera kring användandet av källor. Denna typ av kunskap eller förmåga är 

en sådan som i denna uppsats kopplas till elevens roll som medborgare. Uppgiften för eleven 
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bestod i att analysera och resonera om något som sker i samhället, information om samhället och 

hur man kan värdera den informationen baserat på var den kommer ifrån eller hur den är 

formulerad. 

Utöver källkritiken kom det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet till uttryck i 

ämnesområdet ”Samhällsfrågor/samhällsproblem”. I ämnesområdet behandlades frågor där 

eleven presenterades för en typ av samhällsfråga eller ett samhällsproblem. Eleven skulle resonera 

(ibland med hjälp av begrepp) om hur detta problem eller fråga kunde lösas eller vilka konsekvenser 

som kunde komma av detta problem. Frågorna i detta ämnesområde kan bäst beskrivas med hjälp 

av ett antal exempel. Fråga A5 var ett exempel på det: “Resonera om vilka sätt användandet av 

mobiltelefon under bilkörning skulle kunna förändras när vi nu har fått en lag som begränsar 

mobilanvändandet under bilkörning.” (NP SH, 2013/2014a, s. 8). Eleven skulle med hjälp av ett 

diagram, som visade lagstiftning om cykelhjälmsanvändning, självständigt resonera kring hur detta 

även kan appliceras på mobiltelefoner under bilkörning. Problemet var mobilanvändning under 

bilkörning och elevens uppgift bestod i att använda sin förmåga att diskutera och resonera om 

konsekvenser (NP SH, 2013/2014a, s. 8). 

Valet av innehåll i provet visade på en strävan att ta fram vissa kunskaper och förmågor hos 

eleven. Idén om medborgarfärdigheter är närvarande bland de frågor som kategoriserades i 

ämnesområdet “Samhällsfrågor/samhällsproblem”. Detta har att göra med elevens självständighet 

i dessa frågor, hur eleven presenterades med information om en fråga eller problem och skulle med 

få hjälpmedel (ibland begrepp) hitta lösningar, resonera, diskutera och analysera. Ett exempel på 

en sådan fråga var A10 i delprov A: “Vilka problem kan det finnas till följd av att Sverige är så 

ojämnt befolkat? Om du vill kan du använda dig av följande eller andra begrepp.” (NP SH, 

2013/2014a, s. 14). Några av de begrepp som eleven kunde använda sig av var “ekonomi”, 

“sysselsättning”, “urbanisering” och “skatt” (NP SH, 2013/2014a, s. 14). Det var valfritt för eleven 

att använda sig av just dessa begrepp, men en god begreppslig förståelse var något som med stor 

sannolikhet kunde hjälpa eleven. Uppgiften bestod dock främst i att beskriva och resonera kring 

ett problem, inte att definiera begreppen. Englund (2005, s. 294) förklarar att medborgarfärdigheter 

kan kopplas till självständigt beslutsfattande och att samhällsfrågor i undervisningen kan hjälpa 

eleven att utveckla denna självständighet. Istället för att eleven får rigida ramar att förhålla sig till, 

begrepp som ska definieras eller alternativ som ska kryssas i får eleven istället en självständighet i 

sitt resonerande, vilket tillåter eleven att se till egna perspektiv och resonemang. Innehåll som 

kräver elevers ställningstagande till samhällsfrågor och problem kan förstås även av Lindmark som 

något kopplat till medborgarskapskunskap. Detta är kunskap som möjliggör att elever blir aktiva 

samhällsmedborgare (Lindmark, 2013, s. 66–67). 

Ytterligare en fråga som ingick i ämnesområdet “Samhällsfrågor/samhällsproblem” var fråga 

B4, i delprov B, där eleven skulle beskriva “(…) vilka anledningar det kan finnas till att det är så 

många fler som blir utsatta för kränkningar via nätet jämförs med i skolan!” (NP SH, 2013/2014b, 

s. 7). Till sin hjälp hade eleven en aktualitet i form av en rapport med hur många barn i mellan 
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åldrarna 12–16 som utsattes för mobbning genom mobilen och i skolan. Problemet som eleven 

presenterades med var mobbning och hur det skilde sig mellan skolan och på nätet. Det enda eleven 

hade till sin hjälp var rapporten och inga begrepp knutna till ämnesområdet eller 

samhällskunskapen. Eleven skulle självständigt beskriva frågan och problemet (NP SH, 

2013/2014b, s. 7). Eftersom frågan var formulerad med utgångspunkt från elevens livsvärld, det 

vill säga en aktualitet som behandlade mobbning av barn i elevens egen ålder, kan det sägas att det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck. Även i fråga B10 användes en 

aktualitet, det vill säga ett hjälpmedel i frågan med syfte att ge innehållet en verklighetsförankring. 

Frågan löd: “Resonera om hur samhället och enskilda individer kan påverkas av en sådan 

nedläggning.” (NP SH, 2013/2014b, s. 15). Aktualiteten i fråga var en artikel från 2008 som beskrev 

hur en fabrik lades ner i Höganäs och hur 85 personer blev varslade som ett resultat av detta (NP 

SH, 2013/2014b, s. 15). Ytterligare en aktualitet inkluderades i fråga B15 i delprov B där ett diagram 

användes för att presentera hur ungdomsbrottsligheten sett ut över tid. Elevens uppgift var att 

självständigt, med hjälp av diagrammet, resonera om denna förändring (NP SH, 2013/2014b, s. 

21). 

I ämnesområdet ”Demokrati och demokratiska värden” kom samma kunskapsideal till uttryck. 

I detta område fanns frågor som behandlade demokrati på ett sätt där eleven skulle ha förståelse 

för demokrati som begrepp, dess beståndsdelar samt de värden som ingår i demokrati. I det 

nationella provet från läsåret 2013/2014 fanns en fråga som passade i denna beskrivning. Detta var 

fråga A8 från delprov A som löd: “Amina går på en högstadieskola som hotas av nedläggning. Ge 

några förslag på vad hon kan göra för att påverka politikerna.” (NP SH, 2013/2014a, s. 11). Elevens 

uppgift bestod i att självständigt ge förslag på hur skolan kunde räddas från nedstängning. Eleven 

fick inga begrepp eller annan vägledning än den om att skolan skulle läggas ned av ekonomiska skäl 

(NP SH, 2013/2014a, s. 11). Det som gjorde att frågan hamnade i ämnesområdet där demokrati 

behandlas var för att eleven skulle ha kunskap om vilka medel man kan ta till för att driva på 

förändring. Dessutom skulle eleven ge förslag på hur Amina, en högstadieelev, kunde påverka 

sådana beslut vilket innebar att eleven skulle visa hur en person i hens egen ålder kunde agera för 

att påverka i samhället. Detta kan knytas an till Englunds reflective inquiry då han menar att elevens 

beslutsfattande förmågor kan kopplas till medborgarskap (Englund 2005, s. 294). Frågans 

utformning var intressant då den hade kunnat vara utformad utan fokus på elevens egen livsvärld, 

alltså hur en 15-åring hade kunnat påverka ett politiskt beslut. Det är detta som gör att frågan även 

går i linje med elevprincipen som Ekendahl, Nohagen & Sandahl beskriver (Ekendahl et al., 2015, 

s. 97). 

Resultatet visar att de frågor där det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till 

uttryck var formulerade på ett sätt som möjliggjorde elevens självständiga resonerande genom de 

problem och samhällsfrågor som presenterades för eleven. Resultaten visar även att elevens 

medborgerliga förmågor efterfrågades genom de frågor som krävde att eleven exempelvis skulle 

förklara hur en person i elevens ålder kunde påverka politiska beslut. De medborgerliga förmågorna 
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och kunskaperna testades även genom inkluderingen av källkritik i provet då den kunskapen som 

sagt visar att kunskaper om att värdera och förstå information är något önskvärt för den aktiva 

samhällsmedborgaren. I frågor där det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till 

uttryck användes aktualiteter. Den typen av innehåll, aktualiteter, användes i frågorna för att skapa 

en kontext, en utgångspunkt och en verklighetsförankring för eleven när hen skulle besvara frågan. 

Det som skulle ge stöd för att aktualiteter återfanns i proven är dels ämnets ursprungliga syfte där 

en verklighetsförankring var central i samband med ämnets införande, dels lärares sätt att se på 

ämnet (Olsson, 2016, s. 19, Bernmark-Ottoson, 2009, s. 74–75). 

6.1.4. Sammanfattning av läsåret 2013/2014 

I det nationella provet för läsåret 2013/2014 kom det vetenskapliga kunskapsidealet till uttryck i 

samtliga ämnesområden, och det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet koncentrerades till 

hälften av ämnesområdena. Två av dessa var “Samhällsfrågor/samhällsproblem” samt “Demokrati 

och demokratiska värden”. Det fostrande kunskapsidealet återfanns i endast ett av 

ämnesområdena, och det var “Demokrati och demokratiska värden”. Att det fostrande kom till 

uttryck i ämnesområdet “Demokrati och demokratiska värden” var inte oväntat.  Skolan har en 

fostrande funktion, och det gäller framförallt i fråga om demokrati och demokratiska värden (se 

t.ex. Carleheden 2002).  

Att det vetenskapliga kunskapsidealet inte koncentrerades till specifika ämnesområden, utan alla, 

innebär alltså att det finns ett behov av att eleverna övas i begreppslig förståelse och faktakunskaper 

inom hela samhällskunskapsämnet, medan det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet 

återfanns i endast några av ämnesområdena. Något annat som går att se är att de frågor som enbart 

tillhörde det vetenskapliga kunskapsidealet inte berörde några aktualiteter. Aktualiteterna återfanns 

i det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet och majoriteten härleddes till ämnesområdet 

“Samhällsfrågor/samhällsproblem”. Att aktualiteter härleddes till det ämnesområdet var inte heller 

oväntat i relation till tidigare forskning. Samhällsfrågor relaterar tillbaka till världen runt omkring 

eleverna, och eleverna kan testas i andra färdigheter än sådana som relateras till faktakunskaper, 

däribland att eleverna blir aktiva samhällsmedborgare (se t.ex. Lindmark 2013, Olsson 2016, Morén 

2017). 

6.2. Nationellt prov 2014/2015  

Som nämnts i avsnitt 6.1 visar tabellen vilka kunskapsideal som kom till uttryck inom de olika 

ämnesområdena. Tabellen visar även i vilka ämnesområden aktualiteter inkluderades. Med “en 

aktualitet” menas att en aktualitet inkluderades i en av frågorna från det ämnesområdet. Resultatet 

i tabellen visar att det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck i samtliga ämnesområden. Det 

fostrande kunskapsidealet kom till uttryck genom att ett innehåll tog mycket plats, i proportion till 

annat innehåll, eller genom att enstaka frågor var fostrande. Detta innehåll fanns inom “Demokrati 
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och demokratiska värden” samt “Mänskliga rättigheter”. Tabellen visar även att aktualiteter endast 

inkluderades i frågor där demokratiskt/medborgerligt kunskapsideal kom till uttryck. 

