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Sammandrag 

C-uppsats i samhällskunskap av Kamilla Lundborg, vt-14, handledare Roger Olsson. 

Titel: Att pröva kunskap – Om likvärdigheten i skolan.   

Likvärdigheten i den svenska skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå skolans mål, men 

frågan är om elever ges möjlighet att testas i samma eller likvärdiga kunskaper. Syftet med 

studien är att undersöka likvärdigheten i skolan, utifrån vilken kunskap som testas i ämnet 

samhällskunskap. Kunskapen i denna studie avser fakta- respektive färdighetskunskaper. För 

att undersöka likvärdigheten analyseras dels lärarnas skriftliga prov och dels det nationella 

provet i samhällskunskap gällande läsår 2012/2013. För att uppfylla syftet ställs 

forskningsfrågorna:  

» Testas främst fakta- eller färdighetskunskaper i det nationella provet i samhällskunskap? 

» Testas främst fakta- eller färdighetskunskaper i lärarnas skriftliga prov i samhällskunskap? 

» Hur ser förhållandet ut mellan den kunskap som testas i det nationella provet respektive de 

skriftliga proven? 

För att undersöka förhållandet mellan fakta- och färdighetskunskaperna har den 

ämnesspecifika begreppsapparaten första och andra ordningens kunskaper använts, där 

faktakunskaperna återfinns i första ordningens kunskaper och färdighetskunskaperna återfinns 

i andra ordningens kunskaper. Utöver det nationella provet i samhällskunskap har tolv 

skriftliga prov analyserats: från fyra olika lärare, från fyra olika skolor i tre olika kommuner. 

Varje årskurs representeras av fyra prov vardera.  Analysen har skett genom en femgradig 

dimensionsanalys.     

 Resultatet visar att proven i stora drag är likvärdiga, även om det finns några skillnader, 

vilket också indikerar ett friutrymme hos lärarna. Frågorna i det nationella provet inriktas 

oftast antingen på faktakunskaper eller också en kombination av fakta- och 

färdighetskunskaper. Lärarnas skriftliga prov testar i stor utsträckning faktakunskaper, och 

testar bara hälften så ofta fakta- och färdighetskunskaper i kombination. Nästan inga uppgifter 

testar enbart färdighetskunskaper. När färdighetskunskaperna testas fokuserar båda 

provtyperna på färdigheter i samhällsvetenskaplig kausalitet och slutledning, men lärarnas 

skriftliga prov testar i större utsträckning att eleverna ska belägga sina svar. 

  



 

 

Abstract 

Theses in Social studies by Kamilla Lundborg, spring of 2014, tutor Roger Olsson. 

Title: Testing Knowledge – Equivalence in the School System 

Equivalence in the Swedish school system is intended to provide all students with the means 

to reach the learning outcomes, but it is uncertain whether the students are given the 

opportunity to be tested for the same or equivalent knowledge. The aim of this study is to 

determine the equivalence of the Swedish school system with regards to what knowledge is 

being tested in social studies. In the context of this study, knowledge refers to knowledge of 

facts or learned abilities. As a means of determining the equivalence, both teacher constructed 

tests and the national test in Social studies of 2012/2013 are analysed. In order to fulfil the 

purpose of the study, the following research questions are posed: 

» Does the national test of social studies primarily test knowledge of facts or learned 

abilities? 

» Do the teacher constructed tests primarily test knowledge of facts or learned abilities? 

» How does the knowledge being tested in the national test compare to the knowledge being 

tested in the teacher constructed tests?  

In order to determine the relation between knowledge of facts and learned abilities, the study 

has used the model of first order concepts and second order concepts as a point of departure. 

Knowledge of facts is represented here by first order concepts, while learned abilities are 

represented by second order concepts. Apart from the national test of Social studies, twelve 

teacher constructed tests have been analysed. The tests were collected from four different 

teachers from four different schools in three different municipalities. Each grade is 

represented by four tests. The analysis takes the form of a five-valued dimensional analysis.

 The results show that the tests are generally equivalent, although some differences are 

evident that indicate a certain amount of autonomy for the teachers. The questions of the 

national test mostly target knowledge of facts or a combination of knowledge of facts and 

learned abilities. The teacher constructed tests largely test knowledge of facts, and only half 

as frequently test a combination of knowledge of facts and learned abilities. There are nearly 

no questions that solely test learned abilities. When learned abilities are tested, both types of 

tests focus on abilities in causality and deduction, but the teacher constructed tests demand 

that the students substantiate their answers to a higher degree.  
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1. Inledning 

Hur testar man kunskap i skolan? Frågan är stor. Vad innebär det att testa någonting? Vad är 

kunskap? I vilket del av skolan? Och kan vi vara säkra på att alla elever ges tillgång till 

samma eller likvärdiga kunskaper i den svenska skolan, och att man sedan testas på kunskaper 

som alla givits samma eller likvärdiga förutsättningar att uppnå? Svaren till dessa frågor 

bottnar i den stora frågan om skolans likvärdighet.   

 Likvärdigheten har varit central i den svenska skolan sedan enhetsskolans införande. 

Enhetskolan innebar att nästan alla medborgare skulle gå i skolan i minst nio år.
1
 Lika tillgång 

till utbildning är en del av likvärdigheten i skolan.
2
 Likvärdigheten är dessutom en bärande 

princip för skolan. I skollagen står det att: ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara 

likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”
3
 

Detta tillför ytterligare en dimension av likvärdigheten; likvärdig utbildning.
4
 Dock svarar det 

inte på hur en likvärdig skola uppnås. Det gör läroplanen; ”Normerna för likvärdigheten anges 

genom de nationella målen.”
5
 De nationella målen finner vi inte enbart i läroplanernas 

övergripande mål och riktlinjer, utan också i de individuella kurs- och ämnesplanerna.
6
 

Genom skrivelserna i skolans styrdokument ska likvärdigheten med andra ord uppnås. Frågan 

vi kan ställa oss är om det egentligen gör detta.    

 Sedan enhetsskolans införande har det skett en rad förändringar i den svenska skolan, 

och en av de större skedde år 1991 då skolan kommunaliserades. Detta innebar att skolan som 

tidigare hade styrts centralt av staten, istället började styras lokalt av kommunerna. En 

grundtanke bakom detta beslut var dels att kvaliteten i skolan skulle höjas, och också att 

likvärdigheten skulle förbättras genom att skolan skulle kunna anpassas efter lokala behov.
7
 

Detta går att läsa i ett betänkande i den offentliga utredningen Staten får inte abdikera – Om 

kommunaliseringen av den svenska skolan, som presenterar en dyster syn gällande 

likvärdigheten i skolan. Tanken var att staten skulle garantera likvärdighet genom nationella 

                                                 
1
 Långström, Sture; Virta, Arja, Samhällskunskapsdidaktik – Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 

tänkande, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 32 
2
 Ekman, Birgitta, ”Lokal skolpolitik och likvärdighetsfrågan”, i Lindkvist, Lars; Löwstedt, Jan; Torper, Ulf 

(red.), En friare skola – Om styrning och ledning av den lokala skolan, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 189 
3
 SFS 2010:800, kap 1, § 9.   

4
 Ekman, 1999, a.a., s. 189  

5
 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket, 2011, s. 8 

och Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm: 

Skolverket, 2011, s. 6 
6
 I grundskolan kallas styrdokumenten för enskilda kurser för kursplaner, i gymnasiet för ämnesplaner.  

7
 SOU 2014:5, Staten får inte abdikera – Om kommunaliseringen av skolan, Stockholm; Utredningen om skolans 

kommunalisering, s. 16f 



3 

 

mål, som beslutades av regeringen och riksdagen, med hjälp av dels statlig tillsyn över både 

utbildning och lärarutbildning. Men under 1990-talet kom en ekonomisk kris som medförde 

besparingar, avregleringar och effektivare resursutnyttjande. Detta ledde till att flera av 

statens styrinstrument över skolan avvecklades, och kommunaliseringen blev mer radikal än 

vad tanken varit från början. Ytterligare krav ställdes på kommunerna i och med 

valfrihetsreformerna och den ökade möjligheten för friskolors etablering.
8
 Tanken från början 

var att öka likvärdigheten, men alla dessa faktorer ledde istället fram till ett motsatt resultat. 

Likvärdigheten, i betydelsen av större spridning av studieresultat, har försämrats sedan 

kommunaliseringen.
9
      

 Om dessa resultat går det att ha åsikter om. Men utredningen uppmärksammar 

problematiken med likvärdigheten i skolan. De från början tänkta styrinstrumenten användes 

aldrig, och skolorna och dess anställda har idag främst de nationella målen att följa för att 

erbjuda eleverna en likvärdig utbildning. Att större ansvar har lagts på lärarna har bidragit till 

ett större handlingsutrymme, och det finns i dagens skolsystem en spänning mellan de 

centrala kraven och den lokala handlingsfriheten.
10

 Att lärarna skulle få ett större 

handlingsutrymme var också en bakgrundstanke med kommunaliseringen; ”Föräldrarnas 

dialog med lärare och rektorer om skolans undervisning och verksamhet i övrigt kunde bli 

meningsfull först om de professionella hade ett eget handlingsutrymme.”
11

 Lärarnas 

professionalism ska skapa en likvärdig undervisning utifrån skolans styrdokument, samtidigt 

som professionalismen har kommit att medge ett handlingsutrymme. På grund av 

kommunaliseringens förlopp utvecklades detta handlingsutrymme till ett friutrymme för 

lärarna, där ett tolkningsföreträde skapades, i och med att statens styrinstrument aldrig 

realiserades. Det är med andra ord lärarna ute i skolan som till stor del styr undervisningen.
12

 Det går att förhålla sig till detta på två sätt. Det ena sättet är att betrakta styrdokumenten 

som den enda önskvärda undervisningen, och att avvikelser från styrdokumenten ej bör 

förekomma. Det andra förhållningssättet är att acceptera lärarnas friutrymme, och erkänna att 

skolans styrdokument inte kan styra allt.
13

 Det senare verkar vara Skolverkets förhållningssätt. 

Ett av de styrinstrumenten som finns i skolan är de nationella prov som hålls i både 

grundskolan och gymnasieskolan. Om man läser syftet för de nationella proven, kan man 

                                                 
8
 SOU 2014:5, s. 17f 

9
 SOU 2014:5, s. 21 

10
 Ekman, 1999, a.a., s. 207f 

11
 SOU 2014:5, s. 17 

12
 Karlefjärd, Anna, Att rymmas inom sitt friutrymme – Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och 

undervisning, Karlstad; Karlstad University Press, 2011, s. 9 
13

 Selghed, Bengt, Betyg i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, Stockholm: Liber, 2006, s. 50f 
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utläsa att de nationella proven antas följa kunskapskraven i skolan, men att skolnivån inte 

regelmässigt antas göra detta: 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
14

 

Syftet som skrivs ut visar på det faktum att de nationella proven ska fungera som 

styrdokument. Men existensen av de nationella proven belyser inledningsfrågan. Hur testas 

kunskap? Och med lärarnas friutrymme som bakgrund; vilken kunskap testas? Och om de 

nationella proven ska ses som styrande; vilken kunskap testar de nationella proven, och vilken 

kunskap testar lärarna i sina skriftliga prov?    