 

 Ämnesområde   Fostrande  

 kunskapsideal  

 Vetenskapligt 

 kunskapsideal  

 Demokratiskt/  

 medborgerligt 

 kunskapsideal  

  

 Samhällsfrågor/  

 samhällsproblem  

  

  

  

  

  X   

  

  X (två aktualiteter)  

  

 Lag och rätt 

  

  

  

  

  X  

  

  

  

 Demokrati och 

 Demokratiska 

 värden  

  

  

  

  X  

  

  

  X  

  

  

  X (en aktualitet)  

  

 Mänskliga 

 rättigheter  

  

  

  X  

  

  X  

  

  X  

  

  

 Sveriges 

 styrelseskick  

  

  

  

  

  X   

  

  X (en aktualitet)  

  

 Samhällsekonomi  

  

    

  X  

  

  

 Övrigt  

  

    

  X  

  

  X  

6.2.1. Det fostrande kunskapsidealet 

Som nämnt i metodavsnittet kan frågor som kan placeras i ett kunskapsideal kan även placeras i ett 

annat, detta blir extra tydligt för de frågor som ingår i det fostrande kunskapsidealet. Detta har att 

göra med att vi delvis valt att mäta fostran i frekvens, det vill säga innehåll som var vanligt 

förekommande i samtliga prov. Ett sådant innehåll som förekom regelbundet var demokrati, 
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demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Att frågorna nedan placerades i det fostrande 

kunskapsidealet har alltså att göra med dess likhet till varandra men även hur samma typ av fråga 

återkom. Det fanns också exempel på enstaka frågor som i sig var fostrande. 

I fråga A8, delprov A, skulle eleven “Resonera om på vilka sätt påståendet är viktigt i en 

demokrati.” Till sin hjälp fick eleven använda sig av ett citat från filosofen Voltaire: ”Jag delar inte 

dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” (NP SH, 2014/2015a, s. 13). 

Fråga B13 i delprov B behandlade något liknande: “Vad betyder begreppen nedan? Skriv siffran 

framför rätt förklaring.” (NP SH, 2014/2015b, s. 18). Begreppen som eleven skulle definiera 

handlade om vad en demokrati är och vilka institutioner den består av, såsom rättssäkerhet och 

yttrandefrihet. Däremot talade en del begrepp om för eleven vad demokrati inte är, exempelvis 

begreppen censur och diktatur (NP SH, 2014/2015b, s. 18). Fråga B12 behandlade valdeltagande 

och vad konsekvenserna kan vara för en demokrati med lågt valdeltagande. Beskrivningen och 

uppgiften av frågan var följande: “I demokratier med lågt valdeltagande försöker man på olika sätt 

att öka valdeltagandet. Resonera om varför det kan viktigt för demokratin med ett högt 

valdeltagande.” (NP SH, 2014/2015b, s. 17). Fråga B2 i delprov B behandlade rättssäkerhet, en 

central del i ett demokratiskt samhälle. Eleven skulle “Förklara varför personer som är misstänkta 

för ett grövre brott alltid får hjälp av en försvarsadvokat” (NP SH, 2014/2015b, s. 5). Mänskliga 

rättigheter behandlades ett antal gånger i delproven, till exempel frågorna A1, A2, B7 och B8. 

Man kan konstatera att demokrati, demokratiska institutioner och människors fri- och 

rättigheter tog stor plats i de undersökta proven. Flera frågor behandlade samma tema. Det 

fostrande kunskapsidealet beskrivs i denna uppsats som en överföring av värden och vad som 

uppfattas som “sann” kunskap, något som kan ses som ett kulturarv, och ingår därmed i både 

perennialism och medborgarfostransmodellen (Englund, 2005, s. 237–238, s. 292, s. 294). 

Demokrati och demokratiska värden kan ses som en naturlig del av den kunskap elever ska ta del 

av och att det av den anledningen genomsyrar samhällskunskapsämnet. När samhällskunskapen 

blev ett ämne i skolan var syftet att bilda aktiva, demokratiska medborgare (Ekendahl et al., 2015, 

s. 50–52). Som medborgare krävs en kunskap om den kontext man befinner sig i, en demokrati i 

det här fallet. Detta är något som Biesta diskuterar och menar att ibland kan en bra 

samhällskunskapsutbildning innebära att man har den korrekta kunskapen för att vara en bra 

medborgare. I ett demokratiskt samhälle som Sverige kan man tänka sig att denna korrekta kunskap 

är demokrati (Biesta 2009, s. 43). Den medborgare man eftersträvar blir därmed en demokratisk 

sådan. 

6.2.2. Det vetenskapliga kunskapsidealet 

Vad gäller det vetenskapliga kunskapsidealet fanns det flera frågeformuleringar som var intressanta 

och tydliga i relation till ett vetenskapligt förhållningssätt. Frågornas struktur liknade strukturen 

som nämndes i läsåret för 2013/2014. De exempel som presenteras här hade antingen en tydlig 

frågeformulering eller tydliga begrepp som eleverna hade till sitt förfogande i sina svar. Den 
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tydligaste frågeformuleringen var när eleverna ombads para ihop olika påståenden med ett rätt svar. 

Det andra var när eleverna fick olika begrepp att använda sig av i sina svar. Det vetenskapliga 

kunskapsidealet visade sig även för läsåret 2014/2015 som dominerande, det vill säga ingick i alla 

ämnesområden. Aktualiteter togs inte upp i frågorna som enbart rörde det vetenskapliga 

kunskapsidealet i följande resultat.   

Det fanns flera exempel i det vetenskapliga kunskapsidealet som återkopplade till ämnesområdet 

“Mänskliga rättigheter”, i både delprov A och delprov B. I delprov A i fråga A1 “Att bryta mot de 

mänskliga rättigheterna”, skulle eleverna svara på frågan “Vilka av följande påståenden bryter mot 

FN:s mänskliga rättigheter?”, där det sammantaget fanns nio påståenden (NP SH, 2014/2015a, s. 

4). Ett av påståendena löd till exempel: “Ditt land har rätt att döma dig till dödsstraff om du har 

begått ett grovt brott.” (NP SH, 2014/2015a, s. 4). I delprov B, fråga B7, löd frågan som följande: 

“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.” (NP SH, 2014/2015b, s. 

10). I rutan fick eleven använda sig bland annat av de mänskliga rättigheterna: rätten till liv, rätten 

till utbildning och yttrandefrihet. I uppgiften skulle eleven redogöra för innebörden av dessa 

rättigheter (NP SH, 2014/2015b, s. 10). 

Andra frågor, som liknade fråga A1 men som istället behandlade andra ämnesområden var 

frågorna B9 (Demokrati och demokratiska värden) och A14 (Sveriges styrelseskick). I fråga B9 

“Demokratiska beslut” fick eleven nio alternativ och fyra av dessa var ett korrekt svar på frågan 

vad som gör att ett beslut är taget på demokratiska grunder (NP SH, 2014/2015b, s. 12). I fråga 

A14 behandlades istället Sveriges styrelseskick. Eleverna fick påståenden om Sveriges styrelseskick, 

och de skulle kryssa i dem som var korrekt överensstämmande med det. Här ingick flera 

ämnesspecifika begrepp. I de olika påståendena användes begrepp som “veto”, “formell politisk 

makt”, “stifta lagar”, “avsätta regeringen”, med mera (NP SH, 2014/2015a, s. 20). En sista fråga 

att ta upp som hade en liknande struktur är fråga A6, som kategoriserades i “Övrigt”, där eleven 

skulle kryssa i vilka som är Sveriges fem nationella minoriteter. Eleven hade elva alternativ (NP SH, 

2014/2015a, s. 11). 

Det fanns även frågor som var relaterade till ämnesområdet “Samhällsekonomi”. En av dessa 

var fråga B4, där eleverna skulle beskriva “(…) hur utbud och efterfrågan påverkar priset på en 

vara.” (NP SH, 2014/2015b, s. 7). I sina svar uppmanades eleverna att använda sig av vissa begrepp, 

däribland “utbud”, “producenter”, “konsumenter”, “konkurrens” med flera (NP SH, 2014/2015b, 

s. 7). En annan fråga relaterad till “Samhällsekonomi” var fråga B10 i delprov B, där de skulle sätta 

“(…) in rätt ord i rätt lucka i meningarna nedan.” (NP SH, 2014/2015b, s. 13). Begreppen 

behandlade ekonomi och arbetsmarknad. Eleven hade i uppgift att definiera de olika begreppen 

genom att sätta in dessa i meningar som saknade ett ord (NP SH, 2014/2015b, s. 13–14).  En fråga 

som istället ingick i ämnesområdet “Samhällsfrågor/samhällsproblem” var fråga B6 där eleven 

hade i uppgift att redogöra för konsekvenserna av ojämn befolkning i Sverige. Till sin hjälp hade 

eleven bland annat begreppen “samhälle”, “skatter”, “urbanisering” och “arbetsmarknad” (NP SH, 
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2014/2015b, s. 9). Frågan var framförallt resonerande, men begreppen som eleverna uppmanades 

använda, dock frivilligt, gjorde att frågan även kunde räknas in i det vetenskapliga kunskapsidealet. 

Det kan relateras till det vetenskapliga förhållningssättet som Morén i hans studie talar om, i relation 

till läroplanen (Morén, 2017, s. 23–24).  Trots att frågan i sig var resonerande uppmanades 

användning av de vetenskapliga och ämnesspecifika begreppen. 

Alla frågorna hade några punkter gemensamt. Det första var att det fanns ämnesspecifika 

begrepp i frågorna, till exempel fråga A14, som innehöll begrepp som “veto”. Det andra var att 

frågorna inte krävde något resonerande, frågorna krävde att eleverna besatt faktakunskap. Det 

gällde framförallt för de frågor där de inte skrev fri text, utan skulle kryssa i rätt svar. Det gällde 

dock även för de andra frågorna, till exempel i fråga B7. Det tredje var att alla frågor krävde 

inlärning. Eleverna måste “lära in” fakta för att besvara frågorna. Det enda undantaget var fråga 

B6 från ovanstående, med undantag för de ämnesspecifika begreppen. Frågorna kopplades därför 

till det vetenskapliga kunskapsidealet. Ämnesspecifika begrepp och kunskap som kräver att 

eleverna är passiva mottagare av faktakunskaper är ett tydligt exempel på det vetenskapliga 

kunskapsidealet. Frågorna stämmer väl överens med essentialismen, där begrepp från den 

vetenskapliga disciplinen är centralt, såväl som kommunicerandet av faktakunskaper. 

Samhällsutvecklingen tas inte i åtanke, det är det vetenskapliga som är centralt (Englund, 1997, s. 

133–135). Frågorna går även att applicera i Englunds tradition “social studies”, som likt 

essentialismen utgörs av centrala begrepp, där syftet är att etablera sanningar byggda på 

vetenskapen. Det vetenskapliga tänkandet uppmanas mer än något annat (Englund, 2005, s. 292–

293). Därmed syntes även organisationsprincipen “ämnesprincipen”, som karaktäriseras av bland 

annat begrepp (Ekendahl et al., 2015, s. 90–91). Utifrån ovanstående var det därmed inte heller 

oväntat att frågorna som enbart räknades till det vetenskapliga kunskapsidealet inte innehöll några 

aktualiteter. Det återkopplas ännu en gång till de olika syftena med innehållet. 

Vad gäller följande resultat överensstämmer det till viss del med Odenstads undersökning. Hon 

menar att majoriteten av frågorna i de undersökta proven var relaterade till fakta, och minoriteten 

karaktäriserades av förståelsefrågor. Hon såg dock att det skilde sig inom olika kunskapsområden. 

Ekonomifrågor karaktäriserades av förståelsefrågor, medan till exempel Sveriges statsskick 

karaktäriserades av faktafrågor (Odenstad, 2010, s. 107–108, s. 129–130). Det såg vi till viss del 

även i följande resultat, med några undantag. I vår tabell för det aktuella läsåret fanns Sveriges 

styrelseskick i både det vetenskapliga och det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet, medan 

samhällsekonomi återfanns i det vetenskapliga kunskapsidealet. Med hennes definition på 

faktafrågor och förståelsefrågor kunde dock en fråga kopplad till Samhällsekonomi ses till viss del 

som en förståelsefråga. Faktafrågor menar Odenstad karaktäriseras av att förstå till exempel 

begrepp. Förståelsefrågor karaktäriseras av att eleverna kan förstå till exempel en företeelse. 

Förklaringar är en del av det (Odenstad, 2010, s. 96). Fråga B10 var ett klart exempel på en 

faktafråga, medan B4 som handlade om utbud och efterfrågan skulle till viss del kunna ses som en 

förståelsefråga, där de behövde förstå en företeelse inom samhällsekonomi. Dock behövde de 
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fortfarande förstå de olika begreppen som tilldelades. I det nationella provet var frågorna mer 

blandade i fråga om ämnesområde och typ av fråga, till skillnad från de prov som Odenstad 

undersökte. 

Även följande resultat går att återkoppla till Lindmarks ämneskonceptioner. Det som var tydligt 

i resultatet var att alla återknöt till den ämneskonception som Lindmark benämner som den fakta- 

och begreppsinriktade, med en koppling till ämnets vetenskapliga discipliner (Lindmark, 2013, s. 

66). Frågorna karaktäriserades av begrepp och elevernas faktakunskaper som behövdes för att 

besvara dessa, och det återfanns inom alla ämnesområden. 

6.2.3. Det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet 

Det fanns ett flertal frågor i det nationella provet för läsåret 2014/2015 som ingick i det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Där återfanns även aktualiteter. Som tabellen i 

inledningen visar återfanns kunskapsidealet inom nästan alla ämnesområden förutom 

“Samhällsekonomi” och “Lag och rätt”, vilket skiljer sig från föregående nationellt prov. Något 

som var nytt i det nationella provet för läsåret 2014/2015 var att frågor som berörde det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet nu hade fler “tips” till eleverna. Som nämndes i 

materialavsnittet fick eleverna en tankebubbla de kunde utgå från när de skrev sina svar. Det var 

alltså olika tips (se t.ex. NP SH delprov A, 2014/2015, s. 3). Det som var nytt i tankebubblan var 

att elever ombads att bland annat försöka “(…) förtydliga med exempel eller fakta” (se t.ex. fråga 

A3 i delprov A, NP SH, 2014/2015, s. 6–7). Att eleverna skulle använda sig av fakta var något nytt, 

och skiljer sig från föregående nationellt prov. Flera av frågorna som ingick i följande kunskapsideal 

innehöll just den tankebubblan. Några exempel ges i analysen. 

En fråga som ingick i ämnesområdet “Samhällsfrågor/samhällsproblem” inom det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet var fråga B3 i delprov B. Inledningsvis förklarades 

bland annat att man kan få fängelsestraff som påföljd vid brott, och att det finns en del människor 

som önskar att dömda får längre fängelsestraff. Eleven skulle förklara konsekvenserna av längre 

fängelsestraff ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv (NP SH, 2014/2015b, s. 6). Två 

frågor som istället ingick i ämnesområdet “Demokrati och demokratiska värden” var frågorna A10 

och A11 i delprov A. Frågorna A10 och A11 behandlade kommunfullmäktige och en debatt om 

huruvida en fritidsgård skulle stänga eller inte. A10 handlade om att eleverna skulle resonera kring 

på vilka sätt ungdomar kunde påverka kommunfullmäktiga till att inte stänga ned fritidsgården, och 

eleverna uppmanades bland annat till att anta olika perspektiv. I A11 skulle de istället resonera 

kring av vilken anledning det kunde vara ett bra beslut för kommunfullmäktige att stänga ned den. 

Det här var ett exempel på en fråga där eleverna uppmanades, ur tankebubblan, att använda sig av 

t.ex. fakta i sina svar (NP SH, 2014/2015a, s. 15, s. 17). 

De aktualiteter som återfanns i det nationella provet för läsåret 2014/2015 var frågorna A3 och 

A5 i delprov A, samt B11 och B14 i delprov B. I fråga A3, som ingick i ämnesområdet 

“Samhällsfrågor/samhällsproblem”, återfanns en gapminder på året 1961 samt en gapminder på 
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året 2011, gjord av professor Hans Rosling med flera. Båda behandlade inkomst och förväntad 

livslängd på en mängd länder. Det eleverna ombads göra var att resonera om vad som kunde ligga 

till grund för den positiva utvecklingen mellan 1961 och 2011 (NP SH, 2014/2015a, s. 7). 

Aktualiteten i frågan var den gapminder som beskrivningen av frågan visade, en från 2011. Det i 

sig räknas som en aktualitet. I fråga A5, som ingick i ämnesområdet 

“Samhällsfrågor/samhällsproblem”, ombads eleverna att beskriva “(...) vad som kan hindra flickor 

i vissa länder från att gå i skolan.” (NP SH, 2014/2015a, s. 10). Frågan i sig utgick inte från en 

nyhet, snarare en aktualitet, i frågan fanns en bild på Malala Yousafzai med bildtexten: “Hon 

kämpar för flickors rätt till utbildning.” (NP SH, 2014/2015a, s. 10). I och med att beskrivningen 

av bilden räknades den frågan som en fråga med en aktualitet. 

I delprov B återfanns B11 och B14. B11, som ingick i ämnesområdet “Sveriges styrelseskick”, 

handlade om Socialdemokraternas och Miljöpartiets regeringsbildande utifrån ett valresultat från 

2014, där det påpekades att de inte hade majoritet i riksdagen. Det eleverna skulle göra var att 

beskriva “(...) regeringens (S + MP) möjligheter/svårigheter att genomföra sina förslag.” (NP SH, 

2014/2015b, s. 15). Det här var en fråga som tydligt var kopplad till en aktualitet. Det räknas som 

en nyhet, såväl som en aktuell fråga inom politiken, under året för det nationella provet. Dessutom 

tog frågan sin utgångspunkt ur aktualiteten. En annan fråga i delprov B, ur ämnesområdet 

“Demokrati och demokratiska värden”, var fråga B14, “Hot mot politiker” där det redogjordes för 

en undersökning av Brottsförebyggande rådet, från 2012. Undersökningen handlade om i vilken 

utsträckning politiker bland annat hade blivit hotade, och resultatet visade att 20% hade råkat ut 

för det under det året. Det eleverna skulle göra var att svara på frågan: “Hur kan demokratin 

påverkas av att politiker utsätts för hot på grund av sitt politiska uppdrag?” (NP SH, 2014/2015b, 

s. 19). Även i denna fråga ombads eleverna att t.ex. svara med fakta (NP SH, 2014/2015b, s. 19). 

Den här frågan var liksom fråga B11 en tydlig fråga kopplad till en aktualitet. Det räknar som en 

nyhet, och ett verkligt problem, såväl som att frågan tog sin utgångspunkt ur den undersökningen. 

I alla ovanstående frågorna kom det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet till uttryck i 

och med att alla frågor krävde något mer än bara faktakunskaper, och en del kunde kopplas till 

elevernas livsvärld. Det knyter an till två av organisationsprinciperna, den tematiska principen och 

elevprincipen. Den tematiska principen tar sin utgångspunkt ur verkligheten, däribland aktualiteter. 

Elevprincipen tar sin utgångspunkt i elevernas livsvärld och sådana frågor som kan vara 

engagerande för dem (Ekendahl et al., 2015, s. 95–97). Frågorna A3, A5, B11 och B14 rörde alla 

verkliga problem, som ingår i det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Konkreta exempel 

från verkligheten, som eleverna skulle resonera kring. Både i B11 och B14 användes nyheter, och i 

A3 ingick en redogörelse för hur verkligheten såg ut, till viss del även A5, och det skulle eleverna 

utgå från i deras resonemang. Förutom att frågorna A10 och A11 är resonerande, kan de också 

ingå i elevprincipen, i och med att frågorna berör elevernas livsvärld, fritidsgårdar. Det kan sägas 

ligga nära ungdomar, med andra ord. Frågorna kopplas även till rekonstruktivismen, som likt den 

tematiska principen, tar sin utgångspunkt ur olika problem och frågor som cirkulerar i samhället, 
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sådant som aktualiteter, och med det som utgångspunkt är kritiskt granskning såväl som att 

analysera och resonera centralt (Englund, 2005, s. 238–240). Syftet är att koppla samman 

undervisning med elevernas kommande roll som medborgare i samhället (Englund, 1997, s. 135) 

Alla frågor berörde analys och resonerande, med utgångspunkt i aktualiteter. Därmed kopplades 

de samman till det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet med syftet att rusta eleverna till 

aktiva samhällsmedborgare. 

Ovanstående går även att koppla samman med det Lindmark finner i hans studie. Två av 

Lindmarks framställda ämneskonceptioner är den medborgarfärdighetsinriktade samt den 

samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen. Den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen betonar att kunna ge förklaringar såväl som att analysera. Det benämner 

Lindmark som vetenskapliga förmågor. Den medborgarfärdighetsinriktade konceptionen betonar 

istället elevernas samhällsdeltagande. Här ingår till exempel elevers ställningstaganden till problem 

som cirkulerar i samhället, men även att kunna argumentera. Eleverna ska erhålla förmågan att 

inverka på både samhället och deras individuella liv (Lindmark, 2013, s. 66–67). Det sistnämnda 

går att starkt koppla till frågorna A10 och A11 som behandlade kommunfullmäktige och att stänga 

ned en fritidsgård. Att kunna förklara och att analysera samhällsfrågor syntes i flera av frågorna, 

däribland fråga B3 som handlade om fängelsestraff, samt fråga A5. 

Aktualiteter återfanns alltså i det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Det är ännu en 

gång inte något oväntat, med tanke på ovanstående utifrån bland annat våra teoretiska 

utgångspunkter samt Lindmark. Det visar även Olsson i hans studie, där han påpekar att en 

av lärarna använder nyheter som ett medel för att bilda aktiva samhällsmedborgare (Olsson, 

2016, s. 321). 

6.2.4. Sammanfattning av läsåret 2014/2015 

Det man kan se från läsåret 2014/2015 är att det vetenskapliga kunskapsidealet dominerade, i fråga 

om att det fanns inom alla ämnesområden. Det andra man kan se är att aktualiteter enbart återfanns 

inom det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Det är alltså inte oväntat, i och med att 

syftet med att använda sig av aktualiteter inte stämmer överens med det rent vetenskapliga. I läsåret 

för 2014/2015 var aktualiteter framförallt ett innehåll som eleverna skulle utgå från. Att det 

vetenskapliga kunskapsidealet syntes i samtliga ämnesområden och framkom i så stor utsträckning 

innebär att eleverna inte prövades i sådant som kan vara användbart för dem som aktiva 

samhällsmedborgare i lika stor utsträckning, utan prövades i sådant som snarare kan kopplas till 

faktakunskaper och begreppsliga kunskaper. Det stämmer både överens med och går emot tidigare 

forskning. Tidigare forskning visar att både syftet och undervisningsinnehållet är tydligare kopplat 

till elevernas värld runt omkring och där aktualiteter används regelbundet (se t.ex. Olsson 2016, 

Bernmark-Ottosson 2009, Morén 2017). Samtidigt visar den tidigare forskningen att 

faktakunskaper dominerar skriftliga prov (se t.ex. Odenstad 2010, Lindmark 2013). Något som var 

nytt för följande läsår var att de frågor som ingick i det demokratiska/medborgerliga 
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kunskapsidealet hade nya tips i tankebubblorna. Eleverna uppmanades att till exempel använda sig 

av fakta. Det talar Morén (2017) om, det vetenskapliga förhållningssättet. Det syntes alltså tydligt i 

det här läsåret. 