 Historiskt sett har faktakunskaperna i skolan varit de centrala i undervisningen, och 

även något som präglat skolan tills för 20 år sedan. Skolan innan 1990-talet präglades av en 

kunskapssyn där faktakunskaperna i sig skulle leda till färdighet och vidare kompetens. Denna 

kunskapssyn kom dock att förändras till ett istället omvänt förhållande. Från och med år 1994 

och införandet av den målstyrda skolan
15

 blev det färdigheterna i sig som skulle leda till 

kunskap. Dessa handlingar kunde till exempel vara förmågan att kritiskt kunna granska olika 

fenomen, snarare än att kunna namnen på floder i Sverige.
16

 I ett ämne lever dock en tradition 

som påverkar undervisningen.
17

 Detta innebär att trots att fokus har förflyttats till 

färdighetskunskaper i styrdokumenten innebär detta nödvändigtvis inte att samma fokus nått 

undervisningen. Ett sätt att förstå den kunskap som testas är att se kunskap utifrån fakta eller 

färdighet.      

 Detta är den problembild som ligger till bakgrund för denna studie. Att skapa en 

likvärdig utbildning i skolan är mer komplicerat än att enbart utgå från skolans nationella mål.   

1.2  Syfte och frågeställningar 

Likvärdigheten är en bärande princip för skolan. Lärarnas friutrymme kan dock innebära att 

likvärdigheten i skolan försämrats. Syftet med denna studie är att undersöka likvärdigheten i 

skolan, med utgångspunkt i statsmakternas syn på vad samhällskunskapsämnet bör vara och 

                                                 
14

 Skolverket, Ett år med ny läroplan – Om reformarbete, kunskapsbedömning och skolverkets stöd, Stockholm: 

Skolverket, 2012, s. 16 
15

 Den målstyrda skolan kommer att diskuteras vidare i studiens teoretiska utgångspunkter. 
16

 Selghed, 2006, a.a., s. 50f 
17

 Nordgren, Kenneth; Odenstad, Christina, ”Prov och provfrågor”, i Nordgren, Kenneth; Odenstad, Christina; 

Samuelsson; Johan (red.), Betyg i teori och praktik – Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och 

gymnasium, Malmö: Gleerups, 2012, s. 92 
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lärarnas realiserade samhällskunskapsundervisning. För att uppfylla detta syfte representerar 

de nationella proven statsmakternas uppfattning, och lärarnas skriftliga prov den realiserade 

undervisningen. Således ställs följande forskningsfrågor: 

» Testas främst fakta- eller färdighetskunskaper i det nationella provet i samhällskunskap? 

» Testas främst fakta- eller färdighetskunskaper i lärarnas skriftliga prov i 

samhällskunskap? 

» Hur ser förhållandet ut mellan den kunskap som testas i det nationella provet respektive 

de skriftliga proven? 

1.3  Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att presentera denna studies teoretiska utgångspunkter. Först 

kommer jag att gå närmare på denna studies utgångspunkt gällande kunskap. Efter detta 

kommer jag att gå igenom teorier gällande lärarnas friutrymme, för att ge en avslutande 

diskussion om likvärdighetsbegreppet i skolan.  

1.3.1 Fakta- och färdighetskunskaper i samhällskunskap 

Det finns en hel del teorier och forskning om vad kunskap egentligen är. I denna uppsats 

kommer fokus i ett första steg ligga på de fyra kunskapstyperna som läroplanen nämner, 

nämligen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet,
18

 där fakta står för faktakunskaperna, 

och förståelse, färdighet och förtrogenhet står för färdighetskunskaper. Som ett första steg ska 

jag definiera vad dessa begrepp kan innebära, sedan koppla samman dem med teorier som 

kommer att ligga som grund till det analysverktyg som senare i studien kommer att 

konstrueras. Definitionen av begreppen bygger på Kenneth Nordgrens, som presenteras i 

boken Betyg i teori och praktik. Dessa begrepp, som ofta kallas för de fyra F:en, lyftes fram i 

och med det nya betygssystemet som introducerades 1994, och begreppen visar på olika 

kunskapsuttryck.
19

      

 Fakta är den kvantitativa aspekten av kunskap, ämnets informationsinnehåll. Det kan 

handla om att kunna benämna grundämnen, floder eller karaktäristiska drag för olika 

tidsepoker. Som Nordgren uttrycker det ”Antingen vet vi att något förhåller sig på ett visst 

sätt, eller så vet vi det inte. Det är frågan om att veta mer eller mindre, snarare än ytligt eller 

djupt.”
20

 Nordgren understryker just detta, att det inte handlar om ytligt kunskap utan om 

                                                 
18

 Skolverket, Lgr 11, 2011, a.a., s. 10 
19

 Nordgren, Kenneth, ”Kunskap och betyg”, i Nordgren; Odenstad; Samuelsson (red.), 2012, a.a., s. 66 
20

 Nordgren, 2012, a.a., s. 68 
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mängden information, som sedan samspelar med de övriga kunskapstyperna. Det finns dock 

risker med faktakunskaperna, om de används på ett sådant sätt att undervisningen i första 

hand utgår från fakta, för att sedan leda till förståelse. Detta kan leda till att eleverna främst 

ser skolan som en förmedlare av ytlig kunskap, istället för meningsfull information. Här gäller 

även det omvända förhållandet, om undervisningen utgår från att eleverna ska kunna 

analysera företeelser i ett område de inte känner till.
21

   

 Förståelse definierar Nordgren som en kvalitativ kunskapstyp. Det kan vara en kunskap 

som ofta är djup eller ytlig, mer eller mindre kvalificerad – och ofta alltihop på en och samma 

gång. Förståelsen utvecklas ofta i relation till både fakta och en kognitiv färdighet. Nordgren 

menar att förståelsekunskapen förutsätter faktakunskapen, och att man genom information om 

till exempel flodkulturer så kan man ”förstå dynamiken mellan geografi, handel, teknik och 

kulturutveckling.”
22

 För att anknyta till definitionen av fakta så är det förståelsen som ger 

faktakunskaperna dess mening och sammanhang.    

 Färdighet syftar på de praktiska tillämpningskunskaperna. Beroende på ämne tar sig 

färdigheterna olika form – i idrott kan det vara redskapshantering, i språk förmågan att skriva, 

och i historia källkritisk tillämpning. Som Nordgren yttrycker det, ”Färdighet kan således 

uttryckas som en kombination av motorisk och intellektuell praktik. […] Tillämpningar ger 

möjlighet för eleven att pröva och visa sina färdigheter.”
23

   

 Förtrogenhet är det sista av de fyra F:en, och är enligt Nordgren också den svåraste att 

definiera. Förtrogenhet innebär den djupa, ibland tysta kunskapen, som består av det vi vet 

men kanske inte kan sätta namn på. Det är den ingående kännedom vi har i ett ämne som leder 

till att vi med säkerhet kan tillämpa våra kunskaper, hantera fakta och förstå sammanhang, 

även i andra situationer än de kanske mest uppenbara.
24

  

 Detta är dock en uppsats i samhällskunskap, och en tanke är att studien ska kunna 

fungera som ett ämnesdidaktiskt bidrag. Istället för att använda mig av dessa mer allmänna 

kunskapsuttryck, är det lämpligare att använda sig av mer ämnesdidaktiska. Johan Sandahl 

har i sin licentiatavhandling Att ta sig an världen – Lärare diskuterar innehåll och mål i 

samhällskunskapsämnet konstruerat just en sådan samhällsvetenskaplig begreppsapparat. 

Sandahl har utgått från de historiedidaktiska begreppen first order concept och second order 

concept, eller första och andra ordningen kunskaper. Första ordningens kunskaper innebär de 

                                                 
21

 Nordgren, 2012, a.a., s. 68f 
22

 Nordgren, 2012, a.a., s. 69 
23

 Nordgren, 2012, a.a., s. 70 
24

 Nordgren, 2012, a.a., s. 70f 
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begrepp som utgör ett ämne, både begrepp som står ensamma och de som står i ett större 

sammanhang. Begreppen kan vara både omtvistade och omdebatterade, särskilt de som står i 

ett större sammanhang.
25

 I ämnet historia skulle ett begrepp av den enklare varianten kunna 

vara kung, medan ett begrepp som utgörs av ett större sammanhang skulle kunna vara en 

tidsepok, till exempel upplysningen. I ämnet samhällskunskap skulle det kunna handla om 

begrepp såsom inflation och globalisering, där globalisering är det begreppet som består av ett 

större sammanhang. Kung och inflation är begrepp som är någorlunda rättframma, och som är 

det de är. Upplysningen å andra sidan består av flera olika karaktärsdrag, och är ibland inte 

helt avgränsad från närliggande tidsepoker. Vad definitionen av globalisering är beror mycket 

på utgångspunkt, och kan vara svårt att ringa in exakt vad det är. Samtidigt handlar begreppen 

om den innehållsinformation som utgör ett kunskapsområde, som Nordgren kategoriserar som 

faktakunskaper. Det är alltså själva stoffkunskaperna som utgör innehållet, de termer, begrepp 

och fenomen som hör hemma i ett specifikt ämne. Andra ordningens kunskaper utgör de 

redskap som inte är specifika för ett ämnesområde, utan redskap som krävs för att man till 

exempel ska kunna skapa förståelse genom organisering, analys och kritiskt tänkande.
26

 

Sandahl menar att ”andra ordningens kunskaper är tänkta att användas för att hjälpa eleverna 

att utveckla sitt tänkande i samhällskunskap.”
27

 Det handlar med andra ord om olika typer av 

redskap, som kan hjälpa eleverna till förståelse. Om vi tar exemplet kritiskt tänkande, så är det 

ett redskap som eleverna kan använda sig av för att förstå olika perspektiv på begreppet 

globalisering. Detta innebär att första och andra ordningens kunskaper inte ska stå isolerade 

från varandra, utan förutsätter varandra. Detta följer Nordgrens argumentation om 

faktakunskapernas relation till de andra kunskapsuttrycken. De redskap som Sandahl lyckats 

identifiera i sin studie är samhällsvetenskapligt perspektivtagande, samhällsvetenskaplig 

kausalitet, samhällsvetenskapligt slutledning, samhällsvetenskapliga belägg och 

samhällsvetenskaplig abstraktion, och motsvarar färdighetskunskaperna. 

 Samhällsvetenskapligt perspektivtagande innebär att hjälpa eleverna att förstå komplexa 

samhällsfrågor genom att träna eleverna att anlägga olika samhällsvetenskapliga, kulturella 

och ideologiska perspektiv. Perspektiven kan användas för att skapa en ökad förståelse för 

olika synsätt hos individer, grupper eller samhällen. Det uppmanar till att eleven ska reflektera 

kring sina egna ställningstaganden och värderingar, samt hur de kan uppkomma. De 

                                                 
25

 Sandahl, Johan, Att ta sig an världen – Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet, 

Karlstad: Karlstad University Press, 2011, s. 35 
26

 Sandahl, 2011, a.a., s. 36 
27

 Sandahl, 2011, a.a., s. 42 
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ideologiska och politiska perspektiv framkommer hos lärarna, som anlägger och avslöjar vad 

som ligger bakom olika samhällsfrågor. Detta kan ske på olika sätt, till exempel att läraren 

låter eleverna anta olika perspektiv, eller utmanar de ”svart-vita bilder som eleverna ofta har 

med sig i klassrummet.”
28

 Det handlar inte om att eleverna ska acceptera alla åsikter som 

existerar, utan skapa en förståelse för dem. Det kan till exempel handla om att förstå en 

historisk kontext som ger upphov till att en grupp individer agerar på ett visst sätt, eller förstå 

de bakomliggande orsakerna till ett politiskt partis ståndpunkter i vissa frågor, och kunna sätta 

dem i relation till andra åsikter.   