Ett annat fynd i följande nationellt prov var att det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck i 

några av frågorna, och det syntes i ämnesområdet “Demokrati och demokratiska värden” såväl 

som ämnesområdet “Mänskliga rättigheter”. Att det såg ut på det sättet var inte oväntat. Skolan 

har en fostrande aspekt, framförallt i fråga om demokratiska värden, och handlar inte uteslutande 

om att överföra kunskaper till eleverna (se t.ex. Carleheden 2002). 

Sammanfattningsvis syntes det vetenskapliga kunskapsidealet för läsåret 2014/2015 i samtliga 

ämnesområden, medan det demokratiska/medborgerliga och det fostrande kunskapsidealet 

koncentrerades till andra ämnesområden. 

6.3. Nationellt prov 2015/2016 

Som nämnts visar tabellen vilka kunskapsideal som kom till uttryck inom de olika ämnesområdena. 

Tabellen visar även i vilka ämnesområden aktualiteter inkluderades. Med “en aktualitet” menas att 

en aktualitet inkluderades i en av frågorna från det ämnesområdet. Resultatet av den kvantitativa 

sammanställningen visar att det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck i nästan alla 

ämnesområden. Det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck genom att ett innehåll tog mycket 

plats, i proportion till annat innehåll, eller genom att enstaka frågor var fostrande. I följande 

nationellt prov kom det fostrande kunskapsidealet till uttryck i “Demokrati och demokratiska 

värden”, ”Källkritik”, samt en fråga i ”Samhällsfrågor/samhällsproblem”. Resultatet visar även att 

aktualiteter endast inkluderades i frågor där demokratiskt/medborgerligt kunskapsideal kom till 

uttryck. 

 

 Ämnesområde   Fostrande 

 kunskapsideal  

 Vetenskapligt 

 kunskapsideal  

 Demokratiskt/  

 medborgerligt 

 kunskapsideal   

  

 Samhällsekonomi  

  

    

  X  

  

  

 Demokrati och 

 demokratiska värden  

  

  

  

  X  

  

  

  X  

  

  

  X (en aktualitet)  

  

 Sveriges statsskick  

  

    

  X   
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 Källkritik  

  

 

  X  

  

  X  

  

  X (två aktualiteter)  

  

 Samhällsfrågor/  

 samhällsproblem  

  

  

  X 

    

  X (en aktualitet)  

  

 Övrigt  

  

    

  X  

  

  X  

6.3.1. Det fostrande kunskapsidealet 

Det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck i ämnesområdet “Demokrati och demokratiska 

värden”, ”Källkritik” samt ”Samhällsfrågor/samhällsproblem”. I delproven fanns flera frågor som 

explicit eller implicit behandlade demokrati och demokratiska värden. Eleverna skulle, likt de andra 

läsåren, besvara frågor om demokratins olika beståndsdelar och därmed hur ett demokratiskt 

samhälle är uppbyggt. I fråga A9 fick eleven information om att även de som misstänks för grova 

brott har rätt till en försvarsadvokat. Därefter fick eleven besvara frågan: “Förklara varför personer 

som är misstänkta för ett grövre brott alltid får hjälp av en försvarsadvokat.” (NP SH, 2015/2016a, 

s. 16). Till sin hjälp fick eleven använda sig av begrepp som “rättssäkerhet”, “demokrati” och 

“mänskliga rättigheter” (NP SH, 2015/2016a, s. 16). Det fostrande kunskapsidealet kom till uttryck 

av två olika anledningar. För det första i och med den information eleven fick om en misstänkts 

persons rättigheter, för det andra var det begreppen som eleven kunde använda sig av för att 

beskriva varför dessa rättigheter finns tillgängliga för en som misstänks för ett grovt brott.   

En fråga som liknade A9 var A12: “Resonera om fördelar och nackdelar med ett förbud mot 

rasistiska organisationer! Använd gärna begreppen frihet, rättighet i ditt resonemang.” (NP SH, 

2015/2016a, s. 20). Frågorna liknade varandra på grund av det stöd som eleven fick för att besvara 

frågan.  Innan eleven skulle besvara frågan fick eleven informationen: “Lördagen den 23 augusti 

2014 hade det nazistiska Svenskarnas parti torgmöte i Limhamn. Uppemot 1 500 

motdemonstranter hade samlats för att protestera mot mötet. Situationen blev våldsam.” (NP SH, 

2015/2016a, s. 20). Demokratibegreppet uttrycktes explicit i fråga A13: “Demokrati och diktatur 

är två olika sätt att styra ett land. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med ett kryss i 

de tomma rutorna!” (NP SH, 2015/2016a, s. 22). I frågan efterfrågades av eleven att korrekt skilja 

demokrati från diktatur. Ett av alternativen var till exempel: “kännetecknas av en öppen och fri 

debatt innan beslut fattas” (NP SH, 2015/2016a, s. 22). Alternativen beskrev alltså antingen 

demokratiska institutioner och värden eller hur en diktatur fungerar. Det fostrande kunskapsidealet 

som kom till uttryck i frågorna kan avläsas genom de begrepp som eleven fick använda sig av för 

att besvara dem. Det handlar alltså om friheter och rättigheter i fråga om en medborgares rätt att 
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kunna yttra sig om sina åsikter, frihet, och rätten till en försvarsadvokat som misstänkt för ett grovt 

brott, detta är viktiga aspekter i demokratin. Temat eller det innehåll som var återkommande i 

samtliga prov handlade om det svenska demokratiska samhället. Eftersom fostran rimligtvis inte är 

densamma i alla kontexter innebär demokrati och demokratiska värden i de nationella proven en 

svensk demokrati och svenska demokratiska värden. En svensk demokrati består av mycket mer 

än bara allmän rösträtt. 

En annan fråga där värden förmedlades var B3 där eleven skulle: “(…) resonera om varför vi 

har kostnadsfriskola i Sverige.” (NP SH. 2015/2016b, s. 7). Ytterligare ett exempel på 

värdeförmedling var fråga B11 där eleven fick beskriva “(…) vad det skulle kunna få för 

konsekvenser (1–4 st.) för individer och samhälle om denna ekonomiska hjälp skulle minskas!” 

(NP SH, 2015/2016b, s. 17). Eleven fick innan detta information om att man som arbetslös kan få 

ekonomisk hjälp av samhället i Sverige (NP SH, 2015/2016b, s. 17). Frågorna B3 och B11 visade 

att värden kom till uttryck och detta var värden kopplat till det svenska välfärdssystemet vilket ingår 

i det svenska demokratiska samhället. Utöver exemplen ovan var även källkritik en stor av del 

provet. Av 13 frågor i delprov A behandlades källkritik i fyra av dessa (A5, A6, A7 och A8). Det 

fanns alltså ett genomgående tema. Det kan ses som kunskap som var högt värderat, i och med att 

det var kunskap som var vanligt förekommande. Det kan även ses som en fostran till det 

demokratiska samhället, något som diskuteras av bland annat Burroughs med flera. Källkritik 

menar författarna är viktigt i vårt nutida samhälle, och en viktig beståndsdel i det aktiva deltagandet 

i det demokratiska samhället. Elever behöver källkritik för att kunna tolka och analysera det de ser 

i media (Burroughs m.fl., 2009, s. 154–155). 

Utbildning handlar inte enbart om att eleven ska kunna en mängd fakta. Det finns andra, viktiga 

syften. Genom att inkludera önskvärd kunskap kan man skapa medborgare som erhåller den 

kunskapen, “en god medborgare”, som Biesta uttrycker det (Biesta, 2009, s. 43). Den gode 

medborgare kan antingen skapas genom en överföring av kunskap och förmågor som anses nyttiga 

för eleven att kunna (till exempel källkritik i det här fallet) eller genom en mer abstrakt överföring 

av värden. Det som även gör överföringen till fostrande är att eleverna ska acceptera kunskapen 

som sina egna, däribland olika värden som kunskapsöverföringen erbjuder (Carleheden, 2002, s. 

43). Vad gäller demokratisk fostran räcker det alltså inte bara med att eleven ska veta hur ofta det 

är val i Sverige, utan eleven ska förstå vad demokratin erbjuder och förstå demokratins riktighet i 

relation till andra alternativ (Carleheden, 2002, s. 43). Detta kan i proven förstås med hjälp av hur 

frågorna var utformade. Till exempel att eleverna i några frågor fick information om vad ett svenskt 

och demokratiskt samhälle har att erbjuda (ekonomisk hjälp, rättssäkerhet), och att eleverna sedan 

skulle resonera om varför den typen av säkerhet eller fri- och rättigheter är viktiga. Informationen 

om vad samhället kan erbjuda för med sig vissa värden. Det gäller även i de fall där eleven skulle 

resonera om fördelar eller nackdelar kring något som relaterar till det svenska demokratiska 

samhället. 
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6.3.2. Det vetenskapliga kunskapsidealet  

Många av de frågor i de nationella proven där det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck 

karaktäriserades, som i de tidigare proven, av begreppslig förståelse eller faktakunskaper. Exempel 

från delprov A och B på hur detta såg ut materialet kommer nedan. 

I delprov A, fråga A4, från ämnesområdet “Övrigt” skulle eleven besvara följande fråga: “Det 

finns olika åsikter om hur man får det bästa samhället. Detta kan kopplas ihop med olika politiska 

ideologier. Para ihop a) -i) med den ideologi som passar bäst.” (NP SH, 2015/2016a, s. 8). Eleven 

skulle para olika påståenden med en specifik ideologi. Ideologierna förstås här som begrepp vilka 

kan definieras genom att para ihop en ideologi med rätt påstående. Fråga A4 liknade fråga A13 och 

ingick i ämnesområdet “Demokrati och demokratiska värden”. Eleven skulle i frågan “Markera det 

alternativ som stämmer bäst överens med ett kryss i de tomma rutorna!” (NP SH, 2015/2016a, s. 

22). Frågan handlade om demokrati och diktatur och alternativen eleven skulle markera var, likt 

fråga A4, delar av definitioner av de två begreppen, alltså de aspekter som utgör antingen en 

demokrati eller diktatur (NP SH, 2015/2016a, s. 22). Ytterligare en fråga från ämnesområdet 

“Demokrati och demokratiska värden” var fråga B12. Frågan handlade om direkt och representativ 

demokrati och eleven skulle sätta “(...) kryss för om argumentet passar bäst för “direkt demokrati” 

eller “representativ demokrati”!” (NP SH, 2015/2016b, s. 19). 

Likt fråga A4 och A13 skulle eleven i fråga B12 definiera begrepp genom att kryssa i vilka 

argument som bäst beskrev begreppen. I ämnesområdet “Sveriges styrelseskick” ingick frågor som 

behandlade hur makten i Sverige är organiserad, däribland var beslut tas. Här ingår fråga B4 där 

eleven skulle sätta kryss i en ruta för att svara på frågan om vem som beslutar om vad. Exempelvis 

att eleven skulle kryssa i vem som beslutar om högre barnbidrag: skolan, kommunen, EU eller 

Riksdagen? (NP SH, 2015/2016b, s. 8) Det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck i den här 

frågan då eleven skulle ha förståelse för en process genom de delar som utgör processen. Processen 

var i detta fall beslutsfattande och delarna det utgörs av är en förståelse för var besluten tas, detta 

kräver faktakunskaper. Det vetenskapliga kunskapsidealet kom även till uttryck genom frågans 

karaktär. Frågan tillät endast att eleven kryssade i en ruta per beslut, vilket innebar att eleven 

antingen kunde ha rätt eller fel på frågan. Detta är en central del i det vi i uppsatsen beskriver som 

mätbarhet. Frågan i sig var inte resonerande och krävde ingen självständig diskussion och detta 

tyder på att eleven förväntades uppvisa faktakunskaper. 

Det vetenskapliga kunskapsidealet uttrycks alltså bland annat genom det faktum att det finns ett 

tydligt rätt eller fel svar, vilket visar att kunskapen kan förstås som faktakunskap. Det skiljer sig 

från den typ av kunskap som kräver resonerande och självständigt tänkande från eleven. Detta kan 

relateras till organisationsprincipen “ämnesprincipen”, vilket är ett sätt att organisera 

samhällskunskapsundervisningen, med utgångspunkt från begrepp, modeller och teoretisering av 

ämnet. Med detta menas att man genom begrepp och modeller kan begripliggöra verkligheten 

(Ekendahl et al., 2015, s. 90–91). I fallet med fråga B12 begripliggjordes verkligheten genom att 
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eleven skulle ha förståelse för vilka beslut som tas var, även om verkligheten kan vara mer komplex 

än så. 

Det var flera andra frågor som platsade i det vetenskapliga kunskapsidealet med liknande 

struktur som några som redan har nämnts, däribland en fråga som behandlade källkritik. Fråga B1 

såg ut som sådan: “Nedan finns ett antal påståenden om källor. Sätt kryss för om påståendet 

stämmer eller inte.” (NP SH, 2015/2016b, s. 4). Frågan gick ut på att eleven skulle kryssa i ett antal 

påståenden om vad som gäller när man använder sig av olika källor. Frågans utformning var det 

som gjorde den vetenskaplig, alltså att eleven hade ett rätt eller fel svar att välja mellan. Ett annat 

exempel ingick i ämnesområdet “Samhällsekonomi”, fråga A1. För att besvara frågan fick eleven 

en bild på det “ekonomiska kretsloppet” och de olika aktörerna (exempelvis hushållet och banken) 

som ingår i detta kretslopp. Elevens uppgift var att fylla i vilka begrepp som skulle paras ihop med 

vilken del i det ekonomiska kretsloppet (NP SH, 2015/2016a, s. 4). Frågan krävde en förståelse för 

de olika begreppen eleven skulle välja mellan. Ytterligare en fråga där eleven skulle uppvisa 

begreppskunskap var fråga B10. Elevens uppgift var att kryssa i de begrepp som inte var ett 

ekonomiskt begrepp. “Det finns fyra begrepp i varje grupp och ett passar inte in i sammanhanget. 

Sätt kryss vid det ord i varje grupp som inte passar in!” (NP SH, 2015/2016b, s. 16). Fråga B10 

och fråga A1 liknade varandra då eleven även här skulle särskilja mellan olika begrepp.  Den 

kunskap som eleven skulle uppvisa var att kunna ordna begrepp på olika sätt, antingen genom att 

koppla ihop begreppen med aktörer eller genom att ha förståelse att det finns ord som kategoriseras 

som “ekonomiska begrepp”.  

Att nationalekonomi (eller samhällsekonomi som det benämns i denna uppsats) är en central 

del av samhällsvetenskapen bekräftar bland annat Morén (Morén, 2017, s. 12). Även studier om 

vilket innehåll lärare prioriterar bekräftar samhällsekonomins roll i samhällskunskapsämnet 

(Odenstad, 2010, s. 129–130, Olsson 2016, s. 184). Nationalekonomi är ett ämne där väsentliga 

begrepp är centralt vilket i sin tur kopplas samman med ämnets vetenskapliga discipliner, något 

som bland annat bekräftas av Lindmarks studie om lärares ämneskonceptioner (Lindmark, 2013, 

s. 66–67). Sammanfattningsvis var frågor som behandlade elevers begreppsliga förståelse och 

faktakunskaper det tydligaste exemplet på hur det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck.  

6.3.3. Det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet  

Under läsåret för 2015/2016 kom det medborgerliga kunskapsidealet till uttryck i majoriteten av 

alla 26 frågor i delprov A och B. Detta innefattade även frågor där flera kunskapsideal kom till 

uttryck i samma fråga, det vetenskapliga kunskapsidealet framförallt. 2015/2016 var det läsår där 

det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck som mest. Frågorna 

karaktäriserades av perspektivbyte, resonerande, jämförande, argumenterande med mera, och 

ingick i olika ämnesområden. I följande avsnitt återfanns även aktualiteterna i det nationella provet. 

Även under detta läsår innehöll flera av frågorna under följande kunskapsideal tipset i 
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tankebubblorna där eleverna uppmanades att använda sig av bland annat fakta i sina svar (se t.ex. 

fråga A6 i delprov A, NP SH, 2015/2016, s. 12). Andra exempel ges i analysen. 

Ett av ämnesområdena var källkritik, och flera av frågorna behandlade just källkritik. En av de 

var fråga A5 i delprov A. Fråga A5 behandlade användning av bloggar som källa. Beskrivningen av 

frågan var följande: “Inför skrivandet av ett skolarbete om HIV och andra sjukdomar får Ellis höra 

att bloggar inte får användas som informationskällor. De anses inte vara trovärdiga, säger läraren.” 

(NP SH, 2015/2016a, s. 11). Det eleverna skulle göra i uppgiften var att resonera över vilka 

argument som läraren kunde ha för det (NP SH, 2015/2016a, s. 11). 

Ett annat tema var ämnesområdet “Demokrati och demokratiska värden”. Två av dessa var 

frågorna B2 och B6 i delprov B. Fråga B2 handlade om att argumentera. Beskrivningen av frågan 

förklarade att en demokrati karaktäriseras av åsiktsfrihet, man får tycka olika. Uppgiften gick ut på 

att eleverna fick olika ståndpunkter som de skulle argumentera för. En var till exempel “- Det är 

bra att höja skatten på bensin därför att...” (NP SH, 2015/2016b, s. 5). Fråga B6 handlade om att 

en skola eventuellt skulle läggas ned. Eleverna skulle skriva argument utifrån fyra grupper, både för 

och emot, och dessa var politiker, föräldrar, elever och personal på skolan (NP SH, 2015/2016b, 

s. 10).  Ytterligare ett ämnesområde som ett flertal frågor ingick i var 

“Samhällsfrågor/samhällsproblem” och dessa återfanns i båda delproven. En av dessa var fråga A6 

i delprov A. I den frågan skulle eleverna resonera. Det eleverna skulle resonera kring var ett fritt 

internet, det vill säga att människor får publicera det de vill, och de skulle uppge både för- och 

nackdelar (NP SH, 2015/2016a, s. 12). En annan fråga var fråga A3, också i delprov A. I frågan 

fick eleven en kort beskrivning av hur den svenska sjukvården bekostas. Det eleverna skulle göra i 

uppgiften var att “Resonera om fördelar och nackdelar med att finansiera den svenska sjukvården 

med skatter.” (NP SH, 2015/2016a, s. 7).  

En fråga ur ämnesområdet “Övrigt”, det vill säga frågor som inte platsade inom andra 

ämnesområden, var fråga B13 i delprov B. Frågan behandlade framtida yrkesval. Eleverna skulle 

beskriva vad som kunde inverka i valet av yrke i framtiden. Beskrivningen av frågan refererade till 

elever i årskurs 9, och att valet av ett framtida yrke för eleverna kunde influeras av flera faktorer. 

De skulle beskriva vilka dessa kunde vara. De fick inga begrepp till sin hjälp. Det här var dessutom 

ett exempel på en fråga där ett av tipsen i tankebubblan till eleverna var att använda sig av fakta 

(NP SH, 2015/2016b, s. 20). 

I en av frågorna som ingick i ämnesområdet “Samhällsfrågor/samhällsproblem” inkluderades 

en aktualitet. En annan aktualitet återfanns inom ämnesområdet “Demokrati och demokratiska 

värden”. Dessa två frågor var B7 i delprov B och A12 i delprov A. Fråga B7 handlade om 

“Kränkningar på nätet” och berörde åldrarna 12–16 år. En rapport från Friends stod med i frågan, 

och rapporten var från 2013. Tabellen visade att det är vanligare för barn att bli kränkta på nätet 

än i skolan. Det eleverna skulle göra var att förklara varför det kunde vara så, och ge anledningar. 

Det här räknas som en nyhet, och ett verkligt problem. Det här är dessutom ett exempel där 

eleverna bland annat uppmanades att använda sig av fakta i sina svar, från tankebubblan (NP SH, 
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2015/2016b, s. 12). Fråga A12 i delprov A handlade om att “Förbjuda rasistiska organisationer”, 

och i frågan fanns ett stycke från en verklig artikel med. Stycket från artikeln beskrev en 

motdemonstration till följd av ett torgmöte som hölls av ett nazistiskt parti. Det eleverna skulle 

göra var att “Resonera om fördelar och nackdelar med ett förbud mot rasistiska organisationer!” 

(NP SH, 2015/2016a, s. 20). 

Två andra frågor som hamnade i det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet och som 

innehöll aktualiteter var två frågor i delprov A som berörde källkritik. En av dessa frågor var fråga 

A8, där eleverna genom olika verkliga källor skulle kryssa i slutsatser som stämde överens med 

källornas innehåll. Källorna var bland annat Brottsförebyggande rådet och Arbetsmiljöverket. 

Källorna innehöll information som kopplas till skolan på ett eller annat sätt. En av källorna berörde 

till exempel hot och våld i skolan och hur arbetet kunde se ut kring det. Datum stod under en av 

källorna, och det var nära i tid i relation till provet (NP SH, 2015/2016a, s. 14–15). Den andra 

frågan där en aktualitet inkluderades var fråga A7 som liknade fråga A8. Skillnaden var att de istället 

skulle resonera om en specifik hemsida, “Ja till Livet”. Beskrivningen var följande: “Du och dina 

klasskamrater ska söka fakta om dödshjälp och abort. I ert arbete med att söka fakta hittar ni 

organisationen Ja till Livets hemsida.” (NP SH, 2015/2016a, s. 13). De skulle resonera om den 

hemsidan och informationen, utifrån ett källkritiskt perspektiv. De skulle använda sig av mellan en 

och tre aspekter. I beskrivningen av frågan återfanns ett citat från hemsidan från 2016, där “Ja till 

Livet” förklarade deras sätt att se på abort och dödshjälp (NP SH, 2015/2016a, s. 13). Totalt 

återfanns alltså fyra aktualiteter i det nationella provet för läsåret 2015/2016. 

Frågorna karaktäriserades alltså av att resonera, att byta perspektiv, jämföra och att argumentera. 

Dessutom berörde flera frågor elevprincipen. Elevprincipen behandlar som tidigare nämnt att det 

ligger nära elevernas livsvärld, sådant som kan engagera eleverna (Ekendahl et al., 2015, s. 97). Det 

är något som även progressivismen trycker på, att elevernas erfarenheter bör vara i centrum för 

innehållet (Englund, 1997, s. 134–135). Frågorna var bland annat A5, B7 och B13. A5 behandlade 

som sagt källkritik och utgångspunkten var skolarbete, fråga B7 handlade om “Kränkningar på 

nätet” och behandlade ungdomar i deras ålder, fråga B13 handlade om deras framtida yrkesval. 

Källkritik var ett tydligt exempel på elevprincipen. Elever har en ständig kontakt med internet, inte 

bara i skolan, och stöter förmodligen på en mängd information och olika informationskällor 

dagligen. 