 Samhällsvetenskaplig kausalitet handlar om att eleverna ska tränas i att organisera 

orsaker och konsekvenser i ett samhällsproblem. Det handlar om att utifrån ett 

samhällsproblem i ett första steg identifiera orsakerna till problemet, och i ett andra steg dess 

konsekvenser. Det tredje steget är sammankopplat med redskapet samhällsvetenskaplig 

slutledning, och innebär att eleverna utifrån identifieringen av ett problems orsaker och 

konsekvenser ska kunna föreslå åtgärder.
29

 Ett viktigt inslag i just samhällskunskapen är 

nivåerna individ-grupp-samhälle, men också utifrån kategorier som politiska, sociala och 

ekonomiska faktorer samt kort- och långsiktigt perspektiv på problemets konsekvenser.
30

 

 Samhällsvetenskaplig slutledning ska leda till att eleverna utifrån utvecklade 

resonemang som bygger på den första ordningens begrepp ska kunna nå en vetenskapligt 

präglad slutsats. I detta ingår också att ”eleverna ska utveckla en syn på vad vetenskapen kan 

komma fram till (speciellt rörande deras egna arbeten) och perspektivens betydelse för 

slutsatserna.”
31

 De slutsatserna som eleverna kommer fram till har stark koppling till nästa 

redskap, då slutsatserna måste kunna beläggas.   

 Samhällsvetenskapliga belägg handlar om att kunna komma fram till slutsatser som 

bygger på väl underbyggda belägg. Beläggen ska vara underbyggda på ett sådant sätt att det 

inte handlar om elevens egna åsikter och uppfattningar, utan baserade på de tillgängliga 

faktakunskaperna som den första ordningens kunskaper innehåller. Det kritiska perspektivet 

är viktigt att reflektera över i detta steg, då det skiljer på det vi vet, det vi tror och det vi 

tycker, och även utifrån vad andra vet, tror och tycker.
32

   

 Samhällvetenskaplig abstraktion är det sista redskapet, och handlar om att eleverna ska 

kunna förklara och förstå problem genom att kunna använda sig av teorier och modeller som 

                                                 
28

 Sandahl, 2011, a.a., s. 157f 
29

 Sandahl, 2012, a.a., s. 222 
30

 Sandahl, 2011, a.a., s. 158 
31

 Sandahl, 2011, a.a., s. 158f 
32

 Sandahl, 2011, a.a., s. 159 
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är samhällsvetenskapligt abstrakta. Genom att använda sig av modeller och teorier kan vi göra 

komplexa problem och företeelser begripliga. Abstraktionen handlar också om att diskutera 

modellerna och teoriernas begränsningar. Eleverna ska kunna röra sig mellan abstraktion och 

konkretion, genom att till exempel förklara konkreta fenomen med hjälp av olika modeller.
33

 Kategorierna förståelse, färdighet och förtrogenhet går att finna i andra ordningens 

kunskaper, även om de tar sitt uttryck i något andra former. Förståelsen sätter 

faktakunskaperna i ett sammanhang, till exempel genom att skapa en förståelse för dynamiken 

mellan olika företeelser. Det handlar om att förstå olika fenomen, och sedan hur de påverkar 

och integrerar med varandra. Här handlar det med andra ord om att kunna se ett fenomen 

utifrån olika perspektiv, och inom samhällskunskapen handlar det främst om politiska, 

ideologiska och kulturella perspektiv. Nordgren hade exemplet med flodkulturer, där man 

kunde förstå dem genom att titta på geografi, handel, teknik och kulturutveckling. Även här 

skapar man en förståelse genom att anta olika perspektiv, även om det i samhällskunskapen 

ofta handlar om förhållandet mellan individ-grupp-samhälle. Inom andra ordningens 

kunskaper finns också färdighetskunskaper, såsom att kunna anta ett kritiskt förhållningssätt, 

dra väl underbyggda slutsatser och använda sig av teorier och modeller för att förklara en 

komplex verklighet. Förtrogenheten når man kanske främst då eleven lär sig den 

samhällsvetenskapliga abstraktionen, då eleven rör sig mellan abstraktion och konkretion. För 

detta krävs det att eleven förstår samhällskunskapen på en sådan nivå att hen kan göra detta 

med säkerhet. Vi kan alltså dra den slutsatsen, att första och andra ordningens kunskaper kan 

ses som den ämnesspecifika kategoriseringen av de fyra F:en.   

 Både första och andra ordningens kunskaper förutsätter varandra för vad man skulle 

kunna se som en lyckad undervisning och måluppfyllelse. Innebär då detta att det inte går att 

skilja dem åt? Svaret på denna fråga är ja, och det finns en vana hos lärare att göra just detta. 

Första ordningens kunskaper innebär det faktainnehåll som ett ämne utgörs av, både enklare 

och mer omdiskuterade. Men även om det finns begrepp som är omdiskuterade, är det inte 

alltid så att det faktiskt så sker i undervisningen. Sandahl lyfter fram en studie av Jean 

Simonneau och Alain Legardez som undersökt lärares globaliseringsundervisning, där de fann 

att det ofta presenterades en tillrättalagd bild av fenomenet, och fakta dominerade 

undervisningen.
34

 Detta är ett exempel på det Nordgren framhäver menar med att främst utgå 

från faktakunskaperna i ett område, då det finns en risk att faktakunskaperna isoleras från de 

andra kunskapsuttrycken. I exemplet med globaliseringen berättas endast ett perspektiv, utan 

                                                 
33

 Sandahl, 2011, a.a., s. 159 
34

 Sandahl, 2011, a.a., s. 39 
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att till exempel ta in andra perspektiv, eller titta på globaliseringsproblemens orsaker och 

konsekvenser. I provfrågor kan detta leda till frågor som bär karaktärsdragen av 

kortsvarsfrågor, flervalsfrågor eller frågor som markeras med antingen sant eller falskt. Dessa 

frågor är lätta och snabba att bedöma, men avskiljs ofta också från till exempel de mer 

analytiskt lagda frågorna. I längre provfrågor, kanske främst i den typen som kan kallas 

essäfrågor, får eleverna möjlighet att använda sig av andra ordningens kunskaper. Nackdelen 

med dessa typer av frågor är att de är svårare att bedöma, då bedömningen riskerar att i högre 

grad bli mer subjektiv.
35

 Frågorna avskiljs naturligtvis inte i alla prov, och i vissa prov finns 

denna typ av frågor inte närvarande. Men det visar att det går att skilja dem åt, och att det 

också finns en tendens att skilja första och andra ordningens kunskap åt. Exakt hur detta 

kommer att ske i analysen av materialet kommer att presenteras i metodkapitlet, där ett 

analysverktyg utifrån första och andra ordningens kunskaper kommer att konstrueras.

 Sandahls begreppsapparat är baserad på historiedidaktisk forskning, och Sandahl har 

använt sig av den för att förstå samhällskunskap på gymnasiet. På grund av detta är ett 

argument att det inte är helt optimalt att använda denna teori, när vi undersöker 

samhällskunskapsämnet på högstadienivå. Men när man läser syftet i kursplanen för 

samhällskunskap för högstadiet finns alla kunskapsdimensioner med.
36

 Det redskap som man 

inte kan utläsa direkt ut kursplanen är samhällsvetenskaplig slutledning. Det redskapet är dock 

nära knutet till både kausalitet och belägg, och hamnar lite i gränslandet mellan dem. Vidare 

finns en stark koppling till förståelsen för olika perspektiv, och även om ordet slutledning inte 

dyker upp rent i text, finns många anknytningar till det. Vidare är Sandahls begreppsapparat 

inte byggs på gymnasielärares praxis, utan från akademiskt forskning om historiedidaktik. 

Som redskap betraktat fungerar således denna begreppsapparat även för högstadiet. 

 Det hade funnits alternativa vägar att välja. Ett alternativ hade varit att faktiskt utgå från 

det som står i kursplanen för samhällskunskap, och försöka identifiera vilka kunskapsuttryck 

som är specifika för just samhällskunskap. Då hade inte problemet gällande högstadiet eller 

gymnasiet existerat. Däremot hade det teoretiska ramverket utgått från mina egna tolkningar 

av kursplanen, och jag hade själv fått göra uppdelningen av vilka delar som ses som fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. En nackdel med detta är att det teoretiska ramverket 

dels skulle baseras utifrån min ämnes- och kunskapssyn. Vidare skulle det leda till att studien 

                                                 
35

 Nordgren; Odenstad, 2012, a.a., s. 81f 
36

 Eleven ska bland annat anta olika perspektiv, se samband, värdera källor, utveckla förståelse för sina egna och 

andra människors levnadsmodeller och utveckla kunskaper om begrepp och modeller av samhällsvetenskaplig 

karaktär, se Skolverket, Lgr 11, 2011, a.a., s. 201f.  
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skulle innehålla ännu ett analyssteg, där en analys av kursplanen sker i syfte att skapa ett 

analysinstrument. Att använda en redan existerande begreppsapparat är därför till fördel ur ett 

reliabilitetsperspektiv.      

 Det finns också fler existerande teorier som har undersökts, i syfte att se vad som passar 

för just denna studie. Ett exempel hade varit att helt enkelt använt de fyra F:en som underlag 

för analys. Dessa har dock redan diskuterats, och fått lämna plats till första och andra 

ordningens kunskaper, eftersom dessa kan ses som en mer ämnesspecifik version av dem. På 

grund av detta kommer studien att undersöka om det främst första eller andra ordningens 

kunskaper som testas i ämnet samhällskunskap.  

1.3.2 De tre läroplanerna 

Det finns en spänning mellan de centrala kraven och den lokala handlingsfriheten, och det 

finns ett antal teorier gällande läroplaner som har satt ord på vad som leder fram till denna 

spänning. Den läroplansteori jag i denna studie kommer att utgå från är den formulerade 

läroplanen, den transformerade läroplanen och den realiserade läroplanen.  

 På grund av olika faktorer kan lärarnas undervisning skilja sig från det som står i 

samhällskunskapens centrala innehåll; en skillnad mellan det som kallas för den formulerade 

läroplanen och den realiserade läroplanen. Den formulerade läroplanen innebär de 

bestämmelser som finns för bland annat ämnets innehåll, mål för undervisningen och hur 

många timmar som ska avsättas för ämnet.
37

 Det är själva styrdokumenten som ska leda 

lärarna i deras undervisning. Dock finns det faktorer som leder till att all undervisning som 

sker i de svenska skolorna inte ser likadan ut över hela Sverige. Detta går i två huvudsteg, där 

det första är transformeringen av läroplanen och det andra är realiseringen av läroplanen. 