Utöver att frågorna berör elevprincipen och progressivismen kommer även rekonstruktivismen 

in. Det gör den på flera sätt. Rekonstruktivismen som utbildningsfilosofi trycker på samhället och 

den kontext i vilken skolan existerar inom. Att analysera och resonera kring den värld eleverna 

befinner sig i är centralt, där kommer aktualiteter bland annat in. Syftet är att eleverna ska besitta 

den kunskap som krävs för deras kommande roll i samhället (Englund, 2005, s. 238–240, Englund, 

1997, s. 134–135). Fyra av frågorna behandlade aktualiteter i följande läsår, och aktualiteterna 

användes som en utgångspunkt i frågorna. Frågorna var som nämnt A7, A8 och A12 i delprov A, 

och B7 i delprov B. De fördelades under ämnesområdena “Samhällsfrågor/samhällsproblem”, 
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“Demokrati och demokratiska värden”, samt “Källkritik”. Frågorna tog sin utgångspunkt i 

verkligheten, och det var det som eleverna skulle resonera kring. Eleverna skulle alltså tränas i deras 

roller som framtida medborgare i samhället. 

Ovanstående går att ännu en gång koppla till Lindmarks ämneskonceptioner. Två av hans funna 

ämneskonceptioner är den samhällanalytiskt inriktade samt den medborgarfärdighetsinriktade. Den 

samhällsanalytiskt inriktade har sin betoning på förklaring och analysering av till exempel 

företeelser i samhället och frågor som cirkulerar i samhället. Den ämneskonceptionen som är 

inriktad på medborgarfärdigheter betonar istället elevernas samhällsdeltagande. Även här ligger 

samhället i centrum. Ställningstaganden och argumentationer i relation till samhällsfrågor är 

centralt. Eleverna ska kunna besitta förmågor där de kan inverka på deras egna liv såväl som livet 

i samhället. Det uttrycks i frågor där eleverna ombes till ställningstagande i olika frågor och problem 

i samhället, såväl som att föra argumentationer (Lindmark, 2013, s. 66–67, s. 151). Frågorna går att 

koppla till båda ämneskonceptionerna. Några av frågorna handlade om att analysera och att 

förklara, bland annat fråga B7 som handlade om “Kränkningar på nätet”. Andra frågor krävde att 

eleverna argumenterade, vilket kan kopplas till ämneskonceptionen som är inriktad på 

medborgarfärdigheter. Däribland ingick fråga B2, där eleverna skulle argumentera för givna 

ståndpunkter. Därmed relaterar frågorna även till det Odenstad beskriver som förståelsefrågor, 

som är kunskaper som kräver något mer än att bara besitta faktakunskaper. Förklaringar, 

jämförelser, argumentationer och resonerande är centralt (Odenstad, 2010, s. 96). 

Vad gäller aktualiteterna som användes visar den tidigare forskningen att aktualiteter används i 

olika syften. En del lärare använder det som ett sätt att till exempel allmänbilda, medan andra lärare 

använder aktualiteter som syfte att bilda aktiva samhällsmedborgare (Olsson, 2016, s. 317, s. 321). 

Därutöver finns det även lärare som använder aktualiteter för att verklighetsförankra 

undervisningen (Vernersson, 1999, s. 174, s. 176). Man kan tänka sig att aktualiteterna som 

användes under följande läsår både fungerade som ett sätt att verklighetsförankra frågorna, men 

även i syfte att bilda aktiva samhällsmedborgare. 

6.3.4. Sammanfattning av läsåret 2015/2016 

Resultatet visar, likt tidigare läsår, att det vetenskapliga kunskapsidealet syntes i samtliga 

ämnesområden, med undantag för ett ämnesområde. Det handlar alltså om den typen av frågor 

som skulle besvaras med hjälp av faktakunskap och begreppslig förståelse. Samtidigt återfanns det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet i majoriteten av frågorna. Det var fler i relation till 

de föregående läsåren. Som nämnts även under avsnittet som behandlade läsåret 2014/2015 var 

dock tankebubblorna annorlunda från det första året. Eleverna uppmanades att använda sig av 

bland annat fakta i sina svar. Dessutom fanns det vetenskapliga kunskapsidealet även inbakat i 

dessa frågor, med till exempel begrepp. Att denna typ av kunskap syntes är något som bekräftas av 

ett antal forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Det första exemplet är Biesta som 

diskuterar mätbarhetens tid och att kunskap som enkelt kan mätas är den som prioriteras för att 
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senare kunna användas i den internationella utbildningsarenan (Biesta, 2009, s. 34). Morén förklarar 

att det finns ett vetenskapligt förhållningssätt i de nuvarande läroplanerna och styrker Biestas 

resonemang om mätbarheten i dagens utbildningssystem (Morén, 2017, s. 23–24).  Det är alltså 

något som ligger i tiden. Eleverna uppmanades att använda sig av fakta och begrepp även i de 

frågor där till exempel resonerande och analyserande var centralt.   

I detta läsår kom det fostrande kunskapsidealet till uttryck genom kunskap som behandlade 

demokrati och demokratiska värden samt kunskap om källkritik, och en samhällsfråga. Källkritiken 

visar på en demokratisk fostran då det är en kunskap som värderas högt i ett demokratiskt samhälle 

(se Burroughs m.fl., 2009). Den fostrande aspekten redogjordes dels genom hur vanligt 

förekommande innehållet var, dels hur frågorna var utformade. Orsaken till att just den här 

kunskapen är den fostrande kan delvis förstås med hjälp av kontexten provet har skapats inom, det 

svenska demokratiska samhället. 

Aktualiteter användes i provet som verklighetsförankring i olika frågor, detta gav eleven en 

tydligare kontext att utgå ifrån. Nyheter och aktualiteter återfanns i de frågor där det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck. Resultatet visar även att det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck i de ämnesområden där eleverna gavs 

en självständighet i sina svar och där frågorna hade en utgångspunkt i elevernas livsvärld. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck i flest 

ämnesområden och därefter det demokratiska/medborgerliga. Däremot innebär inte resultatet att 

det vetenskapliga kunskapsidealet kom till uttryck i flest frågor, utan att det snarare syntes i alla 

ämnesområden. I det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet koncentrerades frågorna 

istället till ämnesområdena ”Demokrati och demokratiska värden”, ”Källkritik” och 

”Samhällsfrågor/problem”. 
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7. Avslutande diskussion och konklusion 

Denna uppsats har syftat till att studera de kunskapsideal som kom till uttryck i de nationella proven 

i samhällskunskap, med ett särskilt fokus på aktualiteter som ett innehåll i ett kunskapsideal, i 

relation till konkurrerande kunskapsideal. För att besvara syftet har vi använt oss av 

frågeställningarna:  

• Vilket innehåll i fråga om ämnesområden återfinns i proven?  

• När och hur används aktualiteter i de nationella proven?   

• Vilka typer av kunskaper ska eleverna uppvisa i svaren på frågorna?   

• Vilka kunskapsideal går att utläsa utifrån det inkluderade innehållet och typ av kunskap 

eleverna ska uppvisa?  

  

Till hjälp för att analysera de nationella proven har vi använt oss av utbildningsfilosofierna 

perennialismen, essentialismen, progressivismen och rekonstruktivismen av Englund (1997, 2005) 

samt traditioner inom samhällskunskapsämnet som är utarbetat av Englund (2005), och slutligen 

organisationsprinciperna som redogörs för av Ekendahl, Nohagen och Sandahl (2015). Genom de 

teoretiska utgångspunkterna har vi konstruerat våra kunskapsideal som är det fostrande 

kunskapsidealet, det vetenskapliga kunskapsidealet och slutligen det demokratiska/medborgerliga 

kunskapsidealet. Genom våra kunskapsideal utläste vi både ett innehåll och ett syfte. Aktualiteter i 

denna uppsats har legat under det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Vårt 

analysverktyg, det vill säga kunskapsidealen, var utformade med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter. Detta innebar att de teoretiska begreppen har använts för att sålla i materialet och 

hitta mönster och teman som vi kan uttala oss om. Teorierna i denna uppsats, exempelvis Englunds 

(2005) teori om traditioner i samhällskunskapsämnet, säger att det finns olika sätt att förstå 

samhällskunskapsämnet beroende på vad man fokuserar på. Om man till exempel tar “social 

studies”, en av traditionerna i hans teori, ligger fokus på begrepp, modeller och vetenskapliga 

discipliner i samhällskunskapsämnet. Därmed syns ett visst innehåll i de nationella 

proven. Teorierna i sin helhet har vi använt för att utläsa en karta över vilket typ av innehåll som 

fanns i de nationella proven och vilka syften som kunde utläsas i detta innehåll. 

7.1. Innehåll 

I fråga om vilket innehåll som återfanns i proven vad gäller ämnesområden går det att konstatera 

att innehållet till stora delar liknade varandra i varje nationellt prov, men det fanns också skillnader. 

Några ämnesområden var återkommande i alla nationella prov. Dessa var: 

Samhällsfrågor/samhällsproblem, demokrati och demokratiska värden, Sveriges styrelseskick och 

samhällsekonomi. Andra ämnesområden som återfanns i två av de nationella proven var lag och 

rätt samt källkritik. Det visar på en tydlig tradition inom samhällskunskapsämnet, något som 

konstateras av bland annat Odenstad. Resultatet stämmer till stora delar överens med det Odenstad 
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kommer fram till. I hennes studie framkommer vissa ämnesområden tydligare än andra. Där ingår 

till exempel Sveriges styrelseskick och demokrati samt nationalekonomi (Odenstad, 2010, s. 129). 

Det är tre av de ämnesområden som syntes allra tydligast även i de nationella proven. De fyra 

ämnesområdena som var återkommande i alla de undersökta nationella proven visar på att de alltså 

är grundläggande i ämnet. Det innehåll som återfanns i de nationella proven visade som sagt på en 

tradition, ett visst innehåll prioriterades över ett annat. Innehållet speglar den demokratiska fostran 

som skolan ska förmedla till eleverna, som diskuteras av bland annat Carleheden (Carleheden, 

2002). Dessutom kan man se att det återkommande innehållet speglar kunskaper om den egna 

nationen. Sveriges styrelseskick till exempel, såväl som den svenska demokratin och 

samhällsekonomin. 

7.2. Aktualiteter 

Aktualiteter benämndes i denna uppsats som ett innehåll, där man kunde utläsa olika syften och 

mål. Resultatet i uppsatsen visade att aktualiteter som innehåll främst användes i ämnesområdena 

samhällsfrågor/samhällsproblem samt demokrati och demokratiska värden. När aktualiteter väl 

användes var det för att skapa en kontext för eleven att utgå ifrån, en slags verklighetsförankring. 

I den typ av frågor där aktualiteter, alltså nyheter och aktuella ämnen, inkluderades kom det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet till uttryck. Detta resultat kan förstås som att 

innehållet inkluderades i de fall då man ville framhäva en viss typ av kunskap eller förmåga. Även 

om aktualiteterna var utspridda bland de olika ämnesområdena förekom aktualiteter endast i de 

frågor där det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck. Detta är något som 

bekräftar en idé i den tidigare forskningen. Idén är alltså att det vetenskapliga och aktualiteter samt 

samhällsfrågor oftast står i kontrast till varandra. I Moréns studie menar lärarna att de använder sig 

av samhällsfrågor (aktualiteter) som ett sätt att komma bort från ämnestraditionen och det 

fördefinierade innehållet (Morén, 2017, s. 58–59). En lärare i Olssons studie menar på att hens 

frihet i undervisningen kommer från att hen har brutit sig loss från den fasta strukturen som utgör 

samhällskunskapsämnet. Genom detta har denna lärare kunnat inkludera nyheter och aktualiteter 

mer (Olsson, 2016, s. 187–188). I exemplen syns konstrasten i hur lärare beskriver 

ämnestraditionen. Ämnestraditionen är något man kommer ifrån och aktualiteter innebär frihet 

och mer utrymme. Undantaget är i de fall lärare kan presentera samhällsfrågor och aktualiteter på 

ett sätt som är mätbart, på ett vetenskapligt sätt (Olsson, 2016, s. 317, s. 321). Hur denna kontrast 

har presenterats i uppsatsen var genom ett antal frågor. I de frågor där det vetenskapliga 

kunskapsidealet kom till uttryck efterfrågades en viss kunskap. Andra frågor efterfrågade andra 

kunskaper, såsom förmågor kopplade till medborgarskap eller att eleverna skulle besitta vissa 

värden. Detta innebär exempelvis att aktualiteter inte var eller är särskilt vanligt i de frågor där det 

vetenskapliga kunskapsidealet yttrades. Däremot, som tabellerna i analysen visade, var 

aktualiteterna få i antal, i relation till provens alla frågor under de olika läsåren, som till antalet 

kunde vara högst 30. Det visar på en relativt låg verklighetsförankring av omvärlden i proven.  
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7.3. Elevers förväntade kunskaper 

De typer av kunskaper eleverna skulle uppvisa på de olika frågorna är till stor del lika varandra, 

men det fanns skillnader beroende på ämnesområde. Några av de ämnesområdena som påträffades 

var mer varierande i fråga om vad som efterfrågades av eleverna, medan andra ämnesområden till 

exempel hade mer tydliga kopplingar till faktakunskaper eller begreppsliga kunskaper. 

Ämnesområdet ”Demokrati och demokratiska värden” var det ämnesområde som hade mest 

varierande frågeformuleringar. Som resultatet visade fanns det både frågor som krävde 

resonerande, perspektivtagande, argumentationer med mera, och därutöver även faktakunskaper 

såväl som begreppslig kunskap i fråga om uppmanande till begreppslig användning eller 

definierande av olika begrepp. Även ”Samhällsfrågor/samhällsproblem” hade till och från inslag 

av både det vetenskapliga och det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Däremot var 

frågorna ofta kopplade till det sistnämnda kunskapsidealet. Det stämmer överens med tidigare 

forskning, framförallt utifrån Lindmark. Lindmarks ämneskonception som relaterar till 

medborgarfärdigheter är centrerad kring frågor som berör bland annat samhällsfrågor och olika 

problem i samhället. Där ingår till exempel att föra argumentationer, men även att ta ställning 

(Lindmark, 2013, s. 151).  

Andra ämnesområden var på ett tydligare sätt kopplat till specifika typer av svar. Där ingick till 

exempel samhällsekonomi, källkritik, lag och rätt samt Sveriges styrelseskick. Samhällsekonomi 

karaktäriserades av svar som krävde såväl faktakunskaper som begreppsanvändning och 

definierande av begrepp. Lag och rätt hade samma typ av frågeformuleringar som 

samhällsekonomi, och det gällde även för Sveriges styrelseskick. Källkritik karaktäriserades av att 

värdera källor, och att resonera kring källor såväl som att analysera specifika källor. Det var sällan 

kopplat till faktakunskaper. Även följande resultat styrks av den tidigare forskningen. Lindmark ser 

samma mönster i hans studie. Han finner att samhällsekonomi och Sveriges styrelseskick 

karaktäriseras av frågor där begrepp och fakta är centralt, och yttrar sig tydligt i den 

ämneskonceptionen som är fakta- och begreppsinriktad (Lindmark, 2013, s. 150). Odenstads 

resultat skiljer sig dock någorlunda från resultatet i denna studie. Det hon hittar i de undersökta 

skriftliga proven är att Sveriges styrelseskick är centrerade kring fakta, medan frågor som rör 

samhällsekonomi inte är det (Odenstad, 2010, s. 129–130). Samhällsekonomifrågorna i vår studie 

kretsade istället kring begrepp och fakta. Detta resultat syns även i Lindmarks studie. 

7.4. Kunskapsideal 

Den sista frågeställningen, som berör kunskapsideal, besvarades med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter. Även här fanns det variation såväl som konstanta fynd. Det man kan se är att det 

vetenskapliga kunskapsidealet, som trycker på de olika vetenskapliga disciplinerna såsom begrepp, 

teorier och modeller, återfanns alla ämnesområden. Det fanns ett undantag, och det gällde för 

läsåret 2015/2016, där endast ett ämnesområde inte föll under det vetenskapliga kunskapsidealet. 
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Dessutom var läsåret 2015/2016 ett undantag i relation till de föregående läsåren i och med att det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet präglade delproven. Som nämnts i analysen 

uppmanades eleverna, i tankebubblorna, att använda sig av bland annat fakta, däribland 

under läsåret 2015/2016. Det vetenskapliga förhållningssättet som Morén (2017) påpekar i hans 

studie syntes alltså tydligt i de frågor som till sin karaktär var resonerande med mera. 

Alla frågor som tillhörde det vetenskapliga kunskapsidealet var i sig inte nödvändigtvis endast 

vetenskapliga, vilket tabellerna visade. Det vill säga att de frågorna som tillhörde det vetenskapliga 

kunskapsidealet kunde innehålla aspekter från även de andra kunskapsidealen. Däremot fanns det 

några undantag. Dessa var samhällsekonomi, lag och rätt samt Sveriges styrelseskick som till största 

del tillhörde endast det vetenskapliga kunskapsidealet. Likt vårt resultat menade Lindmark (2013, 

s. 150–151) att begrepp kopplade till ämnesdisciplinen allra mest syntes i ämnesområdena 

samhällsekonomi och Sveriges styrelseskick. Den utbildningsfilosofi som kan utläsas här är 

essentialismen där innehållet är kopplat till den vetenskapliga disciplinen ämnet härstammar från 

(Englund, 1997, s. 133–135). Syftet kan alltså utläsas som att det eleverna ska ta med sig från 

skolgången är den vetenskapliga disciplinen och den “sanna” kunskapen som det finns ett rätt och 

fel på svar på. Att eleverna även uppmanades till att uppge fakta i svar där det 

demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet kom till uttryck tyder på det. Det näst största 

kunskapsidealet var det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Även här fanns det mönster. 

Källkritik hörde till största del till det kunskapsidealet. Det gällde även för t.ex. 

samhällsfrågor/samhällsproblem. De kunde ha inslag av det vetenskapliga kunskapsidealet, men 

frågorna tillhörde framförallt det demokratiska/medborgerliga kunskapsidealet. Frågorna i det 

kunskapsidealet karaktäriserades av annat än faktakunskaper och begreppslig användning och 

förståelse. Elever ombads att resonera, analysera, förklara, argumentera med mera, framförallt i 

relation till samhällsfrågor. 

Som tidigare nämnts tillhörde aktualiteter dessutom enbart det demokratiska/medborgerliga 

kunskapsidealet. Aktualiteter hölls alltså isär från det rent vetenskapliga. Något som kan förklara 

varför aktualiteter och innehåll som präglas av det vetenskapliga kunskapsidealet hålls isär är syftet 

med inkluderandet av innehållet. Inkluderingen av aktualiteter som innehåll ser en del lärare i 

Olssons studie som ett sätt att förbereda eleverna för ett aktivt samhällsliv (Olsson, 2016, s. 317, s. 

321). Syftet med innehåll där det vetenskapliga kunskapsidealet kommer till uttryck kan förstås med 

hjälp av essentialism. Utifrån essentialismen kan syftet med innehåll som präglas av mycket fakta 

och begrepp vara en överföring av kunskap med fokus på den vetenskapliga grunden (Englund, 

1997, s. 133–135). Överföring av kunskap lämnar inte speciellt mycket utrymme för elevens 

självständiga resonemang och kräver heller inte innehåll som hjälper eleven med 

verklighetsförankring. Aktualiteter som ett sätt att verklighetsförankra undervisningen visar 

Vernersson i hans studie, det är något lärare gör i sin yrkesverksamhet (Vernersson, 1999, s. 174, 

s. 176). I proven kunde eleven antingen få rätt eller fel på dessa frågor, antingen visste eleven vad 

”veto” betyder eller inte. I frågor där aktualiteter inkluderades efterfrågades elevens 
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ställningstagande, självständiga problemlösningsförmåga och resonerande. Eftersom aktualiteter 

som innehåll tog mindre plats i proven än det mer vetenskapliga innehållet kan vi konstatera att 

det vetenskapliga innehållet tycks vara mer prioriterat än sådant innehåll där elever kan utgå från 

sin egen livsvärld. Som tidigare nämnts innebär det att verklighetsförankringen var låg för eleverna, 

i relation till annat innehåll. När ett innehåll inkluderas mer än ett annat erbjuds en mening, något 

som Englund (1997) diskuterar. Det reflekterar statens idé om det Biesta (2009) kallar för “den 

goda medborgaren”.  

Det fostrande kunskapsidealet syntes framförallt i ämnesområdet “Demokrati och demokratiska 

värden”, både som ett återkommande tema men även i frågeformuleringarna. Två undantag på 

frågeformuleringar som i sig var fostrande, var från ämnesområdena ”Mänskliga rättigheter” och 

”Samhällsfrågor/samhällsproblem”. Syftet gick att utläsa som att fostra eleverna till demokratiska 

och goda medborgare utifrån demokratiska värderingar ur en svensk kontext. Att så var fallet var 

inte på något sätt oväntat.  

Ett annat fynd i helheten av de nationella proven var att källkritik var väldigt framträdande, och 

många frågor kretsade kring just källkritik. Det anses därför också som fostrande, på samma sätt 

som de demokratiska värderingarna. Det stämmer överens med tidigare forskning. Carleheden 

beskriver till exempel skolans fostrande uppdrag ur en demokratisk aspekt. De demokratiska 

värderingarna förmedlas i skolan, inte bara kunskap (Carleheden, 2002, s. 43). Att källkritik också 

kan anses vara fostrande i fråga om en demokratisk och aktiv medborgare diskuteras av bland annat 

Burroughs, Brocato, Hopper & Sanders. Källkritik kan ses som en del av elevernas demokratiska 

medborgarutbildning (Burroughs, Brocato, Hopper & Sanders, 2009, s. 154–155). Med det sagt 

konstateras dock att all kunskap i teorin kan vara fostrande. Bakom all kunskap som inkluderas 

finns ett val, medvetet eller omedvetet. Innehållet i skolan speglar den egna nationens idé om viktig 

kunskap. Däremot kan ett visst innehåll förekomma mer än ett annat och detta innehåll kan även 

formuleras som något vedertaget. Inkluderat innehåll som exempelvis källkritik kan i en 

utbildningsinstitution ses som en reaktion på det samhälle vi lever i. Detta kan relateras till 

införandet av samhällskunskapsämnet. Det fanns ett behov av mer kunskap om samhället, 

undervisningen skulle leda till en anpassning av livet utanför skolan (Landahl, 2015, s. 28, s. 31, s. 

35).  

7.5. Kunskapsbidrag 

Resultatet för denna studie visade att det vetenskapliga kunskapsidealet syntes i alla ämnesområden. 