Transformeringen av läroplanen sker när läraren tolkar läroplanen, och gör tillägg och 

fråndrag. Vad som påverkar detta är flera olika saker, såsom lärarens rutiner, repertoarer samt 

ämnes- och kunskapssyn. Andra påverkansfaktorer är till exempel läroböcker, den sociala 

omgivningen och ämnestraditioner.
38

 Detta är aspekter som ligger utanför det faktiska 

dokumentet, men som ändå spelar stor roll när läraren tolkar och transformerar läroplanen till 

undervisning. Det andra steget är själva realiseringen av undervisningen, då tolkningen av 

läroplanen och det valda stoffet förverkligas i klassrummet. Den realiserade läroplanen syftar 

alltså till verkställandet av undervisningen, och här är kommunikationen och aktiviteten i 

                                                 
37

 Linde, Göran, Det ska du veta! – En introduktion till läroplansteori, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 23 
38

 Linde, 2012, a.a., s. 72 
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klassrummet centralt.
39

 Läroplanen från den formulerade arenan kan alltså ha genomgått en 

rad förändringar när undervisningen väl når eleverna. Ett exempel på en sådan realisering är 

till exempel undervisningen, eller de skriftliga prov som läraren använder för att testa 

elevernas kunskap. Den formulerade läroplanen står således för de centrala kraven, och den 

lokala handlingsfriheten ryms inom den transformerade och den realiserade.
40

 Det är mellan 

dessa olika steg som likvärdigheten riskerar att sättas på spel. De nationella målen går att 

finna i den formulerade läroplanen. Utifrån dessa nationella mål tolkar läraren läroplanen och 

transformerar den i enlighet med det friutrymme som givits läraren, eller enligt den 

ämnestradition som råder och som påverkar. Trots professionalisering finns här en risk att 

lärare gör olika tolkningar, olika tillägg och olika fråndrag, på ett sådant sätt att utbildningen 

skiljer sig nog mycket åt mellan lärare att likvärdigheten försämras. Då denna studie kommer 

att studera förhållandet mellan nationella och lokala prov, rör vi oss på en jämförelse mellan 

den formulerade och den realiserade arenan. Detta kan förtydligas genom följande figur; 

 

Figur 1. Likvärdigheten i förhållande till den formulerade och realiserade läroplanen 

 

 

 

 

 

Det sätt som de här läroplanerna är tänkta att användas i denna studie är som underlag för att 

se en skillnad i vad man kan se som det av statsmakterna tänkta samhällskunskapsämne och 

den samhällskunskapsundervisning som faktiskt sker, alltså mellan den formulerade och den 

realiserade läroplanen. Det nationella provet kommer i denna studie stå som representant för 

Skolverkets syn på vad samhällskunskapsämnet bör vara, medan lärarnas skriftliga prov står 

som representant för den undervisning som faktiskt sker i skolan. Det kommer med andra ord 

inte vara en studie i de olika läroplanerna i sig, utan det nationella provet och de skriftliga 

proven kommer så som representanter för dessa läroplaner för att utgöra en jämförelsegrund.  

                                                 
39

 Linde, 2012, a.a., s. 73 
40

 Det finns andra sätt att dela in läroplanerna. En inledning av läroplanerna är den substantiella, den sociopolitiska och 

den tekniskt professionella. Ett annat exempel är att skilja mellan den samhälleliga, den institutionella, den 

undervisningsmässiga och den personliga nivån. En tredje indelning är mellan idéernas läroplan, den formella 

läroplanen, den uppfattade läroplanen, den verkställda läroplanen och den upplevda läroplanen. Se Brandtzæg 

Gundem, Bjørg, ”Läroplansarbete som didaktisk verksamhet”, i Uljens, Michael (red.), Didaktik – teori, reflektion och 

praktik, Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 255ff. I alla dessa finns den motsvarande till den formulerade, den 

transformerade och den realiserade, vilka är de mest centrala i denna studie. 

Den formulerade läroplanen  Den realiserade läroplanen 
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1.3.3 Likvärdighet i skolan 

Likvärdighetsbegreppet är ett komplext begrepp, och i denna studie kommer jag att undersöka 

en specifik aspekt av likvärdigheten, nämligen den som yttrar sig mellan skolans prov. I 

läroplanen för grundskolan kan man läsa att likvärdigheten i skolan innebär att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”
41

 Likvärdigheten 

innebär med andra ord inte att alla skolor ska få lika mycket resurser, eller att undervisningen 

ska utformas exakt likadant på alla skolor. Istället innebär likvärdigheten att undervisningen 

ska utformas utifrån att alla elever ska ha möjligheten att nå de nationella målen. Det är 

således de nationella målen som utgör normerna för likvärdigheten.
42

 Detta innebär dock 

svårigheter, om vi kopplar samman det med den diskrepans som finns mellan just den 

formulerade och realiserade läroplanen, i och med lärarnas friutrymme. För att förstå detta 

ytterligare kan en kort historik om utbildningsväsendets historia vara på sin plats. 

 Johan Samuelsson har i den redan presenterade boken Betyg i teori och praktik 

sammanställt skolans historik, med koppling till just detta. Samuelsson radar upp tre 

förändringar som skett i skolan gällande betygssystemet på 1900-talet. Den första är tiden 

fram till 1960.talet, då skolan präglades av det absoluta betygssystemet. I detta system 

bedömdes eleverna efter hur väl de kunde ett bestämt innehåll. Mellan 1960 och 1990 gällde 

det relativa betygssystemet, ett system som var normrelaterat och innebar att eleverna 

bedömdes i relation till de andra elevernas prestationer. Den senaste förändringen som skedde 

kom med 1994 års läroplaner, då skolan blev målstyrd. Idag bedöms elevernas kunskap 

bedöms i relation till ett antal kunskapskriterier, som är de nationella målen i skolan. Denna 

sista förändring menar Samuelsson kan vara en förändring som ligger i linje med en förändrad 

syn på elevernas rättigheter, då detta system ger större utrymme för kreativitet och inflytande, 

och det är en förändring som uppkommit i och med kommunaliseringen av skolan.
43

 Vi vet 

dock sedan tidigare att kommunaliseringen kom att bli mer radikal än vad det först var tänkt.
44

 

På det sättet blir kommunaliseringen av skolan centralt, då den innebar större fokus på 

lärarnas professionalisering. Den undervisning som sker i skolorna ligger till stor del i 

lärarnas händer, i och med att det är lärarna som realiserad och förverkligar de centralt 

utfärdade styrdokumenten. Om detta har Nordgren och Odenstad skrivit mer om, som menar 

att ”det föreligger spänningar mellan det professionella tolkningsutrymmet och kravet för 

nationell likvärdighet i bedömning. Ju högre grad tolkningsutrymme, desto större risk att 

                                                 
41

 Skolverket, Lgr 11, 2011, a.a., s. 8 
42

 Skolverket, Lgr 11, 2011, a.a., s. 8 
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likvärdigheten går förlorad.”
45

 Den fråga som man kan ställa sig här, är om lärarna idag har 

ett för stort friutrymme, innehållande både ett stort tolknings- och handlingsutrymme, trots 

införandet av mer detaljerade kursplaner. Detta kan vara fallet.   

 Nordgren och Odenstad menar att det finns främst tre förklaringar till bristande 

likvärdighet i skolan. Den första är att lärarna och skolledningen inte har fått tillräckligt 

mycket utbildning, och det andra är att det ligger ett fel i betygssystemets konstruktion, som 

möjliggör lokala och individuella tolkningar. Den tredje förklaringen menar de är att betygen 

sätts på andra grunder än de intentioner som den formulerade läroplanen uttrycker.
46

 Lärarnas 

friutrymme genomsyrar alla tre förklaringar; lärarna står till stor del själva för tolkningen och 

realiseringen av läroplanerna. Som en konsekvens av detta har omfattande uppföljnings- och 

utvärderingssystem skapats.
47

 Ett exempel på detta är att det införts nationella prov i fler 

ämnen, där samhällskunskap är ett exempel.  

 Studien kommer därmed inte kunna svara på alla frågor angående likvärdigheten, men 

kan ge en bild av hur det kan se ut och väcka ett antal frågor utifrån förhållandet mellan 

lärarnas skriftliga prov och det nationella provet.  

1.4  Tidigare forskning och litteratur 

I detta avsnitt kommer jag att presentera forskning som tidigare har genomförts och som har 

anknytning till denna studie. En del av forskningen har redan presenterats i tidigare avsnitt, 

men kommer här att belysas ytterligare utifrån ett forskningsperspektiv. Jag har valt att dela in 

den tidigare forskningen i tre större kategorier; forskning som berör samhällskunskapsämnets 

karaktär, forskning som berör skriftliga prov i samhällskunskap och forskning som berör de 

skriftliga provens koppling till de nationella målen.  

1.4.1 Forskning om samhällskunskapsämnets karaktär 

Forskningen som kommer att presenteras i detta avsnitt har undersökt vilket ämne det 

egentligen är som yttrar sig i klassrummet, och lärarnas egen uppfattning om sitt ämne.

 I Johans Sandahls licentiatuppsats Att ta sig an världen – Lärare diskuterar innehåll och 

mål i samhällskunskapsämnet som publicerades 2011 undersökte han lärares tal om innehåll 

och mål i samhällskunskap, utifrån arbetsområdet globalisering.
48

 För att göra detta använda 

han sig av den begreppsapparat han själv skapat, nämligen första och andra ordningens 
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kunskaper. Första ordningens kunskaper handlade om ämnets innehållskunskaper, faktastoffet 

och begreppen som utgör ämnet. Andra ordningens kunskaper var perspektivtagande, 

kausalitet, slutledning, belägg och abstraktion – tankebegrepp som används som redskap för 

att organisera och förstå första ordningens kunskaper. På det sättet kunde Sandahl se att första 

och andra ordningens kunskaper ringar in samhällskunskapsämnet.
49

 Det finns fler studier 

som visar att samhällskunskapsämnet ofta yttrar sig i form av fakta- eller färdighetsinriktad. 

 Torbjörn Lindmark skrev 2013 avhandlingen Samhällskunskapslärares 

ämneskonceptioner. Lindmark intervjuade ett antal samhällskunskapslärare i syfte att 

undersöka hur de tänkte kring till ämne, och vad resultatet för denna ämneskonception blev.
50

 

Även resultatet från denna studie kommer att behandlas ytterligare i nästa avsnitt, men de 

ämneskonceptioner som Lindmark kunde identifiera var bland annat en fakta- och 

begreppsinriktad och en samhällsanalytiskt inriktad.
51

   

 Christina Odenstads licentiatuppsats från 2010, Prov och bedömning i samhällskunskap 

– En analys av gymnasielärares skriftliga prov, har sin studie undersökt hur 

samhällskunskapsämnet framträdde i de skriftliga proven på gymnasiet. I sin undersökning 

kunde hon identifiera tre olika typer av samhällskunskapsämnen; samhällskunskap som 

orienteringsämne, analysämne eller diskussionsämne. Orienteringsämnet samhällskunskap går 

främst ut på att orientera eleverna hur samhället är uppbyggt, och präglas av faktafrågor kring 

institutioner och begrepp. Analysämnet handlar om att kunna analysera, jämföra och se 

orsaker och konsekvenser. I diskussionsämnet uppmanas eleverna att ta ställning och 

motivera ståndpunkter, samt att resonera och argumentera – dock inte i lika hög grad kunna 

ha belägg för detta.
52

 Odenstads olika ämnen går att koppla samman med Sandahls 

begreppsapparat; i orienteringsämnet ryms första ordningens kunskaper, och i analysämnet 

ryms andra ordningens kunskaper. Diskussionsämnet hamnar något utanför Sandahls apparat. 

Utifrån detta kan vi förstå denna studies resultat inte enbart utifrån första och andra 

ordningens kunskaper, utan också vilket samhällskunskapsämne som yttrar sig i proven.

 Detta är tre studier som alla ämnar kartlägga hur samhällskunskapsämnet kommer till 

uttryck i undervisningen, både genom lärares egna berättelser och genom deras 

examinationsuppgifter. Trots att alla tre studier resulterar i olika kategoriseringar, kan man se 

återkommande mönster, och två av de tydligaste mönster vi kan se är samhällskunskap som 
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ett ”faktaämne” och samhällskunskap som ett ”analysämne”. Viktigt att nämna är att Sandahl 

och jag till stor del ställer samma fråga, och det är vilka kunskapsuttryck ämnet 

samhällskunskap tar. Mitt kunskapsbidrag i relation till Sandahls studie är att jag ställer min 

fråga till helt andra objekt än Sandahl, och kan på så vis använda mig av hans kategorier. Det 

som denna studie kommer att kunna bidra med till just detta forskningsfält är att förstå 

samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i första och andra ordningens kunskaper, och om 

detta samspelar med det samhällskunskapsämne som kommer till uttryck i det nationella 

provet i samhällskunskap. 