Aktualiteter ingick inte i det kunskapsidealet, vilket både syntes i teori, men även resultatet. Detta 

presenterades i tabellerna. Det främsta konkurrerande kunskapsidealet i relation till aktualiteter var 

därför det vetenskapliga kunskapsidealet. Aktualiteter visade sig i studien vara ett innehåll som inte 

inkluderades i lika stor utsträckning som det innehåll där det vetenskapliga kunskapsidealet kom 

till uttryck. Två slutsatser går att dra från studien. Det ena är att aktualiteter som innehåll separeras 

från det rent “vetenskapliga”, och det andra är att annat innehåll tar större plats än aktualiteter. 
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Denna slutsats bekräftas främst av studier som berör lärares praktik och där läroplanerna och 

kursplanerna diskuteras generellt. Vår insats med denna studie i fältet är hur det istället ser ut i de 

nationella proven, som i sig ska översätta läroplaner, ämnesplaner och kursplaner. Detta är en 

undersökning av det innehåll som prioriteras i samhällskunskapsämnet på en nationell nivå. Det 

skiljer sig från den tidigare forskningen, där fokus istället ligger på att undersöka lärares 

uppfattningar om ämnet. Skillnaden mellan vår studie och forskningsläget är att vår studie belyser 

vad som prioriteras nationellt, genom de nationella proven, medan forskningsläget visar vad lärare 

prioriterar. Forskning i detta fält finns alltså på olika nivåer. Det finns forskning om läroplaner som 

visar utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv vilken typ av kunskap som varit önskvärd över tid 

(se t.ex. Morén 2017). Sedan finns studier om lärares undervisning och den kunskap de prioriterar 

i samhällskunskapsämnet. Denna studie kan sägas ligga någonstans däremellan, mellan det 

övergripande ämnet och det praktiska ämnet. Däremot är inte dessa forskningsnivåer separerade 

från varandra, statlig styrning kan få konsekvenser för lärares undervisning, även elevers lärande. 

I och med att de nationella proven i samhällskunskap inte har funnits under en längre tid går 

det att i framtida studier undersöka fler nationella prov och skönja en förändring över tid. En annan 

forskningsinriktning skulle kunna vara att faktiskt jämföra de nationella proven med läroplanen 

och kursplanen för samhällskunskap för årskurs 9. Det skulle kunna säga något om hur förenliga 

de är och vad som eventuellt inkluderas och exkluderas. Vad är det viktiga för staten? Man skulle 

också kunna studera bedömningsmaterialet som finns till varje nationellt prov för att se vad 

eleverna testas i. Vad är det för typ av förmåga/färdighet/kunskap? Och vilken typ av 

förmåga/färdighet/kunskap är det som ger olika betyg? Vilka förmågor/färdigheter/kunskaper är 

mest framträdande? 

Den tidigare forskningen visar på ett splittrat syfte med samhällskunskapsämnet, där syftet med 

undervisningen visar sig vara annorlunda än det som yttrar sig i skriftliga prov. Lindmark framhäver 

att den fakta- och begreppsinriktade är den dominerande i de skriftliga proven (Lindmark, 2013, s. 

150), Odenstad menar på samma sätt att faktakunskaper är det mest framträdande (Odenstad, 2010, 

s. 107). Bernmark-Ottosson menar att samhällskunskap är ett aktualitetsämne (Bernmark-

Ottosson, 2009, s. 74–75). Morén visar även han att aktualiteter integreras regelbundet i 

samhällskunskapslärares undervisning (Morén, 2017, s. 58–59). Vår studie visar att det 

vetenskapliga kunskapsidealet framträder på ett stort sätt. Som tidigare nämnts är innehållet inte 

givet från början, inte heller syftet med innehållet (Englund, 1997, s. 120–121). Vad för typ av 

mening ska samhällskunskap bidra till? Aktualiteter, vetenskap, en demokratisk fostran? Studien 

kan belysa de konsekvenser som kommer med ett visst innehåll och syfte, och bidra till att olika 

aktörer inom utbildningsväsendet reflekterar över vad de vill med undervisningen och vad det 

betyder för innehållet. Även de vetenskapliga institutionerna på de svenska universiteten, däribland 

Göteborgs universitet är en aktör vars roll bör poängteras. Även om akademien konstruerar proven 

med uppdrag från Skolverket kan man inte säkert veta hur deras roll påverkar utformningen av 

frågorna. På ett nationellt plan är resultatet något värdefullt då valet av innehåll får en bredare och 
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större betydelse i de nationella proven än för den enskilde lärarens val av innehåll. Detta beror på 

att valen som görs nationellt säger något om den typ av medborgare, samhälle och nation som man 

önskar bygga och upprätthålla. 

 



 

 60 

8. Referenslista 

8.1. Källor 

Nationalencyklopedin, aktuell. (2022a). http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/aktuell  

  

Nationalencyklopedin, nyhet. (2022b). http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyhet 

  

Göteborgs universitet. (2022). Nationella prov i samhällskunskap. https://www.gu.se/nationella-

prov-i-samhallskunskap   

  

Göteborgs universitet. (2013/2014a). Ämnesprov, läsår 2013/2014. Samhällskunskap. Delprov A. 

Årskurs 9. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-

02/NP%20SH%202014%20Delprov%20A.pdf   

  

Göteborgs universitet. (2013/2014b). Ämnesprov, läsår 2013/2014. Samhällskunskap. Delprov B. 

Årskurs 9. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-

02/NP%20SH%202014%20Delprov%20B.pdf   

  

Göteborgs universitet. (2014/2015a). Ämnesprov, läsår 2014/2015. Samhällskunskap. Delprov A. 

Årskurs 9. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-

02/A%CC%88P%209%202015%20Sh%20Delprov%20A.pdf   

  

Göteborgs universitet. (2014/2015b). Ämnesprov, läsår 2014/2015. Samhällskunskap. Delprov B. 

Årskurs 9. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-

02/A%CC%88P%209%202015%20Sh%20Delprov%20B.pdf   

  

Göteborgs universitet. (2015/2016a). Ämnesprov, läsår 2015/2016. Samhällskunskap. Delprov A. 

Årskurs 9. https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/2016-amnesprov   

  

Göteborgs universitet. (2015/2016b). Ämnesprov, läsår 2015/2016. Samhällskunskap. Delprov B. 

Årskurs 9. https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/2016-amnesprov   

  

Skolverket. (2022a). Nationella provens konstruktion.  

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nationella-provens-konstruktion  

  

Skolverket. (2022b). Vem har ansvar för skolans olika delar? https://www.skolverket.se/for-dig-

som-.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/vem-har-ansvar-for-skolans-olika-delar  

  

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/aktuell
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyhet
https://www.gu.se/nationella-prov-i-samhallskunskap
https://www.gu.se/nationella-prov-i-samhallskunskap
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/NP%20SH%202014%20Delprov%20A.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/NP%20SH%202014%20Delprov%20A.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/NP%20SH%202014%20Delprov%20B.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/NP%20SH%202014%20Delprov%20B.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/A%CC%88P%209%202015%20Sh%20Delprov%20A.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/A%CC%88P%209%202015%20Sh%20Delprov%20A.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/A%CC%88P%209%202015%20Sh%20Delprov%20B.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/A%CC%88P%209%202015%20Sh%20Delprov%20B.pdf
https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/2016-amnesprov
https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/2016-amnesprov
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nationella-provens-konstruktion
https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/vem-har-ansvar-for-skolans-olika-delar
https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/vem-har-ansvar-for-skolans-olika-delar


 

 61 

Skolverket. (2022c). Nationella prov – obligatoriska prov i skolan. https://www.skolverket.se/for-dig-

som-.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov---obligatoriska-prov-i-

skolan  

  

SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 

utveckling. 

https://lagen.nu/sou/1948:27?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded   

 8.2. Litteratur 

Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2017). Bemyndigande eller granskning : nationella prov 

som styrinstrument. Utbildning och Demokrati. (26:2, 49–74). 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-62174.  

  

Bernmark-Ottosson, A. (2009). Samhällskunskapslärare. Ämnesdidaktiska insikter och strategier : 

berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap / Bengt 

Schüllerqvist & Christina Osbeck (red). Karlstad University Press. (S. 33–82).  

  

Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the 

question of purpose in education. Educ Asse Eval Acc 21, 33–46. 

https://doi.org/10.1007/s11092-008-9064-9.  

  

Burroughs, S., Brocato, K., Hopper, P. F., & Sanders, A. (2009, April). Media literacy: A central 

component of democratic citizenship. The Educational Forum (73:2, 154–167). Taylor & Francis 

Group. https://doi.org/10.1080/00131720902739627.   

  

Carleheden, M. (2002). Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett 

habermasianskt perspektiv. Utbildning & Demokrati. (11:3, 43–72). 

https://doi.org/10.48059/uod.v11i3.731.   

  

Ekendahl, I., Nohagen, L. & Sandahl, J. (2015). Undervisa i samhällskunskap: en ämnesdidaktisk 

introduktion. (1. uppl.). Liber.  

  

Englund, T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Daidalos.  

  

Englund, T. (1997). Undervisning som meningserbjudande. Didaktik : teori, reflektion och praktik / 

Michael Uljens (red.). Studentlitteratur. (S. 120–145).  

  

https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov---obligatoriska-prov-i-skolan
https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov---obligatoriska-prov-i-skolan
https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov---obligatoriska-prov-i-skolan
https://lagen.nu/sou/1948:27?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-62174.
https://doi.org/10.1007/s11092-008-9064-9.
https://doi.org/10.1080/00131720902739627.
https://doi.org/10.48059/uod.v11i3.731.


 

 62 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A.E. & Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (5. uppl.). Wolters Kluwer.  

  

Gustafsson, J.-E., & Erickson, G. (2018). Nationella prov i Sverige – tradition, utmaning, 

förändring. Acta Didactica Norge. (12:4, 1–20). https://doi.org/10.5617/adno.6434.   

  

Landahl, J. (2015). Skolämnen och moralisk fostran - En komparativ studie av samhällskunskap 

och livskunskap. Nordic Journal of Educational History. (2:2, 27–47). 

https://doi.org/10.36368/njedh.v2i2.55.   

  

Lindmark, T. (2013). Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. Diss. Umeå universitet, 2013. 

  

Lundahl, C. (2017). Tema : Perspektiv på nationella prov. Utbildning och Demokrati. (26:2, 5–

20).  https://doi.org/10.48059/uod.v26i2.1078.    

  

Lundgren, U.P. (1989). Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori. (2. [dvs 4.] uppl.) 

Stockholm: Utbildningsförlag på uppdrag av Gymnasieutredningen.  

  

Löfstedt, A. (2018). Det första nationella provet i samhällskunskap - en studie i 

bedömarsamstämmighet. Acta Didactica Norge. (12:4, 1–16). 

https://doi.org/10.5617/adno.6283.   

  

Morén, G. (2017). Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan - En 

potential för undervisningen. Licentiatavhandling. Karlstads universitet, 2017.  

  

Odenstad, C.  (2010). Prov och bedömning i samhällskunskap en analys av gymnasielärares skriftliga prov. 

Licentiatavhandling. Karlstads universitet, 2010.  

  

Olsson, R. (2016). Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: prioriteringar och 

nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Diss. Karlstads universitet, 2016.  

  

Vernersson, F. (1999). Undervisa om samhället : didaktiska modeller och läraruppfattningar. 

Studentlitteratur.   

 

https://doi.org/10.5617/adno.6434.
https://doi.org/10.36368/njedh.v2i2.55.
https://doi.org/10.48059/uod.v26i2.1078.
https://doi.org/10.5617/adno.6283.