1.4.2 Forskning om skriftliga prov i samhällskunskap 

Underlaget för denna studie är dels det nationella provet i samhällskunskap från 2013 och 

lärares skriftliga lokala prov i samhällskunskap, och på grund av detta är det också lämpligt 

att se hur den tidigare forskningen kring prov har sett ut. Den tidigare forskning som 

presenteras här kommer främst att utgå från ämnet samhällskunskap, på grund av att prov 

påverkats av ämnestraditioner och lärarnas kunskaps- och ämnessyn. 

 År 1998 publicerade Skolverket en utvärdering av skolverket; Proven, kunskapen och 

undervisning – Samhällsorienterade ämnen, årskurs 9, gjord av Gunilla Svingby. I denna 

utvärdering undersöktes elevernas och lärarnas syn på kunskap, undervisning och prov, och 

det man kunde se var att lärarna främst bedömde eleverna utifrån deras minneskunskaper och 

det man kallade för lokaliseringsläsning, snarare än deras förståelse. Utifrån lärarnas utsagor 

kunde hon se ett gap mellan det lärarna önskade att testa, och det de faktiskt testade i proven. 

Resultatet visade även på att det fanns alltför många kvantitativa prov, istället för kvalitativa 

som både Skolverket och lärarna själva efterfrågade.
53

 Det Svingby kunde se i sin studie var 

således att samhällskunskapsämnet främst kom till uttryck som ett faktaämne. Senare 

forskning visar en förändrad bild. Odenstad har i sin undersökning behandlat ett stort antal 

prov – 95 stycken – och fann en hel del intressanta resultat i sin analys av dessa. För det första 

kunde hon se att de olika samhällskunskapsämnena som framträdde – som orienteringsämne, 

analysämne eller diskussionsämne – hade ett samband med vilket kunskapsområde de testade. 

Arbetsområden som Sveriges statsskick och EU behandlade främst faktafrågor, som hamnar 

inom ramen för ett orienteringsämne. De skriftliga proven inom arbetsområdena ekonomi, 

massmedier, kriminologi och internationell politik präglades främst av förståelsefrågor, och 

samhällskunskapsämnet bar i dessa fall karaktärsdrag av att vara ett analys- och 
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diskussionsämne. Utöver detta kunde hos se att proven ändå var förhållandevis lika i sin 

uppbyggnad och utformning, vilket kan peka på att det råder stark ämnes- och provtradition i 

samhällskunskapsämnet.
54

 Det var med andra ord förhållandevis många prov som ändå 

testade förståelsekunskaper. Tobias Jansson undersökte i sin licentiatavhandling Vad kommer 

på provet? – Gymnasielärares praxis i samhällskunskap som utkom 2011 vilka 

kunskapsformer som testades i lärares skriftliga prov. Jansson utgick från Blooms reviderade 

taxonomi, som innehåller två dimensioner; en kunskapsdimension (fakta-, begrepps-, 

procedur-, och metakognitiva kunskaper) och en dimension som består av kognitiva processer 

(att minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa).
55

 För att undersöka provpraxisen 

intervjuade Jansson lärarna och analyserade deras prov, och fann att det fanns en stor 

variation av frågetyper, även om en stor del bestod av faktafrågor. De kunskaper som främst 

testades var minneskunskaper, förståelsekunskaper, värderingskunskaper och 

analyseringskunskaper. Vidare kunde även Jansson härleda hur vissa kunskapstyper var 

knutna till olika arbetsområden; till exempel förekom tillämpningskunskaper endast i 

arbetsområdet samhällsekonomi.
56

 Lindmark kunde se i sin studie att majoriteten av de 

examinationsuppgifter som han analyserade bestod av fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptioner, men att en stor del även var av samhällsanalytisk art.
57

 Både Jansson och 

Lindmark visar i sina studier visserligen att faktakunskaperna fortfarande är de dominerande, 

men att det inte är lika mycket som tidigare undersökningar såsom Svingbys har visat. 

 På senare år har studier med andra ord visat att det råder en större variation om vilka 

kunskapsuttryck som testas i samhällskunskapen. Det kan vara ett resultat av 1994 års 

läroplan öppnade upp för ett bredare kunskapsbegrepp. Detta är ett tecken på den balans som 

finns mellan de olika kunskapsuttrycken; fakta- eller handlingskunskaper. I denna studie 

kommer analysen av proven att ske utifrån första och andra ordningens kunskaper, som ringar 

in den balans som finns i dagens samhällskunskapsämne. Vidare verkar det finnas en 

koppling mellan arbetsområde och det kunskapsuttryck som testas. Vilka konsekvenser detta 

kommer att ha för denna studie kommer att hanteras vidare i studiens metodkapitel. Denna 

studie kommer att kunna tillföra ytterligare kunskaper inom detta område, utifrån 

begreppsapparaten första och andra ordningens kunskaper, och dess relation till det nationella 

provet i samhällskunskap. Tilläggas kan också att förutom Lindmarks studie har övriga utgått 
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från skriftliga prov som varit anpassade utifrån 1994 års läroplaner. De skriftliga proven 

kommer i denna studie att vara använda efter inträdet av 2011 års läroplaner, och detta kan 

påverka provens utformning eftersom kursplanerna har ändrats.  

1.4.3 Forskning om de skriftliga provens koppling till de nationella målen 

I detta avsnitt kommer jag att titta närmare på den forskning som finns där man kan dra 

slutsatser om de skriftliga provens koppling till de nationella målen. Forskningen som 

kommer att presenteras här kommer att variera i högre grad än i de tidigare avsnitten, men 

kommer att ge en bild av vad forskningen kan säga om området. De områden som kommer att 

beröras här är likvärdigheten i skolan och lärarnas tolknings- och handlingsutrymme.

 År 2006 disputerade Helena Korp med avhandlingen Lika chanser i gymnasiet? – En 

studie om betyg, nationella prov och social reproduktion, där hon bland annat undersökte hur 

de nationella proven användes i gymnasieskolan. I och med att denna undersökning dels inföll 

innan införandet av de nationella proven i de samhällsvetenskapliga ämnena, och dels 

undersökte proven på gymnasienivå, är de ämnen som undersökts svenska, matematik och 

engelska. Trots detta kan det ge en bild över hur förhållandet mellan undervisningen och de 

nationella målen kan se ut. En av de forskningsfrågor Korp sökte svar på i sin avhandling var 

just att se hur relationen mellan kursernas konkreta gestaltning och inriktningen i de nationella 

proven såg ut.
58

 Det hon i sin studie kunde finna var att det fanns brister i att använda de 

nationella proven som underlag för likvärdigheten i skolan, eftersom det fanns stor variation i 

både hanteringen av prov och de resultaten proven gav.
59

 Korp gav ett antal exempel på 

vilken variation det handlade om. För det första fanns det stora skillnader mellan hur lärarna 

lät de nationella proven styra undervisningen. För det andra så varierade bedömningen av 

resultaten åt beroende på lärare. För det tredje fanns det variationer mellan lärarna, gällande 

huruvida de använde sig av resultaten från de nationella proven, och i vilken grad resultaten 

påverkade elevernas slutgiltiga betygssättning.
60

 Som slutsats kunde Korp konkludera att 

 

De olika praktikerna leder till icke likvärdig betygssättning i betydelsen att ingen vet i vilken 

utsträckning samma betyg representerar samma art eller grad av kunskap och färdigheter hos 

eleverna, vilket kriterierelaterade betyg, per definition, ska göra.
61

 

 

Bengt Selghed presenterade samma år liknande resultat i Betygen i skolan – kunskapssyn, 

bedömningsprinciper och lärarpraxis. Han studerade lärarnas förståelse av betygssystemet, 
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när de upplevde stöd av betygssystemet och vad de ansåg att elevens betyg bestod av.
62

 Efter 

intervjuer med ett antal lärare gav Selghed ett nedslående resultat. Han menade att det fanns 

en stor skillnad på hur lärare uppfattade och tillämpade betygssystemet, och som var negativt 

ur en rättsäkerhetssynpunkt för eleven.
63

 Resultatet kunde härledas till kriterierelaterade 

system Korp talade om, och som även diskuterades under avsnittet Likvärdigheten i skolan. I 

den målstyrda skolan, där elevernas kunskap bedöms i relation till ett antal kunskapskriterier, 

möter lärarna två stora frågor enligt Selghed. Den första frågan handlar om vad som ska 

bedömas, alltså urval av det innehåll som ska finnas med som bedömningsunderlag. Den 

andra frågan är hur bedömningen ska ske. Selghed ger exempel på två renodlade exempel på 

hur bedömningen kan ske, där det första är att läraren själv gör bedömningen. Samtidigt som 

det finns en förväntad professionalitet hos läraren, är läraren på samma gång en människa 

med både styrkor och svagheter. Det andra exemplet är att använda externt konstruerade prov 

som underlag för bedömning. Att använda dessa som bedömningsunderlag har sina brister, då 

de endast speglar ett representativt urval av ämnet och kursen.
64

 Utifrån de riktlinjer som 

anges i styrdokumenten är det svårt att skapa skriftliga prov, och Selghed menar att de helt 

inte räcker till för att möta skrivningarna i styrdokumenten.
65

  

 Båda dessa studier visar tillsammans att det finns brister med likvärdigheten. I Korps 

studie handlade det om hur de nationella proven användes, och i Selghed hur lärarna hanterar 

skolans betygssystem. Båda dessa studier står i linje med några av Skolverkets skrifter i 

området. I rapporten Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan – Omfattning, 

användning och dilemman diskuteras samma problematik;   

Detta [den målstyrda skolan] är ett system som gör betyg svåra att jämföra eftersom någon 

gemensam princip för hur lärarbedömning och provresultat ska sammanfattas i ett betyg inte 

finns. Delvis är detta ofrånkomligt i det rådande systemet där ett lokalt friutrymme ska finnas 

för att på bästa sätt främja elevens lärande. Samtidigt har dock betygen stor betydelse för 

elevernas framtida möjligheter.
66

 

I rapporten Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? En statistisk analys av sambandet 

mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans årskurs 9, 1998-2006 skriver man att 

man funnit att det ”inte sällan finns en svag koppling mellan det som prövas i lärargjorda prov 
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och kursplanernas mål och kriterier.”
67

 Som vi kan se finns det tecken på att den målstyrda 

skolan innebär ett problem för likvärdigheten. Dels kan detta gälla hur lärarna konstruerar de 

skriftliga proven, dels hur de skriftliga proven sammanfaller med de nationella målen och dels 

hur lärarna använder sig av de nationella proven i sin undervisning.  

 Jag har redan tidigare presenteras Janssons, Lindmarks och Odenstads forskning, men 

det finns ytterligare resultat som är intressanta i relation till denna studie. Alla tre har funnit 

resultat som har anknytning till lärarnas tolknings- och handlingsutrymme. Dock är det främst 

Anna Karlefjärd som i sin licentiatavhandling Att rymmas inom sitt friutrymme – Om 

samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning som har undersökt detta. 

Karlefjärd har i sin studie undersökt hur lärarna transformerar sitt ämne utifrån sin 

kunskapsbas. Genom att lärarna fått beskriva sitt ämnes innehåll, sina metoder och sin 

bedömning, och detta skulle visa på vilket samhällskunskapsämne som visades.
68

 När lärarna 

talade om detta visade sig en likartad berättelse om samhällskunskapsundervisningen, och 

tolkningarna av betygskriterierna och examinationerna var påtagligt lika. Detta trots att 

tidigare studier har visat på att detta har varit ett problem.
69

 Gällande lärarnas 

tolkningsutrymme sade sig de intervjuade lärarna att de upplevde ett stort sådant, samtidigt 

som de upplevde ett desto mindre handlingsutrymme.
70

 Ur Karlefjärds studie kan man därför 

dra slutsatser att lärarnas tolkningsutrymme är större än deras handlingsutrymme, och att 

tolkningen av styrdokumenten ändå är påtagligt likartad mellan olika lärare. Odenstad fann 

likartade resultat i sin studie. Hon kunde ur sin provanalys identifiera tre olika 

samhällskunskapsämnen, och dessa hade ett starkt samband med vilket kunskapsområde de 

behandlade. Hon kunde dessutom se att de 95 prov och analyserade tydligt liknade varandra, 

och härledde detta till en ämnes- och provtradition som präglas samhällskunskapsämnet. 

Denna tradition ger dock ändå utrymme till olika tolkningar av styrdokumenten.
71

  Vidare 

diskuterar Odenstad problematiken kring att styrdokumentens skrivningar inte implementeras, 

men kan se att implementeringen fungerat delvis i de prov hon studerat.
72

 Ämnes- och 

provtraditionen skulle kunna ses som en del i det att lärarna uppfattar sitt handlingsutrymme 

som mindre än tolkningsutrymmet. Visserligen ger den utrymme för olika tolkningar, men 

eftersom resultatet visade på prov som var påtagligt lika kan man fundera på hur stort 
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utrymme den egna tolkningen egentligen får. Även Lindmark fann tecken av detta. I sin studie 

lät han lärare beskriva hur de tänkte kring sitt ämne samhällskunskap, och olika 

ämneskonceptioner yttrade sig. Intressant var dock att trots att lärarna beskrev sitt ämne på 

tämligen olika sätt, syntes inte dessa olika ämneskonceptioner alls i samma grad i deras 

examinationer. Det visade sig att den fakta- och begreppsinriktade samt den 

samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen var de konceptioner som främst framträdde i 

proven, trots att lärarna inte beskrivit sitt ämne utifrån detta. De uttryckte således en 

ämneskonception som inte alltid framträdde i de skriftliga proven.
73

 Samma mönster stötte 

Jansson på i sin studie. Lärarna uttryckte ibland en kunskapsform som de avsåg att testa, men 

som egentligen visade sig testa en annan kunskapsform i analysen av proven.
74

 Även Svingby 

kunde se gapet mellan det lärarna önskade testa och de det faktiskt testade. 

 Hur hjälper denna forskningsgenomgång oss att förstå förhållanden mellan lärarnas 

skriftliga prov och de nationella målen? Det är en mycket komplex bild som framträder. 

Samtidigt som vissa studier visar på att det finns stora skillnader mellan hur lärare gör 

bedömningar och inte förankrar sina skriftliga prov till de nationella målen, visar andra 

studier hur likartade lärare är gällande både utformning av prov och uppfattningar av 

betygskriterier, som kan vara ett tecken på en ämnestradition som råder i samhällskunskap. 

Det som forskningen vittnar om är återigen vad man kan se som problematik gällande lärarnas 

friutrymme, när det handlar om likvärdigheten. Även om denna studie inte kommer kunna 

svara på alla frågor, kommer den att utifrån ett nytt ingångssätt ge oss ytterligare kunskap om 

området. 

1.5  Disposition 

Kapitel 1 inleds med en problembild, som innehåller en översiktlig historik samt en 

introduktion till de teorier som ligger till grund för utformningen av studiens syfte och 

forskningsfrågor. Efter ett avsnitt som beskriver syftet och forskningsfrågorna följer ett 

avsnitt som går igenom studiens teoretiska utgångspunkter. Bakgrunden till studien befästes 

ytterligare i nästa avsnitt, där tidigare forskning och litteratur med anknytning till studien 

presenteras. Avslutningen av Kapitel 1 utgörs av en beskrivning av studiens disposition.  

 

Kapitel 2 utgör metodkapitlet, som är indelat i fyra områden. Först beskrivs studiens 

metodologiska angreppsätt och det material som ligger till grund för studien. Efter detta 
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presenteras urvalet, och avslutas med en konstruering av det verktyg som kommer att 

användas vid analysen av materialet. 

 

Kapitel 3 består av studiens resultat, där analysen av materialet kommer att ske. I ett första 

skede analyseras det nationella provet i samhällskunskap, och i ett andra steg analyseras 

lärarnas skriftliga prov som utgör det andra underlaget för denna studie. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av resultaten. 

 

Kapitel 4 är det avslutande kapitlet på denna studie. I detta kapitel presenteras de slutsatser 

som resultatgenomgången kunnat uppvisa, samt en diskussion kring dessa. Som avslutning på 

detta kapitel ges en diskussion om resultatens betydelse utifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv, samt förslag på vidare forskning.   
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2. Material och metod 

I detta kapitel kommer denna studies metod att redovisas. I ett första skede kommer jag att 

presentera studiens metodologiska angreppsätt. Efter detta kommer jag först att beskriva en 

del av studiens avgränsningar, för att sedan diskutera material och urvalet för detta. Slutligen 

kommer jag att redogöra metoder för dataanalys.   

2.1  Metoder för dataanalys 

Denna undersökning kommer att vara en fallstudie, där det sker en kvalitativ innehållsanalys 

av det nationella provet och lärarnas skriftliga prov. Studien är av induktiv art, vilket innebär 

att jag inte utgår utifrån en teori eller hypotes, utan snarare genererar en sådan.
75

 Anledningen 

till detta beror på flera faktorer. För det första har jag inte forskningsekonomiska möjligheter 

att göra en större, kvantitativ studie, i likhet med den Odenstad gjorde i sin 

licentiatavhandling, då hon undersökte 95 prov utifrån både frågetyp och huruvida det 

handlade om fakta- eller förståelsefrågor.
76

 Vidare har den tidigare forskningen visat att 

skriftliga prov kan vara mycket varierande i sin art. Det kan innehålla frågor som kräver korta 

svar, flervalsfrågor som ger eleven ett antal alternativ att välja och frågor som kräver långa 

essäliknande svar.
77

 När det gäller att undersöka kunskapen som testas utifrån första och 

andra ordningens kunskaper, kan det vara nödvändigt att gå djupare in i provfrågorna för att 

kategorisera dem. Att studera färre antal skiftliga prov mer ingående vore därför mer optimalt. 

Detta är möjligheten med kvalitativa studier, där forskaren ges möjlighet att gå in djupare på 

färre antal källor.
78

 I detta fall skulle det då handla om en fallstudie. En fallstudie innebär 

studiet av ett enda fall, och det kan handla om till exempel en viss del av ett samhälle, en 

speciell skola eller en särskild organisation. I studien undersöker man då den komplexitet och 

särskilda natur som rör det specifika fallet.
79

 Denna studie kommer därmed inte eftersträva 

generaliserbarhet, utan kommer att undersöka ett antal specifika fall och utifrån detta skapa en 

hypotes gällande frågan om likvärdighet. För att andra forskare ska kunna återskapa denna 

studie i en större omfattning, och eventuellt med en kvantitativ inriktning, kommer jag att 

eftersträva en tydlighet vad gäller forskningsproceduren, för att skapa en transparens.
80

 Detta 
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kommer dels bidra med att andra kan bedöma studiens kvalitet och betydelse, och i och med 

denna innebär det också att reliabiliteten (tillförlitligheten) ökar.  

2.2 Material  

De nationella proven i de samhällsvetenskapliga ämnena finns för både årskurs 6 och 9. En 

idé hade varit att undersöka dessa två separat. Det handlar dock om en nivåskillnad mellan 

dessa två årskurser, så frågan är hur pass jämförbara resultaten hade varit. På grund av detta 

och studiens tidsmässiga begränsning kommer endast det nationella provet i årskurs 9 att 

analyseras och jämföras med de skriftliga proven.  

 Denna studies underlag är således det nationella provet i samhällskunskap för årskurs 9, 

och det andra underlaget är lärarnas skriftliga prov. Det nationella provet kommer att 

representera Skolverkets tolkning av läroplanen. Att använda sig av detta prov kommer alltså 

kunna visa viken ämnes- och kunskapssyn skolverket har, och vilken avsikt som finns med 

samhällskunskapsämnet. Det nationella provet i samhällskunskap är dock inte kursplanen. För 

att de nationella proven ska vara anpassade till den undervisning som faktiskt bedrivs och bör 

bedrivas, har framtagandet skett i samarbete med lärare, forskare, lärarutbildare och elever.
81

 

Men även om det nationella provet i samhällskunskap är utformat utifrån flera olika 

perspektiv, kan det ändå ses som en operationalisering av den formulerade läroplanen, en 

operationalisering som är godkänd av skolverket. Kursplanen i samhällskunskap visar vad 

skolverket har för avsikt med samhällskunskapsämnet, i och med att det är godkänt av 

Skolverket.  

 Att använda sig av lärarnas skriftliga prov i samhällskunskap har fördelar. Proven är 

konkreta underlag som visar hur lärarna har tolkat läroplanens ämnes- och kunskapssyn.
82

 Det 

är med andra ord ett bra underlag för att representera den realiserade läroplanen. Att det just 

är skriftliga prov som jämförs med skriftliga prov är också till fördel, då underlagens 

utformning är så pass lika så att en jämförelse underlättas.
83

 En nackdel är att vi genom 

proven enbart får se en del av det lärarna tycker att eleverna ska ha lärt sig efter genomgånget 

arbetsområde. Dock gäller även detta det nationella provet, då detta också är tidsbegränsat.

 Jag har i detta avsnitt diskuterat denna studies material och försvarat användandet av det 
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nationella provet i samhällskunskap och lärarnas skriftliga prov som underlag för denna 

studie, i relation till studiens syfte. Alla de skriftliga prov som samlats in finns i mitt förvar 

ifall någon skulle vilja begära ut dem. På grund av anonymiteten är det inte forskningsetiskt 

riktigt att publicera de skriftliga proven som bilagor, eftersom de i sitt utseende och 

utformning skulle kunna kopplas till de specifika lärarna. Var materialet inhämtats har 

förblivit osagt. Gällande det nationella provet är detta mindre komplicerat. Den enda 

publicerade nationella prov i samhällskunskap är det senaste genomförda, och kan hämtas 

från Göteborgs universitets hemsida.
84

 Det gäller Ämnesprovet, läsår 2012/2013 i 

samhällskunskap för årskurs 9. Provet är uppdelat i två delprov, och båda delprov kommer att 

analyseras. Eftersom de nationella proven i de samhällsvetenskapliga ämnena är så pass nya 

finns det i skrivande stund endast ett prov att utgå från. Gällande lärarnas skriftliga prov är det 

inte lika okomplicerat att skapa ett underlag. För att göra detta måste ett antal lärare tillfrågas 

att låta mig använda deras prov som underlag för denna studie. Detta kommer att diskuteras i 

nästa avsnitt. 

2.3  Urval 

I denna studie kommer samhällskunskapslärares skriftliga prov på högstadiet att analyseras. 

Det är inte hållbart att alla samhällskunskapslärare i hela Sverige bidrar med sina prov, och 

detta är heller inte tanken då det är en kvalitativ fallstudie. Detta kommer att ske genom att 

undersöka exemplifierande fall, vilket innebär ett fall som inte systematiskt skiljer sig från 

andra fall i den valda populationen. Detta innebär att fallet väljs ut för att de utgör en 

passande kontext i enlighet till det syfte som ska uppfyllas.
85

 Populationen i detta fall utgörs 

av samhällskunskapslärare som arbetar på högstadiet. En aspekt som kan påverka 

utformningen av prov den lokala skolkontexten.
86

 Urvalet kommer därför i ett första steg 

baseras på att undersöka olika skolor, just för att variera för att variera den lokala 

skolkulturen. Om det skulle vara så att den lokala skolkulturen även sträcker sig så att de 

omfattar flera skolor, kommer jag även att välja ut olika kommuner där materialinsamlingen 

ska ske. Vilka kommuner och skolor som väljs ut kommer ske slumpmässigt, och på grundval 

av lättillgänglighet. Det centrala är att en insamling av prov ska ske baserad på ovan förda 

diskussion om urval, och sekundärt är exakt vilka skolor eller kommuner som valts ut. Det 
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nationella provet i samhällskunskap bygger på det centrala innehåll som återfinns i 

kursplanerna, och detta centrala innehåll gäller för både årskurs 7, 8 och 9. Det är tänkbart att 

det finns en nivåskillnad mellan ett prov i årskurs 7 och ett prov i årskurs 8. På grund av detta 

kommer alla tre årskurser i högstadiet representeras av ett antal prov. Detta för att undvika 

risken att främst studera prov från exempelvis årskurs 7, som kan snedvrida resultatet. Utöver 

detta bör också proven vara aktuella, då samhällskunskap är ett föränderligt ämne, och på 

grund av att det nyligen infördes en ny läroplan som innehöll nya skrivningar. 

 Den tidigare forskningen har visat att arbetsområde kan påverka utformningen av prov, 

och olika arbetsområden tenderar att testa olika kunskapsuttryck.
87

 Intressant hade varit att 

undersöka detta utifrån en samhällsvetenskaplig begreppsapparat. Dock har jag valt att inte 

göra detta. Det nationella provet innehåller flera stycken arbetsområden, och behandlar 

således inte ett enda. Att välja ut att endast undersöka vissa områden leder till att vissa delar i 

det nationella provet riskerar att utelämnas i analysen, och att det nationella provet därmed 

inte kan användas i sin helhet. Eftersom det nationella provet redan utgör ett någorlunda tunt 

underlag från början, då det enbart finns ett publicerat, vill jag inte tunna ut detta material 

ytterligare. Detta innebär en brist i studien. Ämnesområde kan fortfarande spela roll på vilka 

kunskapsuttryck som efterfrågas, och för att hantera detta kommer provens ämnesområde stå 

som en del av den kontext proven utgör. Detta gör att läsaren eller den som vill forska vidare i 

ämnet kan avgöra betydelsen av ämnesområdet då de granskar resultaten. 

 Detta urval har lett fram till följande analysmaterial. Totalt 12 skriftliga prov i 

samhällskunskap har samlats in från fyra olika skolor, fyra olika lärare i tre olika kommuner. 

Varje årskurs representeras av fyra prov vardera.  

2.4  Analysverktyg 

Under avsnittet metodologiska angreppssätt skrev jag att detta kommer att var en 

innehållsanalys. Denna analys går ut på att man studerar ett bakomliggande tema i 

analysmaterialet, men exakt hur detta ska gå till är beroende av syfte och forskningsfrågor. Ett 

exempel på hur man kan gå till väga är att utifrån forskningsfrågorna generera ett antal lägen 

som används i analysen av innehållet.
88

 I kapitel 1 redogjordes studiens teoretiska 

utgångspunkter. En av de främsta, som ligger till grund för hela studien, är Sandahls 

begreppsapparat första och andra ordningens kunskaper. Det finns en skillnad mellan dessa 

två kunskapsuttryck, men samtidigt hör de samman. Faktakunskaperna behövs för att skapa 
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substans till den vidare förståelsen, och de olika förmågorna behövs för att sätta 

faktakunskaperna i ett sammanhang. Det finns dock en vana hos lärare att skilja på dessa två, 

detta kartlagt efter en genomgång i den tidigare forskningen. Det går alltså att skilja på första 

och andra ordningens kunskaper och ställa dem mot varandra, samtidigt som det finns ett 

möte mellan dem. Innehållet i proven genererar således första och andra ordningens 

kunskaper, med underkategorier. På grund dess art kommer denna studie att analyseras via 

dimensioner, varav första ordningens kunskaper är den ena dimensionen och andra 

ordningens kunskaper är den andra dimensionen.   

 Dimensionsanalys är ett analysverktyg som används främst i idé- och ideologianalyser, 

där man i analysen söker efter förekomsten av specifika typer av idéer eller ideologier i en 

text. Arten av idéerna varierar, och kan förekomma i till exempel utredningar, policymaterial 

eller i samhällsdebatten.
89

 En idé kan ses som en tankekonstruktion som utmärks av 

kontinuitet, och kan vara exempelvis en föreställning om verkligheten eller en värdering av 

företeelser.
90

 I denna studies fall handlar det om en värdering av företeelser, där provfrågorna 

är företeelserna som kategoriseras som första eller andra ordningens kunskaper. 

Dimensionsanalys som verktyg går ut på att mer allmänt hållna dimensioner skapas, som står i 

motsatsförhållande till varandra.
91

 Första och andra ordningens kunskaper förekommer dock 

samtidigt i en del fall, trots att det finns en vana att skilja dem åt. På grund av detta har 

grundformen för dimensionsanalysen i denna studie reviderats, för att kunna hantera de frågor 

där dimensionerna möts. I sin ursprungsform skulle dimensionsverktyget se ut på följande vis: 

Figur 2. Dimensionsanalysverktyg 

 

 

 

Mötet som kan ske mellan första och andra ordningens kunskaper gör att det krävs ytterligare 

lägen i analysverktyget. Således ser dimensionsanalysen ut på följande vis:  

Figur 3. Reviderat dimensionsanalysverktyg 
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När en provfråga faller inom ramen för både första och andra ordningens kunskaper, hamnar 

de på läge 3. I de provfrågor där man kan finna drag av antingen första eller andra ordningens 

kunskaper, men då det fortfarande finns ett fall av osäkerhet, placeras frågan i läge 2 eller 4. I 

läge 2 hamnar de uppgifter som till större del sammanfaller med första ordningens kunskaper, 

men där det går att se drag mot en kombination av första och andra ordningens kunskaper. I 

läge 4 hamnar således motsvarande uppgifter för andra ordningens kunskaper. På detta sätt 

täcker analysverktyget in inte bara de uppenbara frågorna, utan också de som har drag av 

både, eller de fall som bedöms som mer osäkra. Viktigt att komma ihåg är att siffrorna 

representerar lägen, och visar på vilket område en provfråga sammanfaller med. Användandet 

av dessa tydligt indelade lägen innebär inte att det är en kvantitativ studie.  

 Både första och andra ordningens kunskaper innehåller underkategorier. I andra 

ordningens kunskaper är de samhällsvetenskapligt perspektivtagande, samhällsvetenskaplig 

kausalitet, samhällsvetenskaplig slutledning, samhällsvetenskapliga belägg och 

samhällsvetenskaplig abstraktion. I första ordningens kunskaper gäller uppdelningen av 

begrepp; dels enkla och dels mer komplicerade, som kan vara omtvistade och omdebatterade. 

Om det är enkla eller sammansatta begrepp kommer inte att skrivas ut i analysen, eftersom 

detta kan kräva en del analysarbete i sig. I analysen kommer kategorierna i den andra 

ordningens kunskaper att skrivas ut, men placeras in i de större dimensionerna i 

analysverktyget. Detta gör att en samlad bild framkommer över om det främst är första eller 

andra ordningens kunskaper som testas, men också en mer exakt bild av vilka interna 

kunskapsuttryck i andra ordningens kunskaper som förekommer i högre eller lägre grad. 

Dessa kommer således inte att placeras ut i verktyget.    

 Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av dimensioner som 

analysverktyg. En fördel är att de underlättar och gör jämförelser mellan två aspekter möjliga, 

och att de är någorlunda enkla att konstruera. En nackdel som följer det senare är att de 

riskerar att vara alltför allmänt hållna och inte nog precisa så att det går att uttala sig om vilka 

idéerna är. Det finns också en risk att dimensionerna som utgör verktyget inte är ömsesidigt 

uteslutande.
92

 Nackdelarna med dimensionsverktyget har jag försökt motverka genom 

revideringen. Dimensionerna är inte helt ömsesidigt uteslutande, då de kan förekomma i 

kombination. Uppdelningen i det reviderade verktyget är konstruerat för att hantera detta. 

Dimensionerna är dessutom allmänt hållna. Detta hanteras genom att notera vilken typ av 

kunskapsuttryck det handlar om i andra ordningen kunskaper. Detta innebär ingen extra 
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analys av materialet, eftersom denna bedömning ändå måste göras för att avgöra om frågan 

behandlar första eller andra ordningens kunskaper. Genom att vara tydlig i kategoriseringen 

av dessa ökar jag studiens tillförlitlighet. Ytterligare en nackdel med denna typ av 

analysverktyg är att det finns en risk att materialet påtvingas modellen, även i de fall där 

analysverktyget inte är helt kompatibelt.
 93

 För att fortfarande svara till studiens 

forskningsfrågor kommer jag i de frågor där analysverktyget inte är helt optimalt att skriva ut 

detta, och argumentera vad det beror på och hur jag hanterar det. Ytterligare en faktor i detta 

steg är om provfrågorna delvis stämmer in på någon av Sandahls begrepp, men kanske inte på 

alla punkter.      

 Således är detta det verktyg som kommer att användas i analysen av materialet, och 

analysen kommer att presenteras i nästa kapitel.  
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3. Resultatredovisning 

I det första avsnittet kommer jag att gå igenom de båda delproven i det nationella provet i 

samhällskunskap, och efter detta följer fem avsnitt som behandlar de fem olika lärarnas 

skriftliga prov. Analysen kommer att delas in utifrån vilket läge på analysverktyget som de 

sammanfaller inom. I den mån som är möjlig behandlas i ett första steg de två lägen som 

hamnar på analysverktygets ytterkanter, nämligen 1 och 5. Detta för att först visa de 

renodlade frågorna som hamnar i antingen första eller andra ordningens kunskaper. I ett andra 

steg behandlas läge 3 – som var en sammanblandning av kunskapsuttrycken – och sedan läge 

2 och 4, som handlar om mer osäkra fall. Efter detta följer en sammanställning av de resultat 

som framkommit, presenterade i en tabell.  

3.1 Ämnesprov, Samhällskunskap, läsår 2012/2013  

3.1.1 Delprov A 

Det finns totalt 7 av 15 uppgifter i delprov A som sammanfaller helt inom första ordningens 

kunskaper (1). Detta är uppgifterna A2, A3, A5, A8, A12, A13, och A15. Frågornas typ varierar, 

men det handlar om att eleverna ska ha kunskap om olika begrepp som kan ses som centrala 

för samhällskunskapsämnet. Ofta handlar det om att eleverna tilldelas ett antal påståenden, 

och ett eller ett antal begrepp. Eleven ska i uppgiften matcha rätt begrepp med rätt 

beskrivning. Det handlar om regeringens och riksdagens uppgifter, direkt respektive 

representativ demokrati, EU, diskrimineringsgrunder, kommunens uppgifter, landsting/region 

och stat samt export och import. Uppgift A12 har inte denna uppbyggnad. I denna fråga ska 

eleverna ringa in utifrån ett antal givna alternativ vart skattepengar går till. Som vi kan se 

varierar begreppen som testas en del, men hamnar ändå inom ramen för första ordningens 

kunskaper. Det handlar om både enklare begrepp och mer sammansatta. Det finns en del 

begrepp som kan anses vara väldigt stora, till exempel arbetsuppgifterna för riksdag och 

regering. Detta är inte en direkt definition vad till exempel begreppet riksdag betyder, men 

utgör den innehållsinformation som sammanfaller inom den första ordningens kunskaper. 

Totalt två uppgifter i delprov A hamnar i läge 5. Detta är uppgifterna A6 och A10. 

 I uppgift A6 tilldelas eleven följande tabell:   

Årsinkomst i svenska kronor före skatt, medianvärden 2010 

Land/kön Samtliga 20-64 år Kvinnor 20-64 år Män 20-64 år 

Samtliga 261 166 233 792 294 197 

Födda i Sverige 272 085 243 297 305 511 

Födda utomlands 186 454 168 634 209 161 
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Till denna tabell tilldelas eleven ett antal påståenden, som de utifrån tabellen ska avgöra 

stämmer eller inte. Det handlar om påståenden såsom ”Tabellen visar att kvinnor födda 

utomlands tjänar mer än kvinnor födda i Sverige”. Denna fråga hamnar således inom andra 

ordningens kunskaper, då det är nära förankrat med redskapet samhällsvetenskapliga belägg, 

då eleven når slutsatser som bygger på tillgänglig fakta.   

 I uppgift A10 får eleven ett antal påståenden som handlar om människor som flyttar till 

Sverige. Uppgiften handlar om immigration, men begreppet används inte. Eleven ska utifrån 

påståendena markera om det handlar om en orsak till immigration eller en konsekvens av 

immigration. Denna fråga präglas i hög grad av samhällsvetenskapligt kausalitet, då eleven 

får organisera orsaker och konsekvenser i ett samhällsfenomen. 

Totalt 6 frågor i provet hamnar i läge 3, som tydligt utgör mötet mellan första och andra 

ordningens kunskaper. Detta är uppgifterna A1, A4, A7, A9, A11 och A14. Hur de olika 

kunskapsuttrycken varierar beroende på uppgift.   

 I uppgift A1 har eleverna två uppgifter; i ett första skede utifrån ett påstående bestämma 

om påståendet är demokratiskt eller inte, och i ett andra skede ge en förklaring till sitt val. 

Frågan handlar alltså om att eleven ska ha kunskap om begreppet demokrati, och sedan utifrån 

den slutsatsen de drar av påståendet kunna belägga detta då de förklarar det. Eleven ska alltså 

utifrån sina faktakunskaper om ett centralt begrepp använda delar ur både 

samhällsvetenskaplig slutledning och samhällsvetenskapliga belägg.  

 I uppgift A4 ska eleven resonera och argumentera om vilka för- och nackdelar det finns 

med folkomröstningar. Denna fråga behandlar förståelse för begreppet folkomröstning. Den 

behandlar även samhällsvetenskaplig kausalitet, då det handlar om att identifiera 

konsekvenser av folkomröstningarna, och därmed även nå slutsatser gällande för- och 

nackdelar, vilket faller inom samhällsvetenskaplig slutledning.  

 Uppgift A7 är en uppföljningsfråga till uppgift A6, som behandlades i avsnittet ovan. I 

denna uppgift ska eleverna resonera kring varför tabellen ser ut som den gör, och eleven 

tilldelas ett antal begrepp att utgå från i sitt resonemang. Begreppen är kön, etnicitet, yrkesval, 

fördomar och utbildning. Dessa begrepp kan ses bygga på den första ordningens kunskaper, 

eftersom begreppen i sig är samhällsvetenskapligt präglade. Inom andra ordningens kunskaper 

ska eleven identifiera orsaker (samhällsvetenskaplig kausalitet) och kunna uppvisa 

samhällsvetenskapligt perspektivtagande (då det handlar om att förstå problem utifrån olika 

faktorer, såsom kulturella faktorer). I denna fråga ryms även samhällsvetenskaplig 

slutledning, då eleven ska komma fram till slutsatser.   
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 I uppgift A9 ska eleven exemplifiera och resonera på vilket sätt diskriminering är ett 

samhällsproblem. Här handlar det om ett samhällsvetenskapligt begrepp, då diskriminering 

handlar om mänskliga rättigheter, som ett samhällsproblem. Eleven ska utifrån detta problem 

identifiera främst konsekvenser, vilket faller inom samhällsvetenskaplig kausalitet, och i och 

med detta även samhällsvetenskaplig slutledning.   

 I uppgift A11 ska eleven resonera på vilka sätt konflikter i världen påverkar andra 

länder, till exempel Sverige. Eleven tilldelas begreppen ekonomi, flykting, handel och hot 

som kan användas i resonemanget, men inga förklaringar till begreppen. Frågan bygger 

således i hög grad på första ordningens kunskaper, eftersom det handlar om att organisera 

samhällskunskapens innehållskunskaper. Inom ramen för andra ordningens kunskaper ska 

eleven identifiera konsekvenser, och hur konsekvenserna kan påverka olika nivåer och olika 

grupper (genom användandet av de olika begreppen). Detta sammanfaller inom 

samhällvetenskaplig kausalitet, och eleven ska använda sig av sin samhällsvetenskapliga 

slutledning. Visst samhällsvetenskapligt perspektivtagande kan på grund av detta också 

skönjas.       

 I uppgift A14 ska eleven resonera kring frågan ”vilka anledningar finns det till att vi 

betalar skatt?”. I denna uppgift krävs en begreppskunskap om ordet skatt. Eleven ska även i 

denna uppgift identifiera orsaker, vilket tyder på samhällsvetenskaplig kausalitet, och nå 

slutsatser, vilket tyder på samhällsvetenskaplig slutledning. 

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4 i detta prov.  

Analysen resulterar i följande resultat;   

Tabell 1. Sammanställning av det nationella provet, Delprov A 

Utifrån första och andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

Delprov A A2, A3, A5, A8, 

A12, A13, A15 

- A1, A4, A7, A9, 

A11, A14 

- A6, A10 

Totalt  = 7 = 0 = 6 = 0 = 2 

 

Gällande kunskapsuttryck inom andra ordningens kunskaper ser resultatet ut på följande vis; 

 

Tabell 2. Sammanställning av det nationella provet, Delprov A 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/REDSKAP Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

Delprov A A7, A11 A4, A7, A9, 

A10, A11, 

A14 

A1, A4, A7, 

A9, A11, A14 

A1, A6 - 

Totalt  = 2 = 6 = 6 = 2 = 0 
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3.1.2 Delprov B 

I delprov B sammanfaller fyra uppgifter med första ordningens kunskaper, och detta är 

uppgift B1, B6, B11 och B14. I uppgift B1 och B6 ska eleven sätta in rätt begrepp vid rätt 

beskrivning, i första uppgiften gällande ekonomiska begrepp, till exempel marknads- och 

produktionskostnad, och i andra uppgiften sociologiska begrepp, till exempel grupp och roll. I 

uppgift B11 ska eleven koppla samman rätt uttryck med rätt politisk ideologi, i detta fall 

liberalism och socialism. Exempel på uttryck är ”Statligt ansvar för individen”, ”Statligt 

ägande” och ”Fri marknad”. Här handlar det om en förståelse för olika ideologiers innehåll. I 

uppgift B14 ska eleven utifrån ett antal alternativ markera ut de tre rätta gällande vad FN kan 

göra för att förhindra krig mellan länder. Här handlar det om att ha förståelse för FN:s 

arbetsuppgifter, som kan ses som ett större, sammansatt begrepp.  

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

De flesta uppgifter i detta delprov hamnar i läge 3; B3, B4, B7, B8, B9, B10, B12 och B15.

 Uppgift B3 är en uppföljningsfråga på uppgift B2, som inte hamnar i detta läge. I uppgift 

B2 ska eleven fylla i hur de olika aktörerna i det ekonomiska kretsloppet hänger samman. I 

uppgift B3 ska eleven utgå från sin förståelse av det ekonomiska kretsloppet, och beskriva vad 

som händer i ett land om man skulle plocka bort banken ur kretsloppet. I denna fråga handlar 

det dels om en förståelse för samhällets olika institutioners funktion, och kunskap om de 

centrala begrepp som hör till det ekonomiska kretsloppet. Eleven ska identifiera konsekvenser 

av en samhällsförändring, vilket ligger i linje med samhällsvetenskaplig kausalitet. Eleven ska 

använda sig av samhällsvetenskaplig slutledning för att förklara vad som skulle hända med 

samhället. Även samhällsvetenskaplig abstraktion förekommer, då eleven ska förklara och 

förstå ett problem genom att använda sig av en modell.   

 I uppgift B4 ska eleven resonera kring vad som skulle hända med ekonomin om 

bensinpriset stiger från 15 kr/liter till 30 kr/liter. Eleven ska resonera hur detta kan påverka 

både enskilda individer och samhället som helhet. I denna fråga uttalas inte begreppen, men 

frågan är av sådan art att eleven måste ha en förståelse gällande begreppen tillgång och 

efterfrågan. Dessa begrepp kanske inte blir utskrivna, men för att svara på frågan bör deras 

definitioner vara det. Utöver det handlar frågan om samhällsvetenskaplig kausalitet, då eleven 

ska identifiera konsekvenser av en samhällsföreteelse. Frågan testar även elevens 

slutledningsförmåga. Vidare finns också samhällsvetenskapligt perspektivtagande närvarande, 

då eleven ska resonera kring hur en och samma företeelse påverkar samhället, utifrån enskilda 
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individer till samhället som helhet.    

 Uppgift B7 handlar om hur fritidsaktiviteter kan styras av olika faktorer, och i ett 

exempel som ges eleverna är kön en sådan faktor. Eleven ska i uppgiften resonera kring vilka 

andra faktorer som spelar in i valet av aktiviteter. Till detta ges begreppen förebild, social 

bakgrund, kulturell bakgrund, tillgänglighet och ekonomi som eleven kan förhålla sig till. 

Frågan utgår således från ett antal olika samhällsvetenskapliga begrepp, och förståelsen av 

dessa. Vidare ska eleven använda sig av samhällsvetenskapligt perspektivtagande då det 

handlar om att förstå hur ett samhällsproblem kan bero på olika faktorer.  

 I uppgift B8 ska eleven kryssa i tre rätta påståenden om varför det är viktigt att 

medborgare i ett land går och röstar. Eleven ska ha förståelse för begreppet demokrati, och 

även ha förståelse för konsekvenser av ett högt respektive lågt valdeltagande, vilket faller 

inom samhällsvetenskaplig kausalitet, och använda sig av sin slutledningsförmåga.

 Uppgift B9 är uppbyggd på samma sätt som uppgift B8, bortsett från att det i detta fall 

handlar om konsekvenserna för ett stort antal partier i riksdagen. Här krävs kunskap om olika 

begrepp, såsom riksdagen och parti. I alternativen som ges nämns också representation och 

könsfördelning, som också kan ses som centrala begrepp. Liksom i förra uppgiften ska eleven 

kunna identifiera konsekvenser (samhällsvetenskaplig kausalitet) och dra slutsatser 

(samhällsvetenskaplig slutledning).     

 I uppgift B10 ska eleverna resonera kring varför rösträttsåldern i Sverige är 18 år. Här 

krävs en förståelse vad som innebär med rösträtt, och eleven ska också identifiera orsaker 

vilket faller inom samhällsvetenskaplig kausalitet. Vidare förekommer även 

samhällsvetenskaplig slutledning.     

 I uppgift B12 ska eleven resonera om vilka andra villkor som behövs för att ett land ska 

kallas demokratiskt, förutom allmän och lika rösträtt. Här krävs kunskap om centrala begrepp, 

i detta fall främst demokrati. Eftersom eleven ska resonera kring detta testas också redskap 

inom andra ordningens kunskaper. Detta gäller samhällsvetenskaplig slutledning och 

samhällsvetenskapliga belägg, eftersom det dels handlar om att nå vissa slutsatser, och utifrån 

sin kunskap om demokrati även ha belägg för dessa.   

 I uppgift B15 ska eleven resonera kring varför FN tycker att utbildning är en viktig 

metod för att minska fattigdomen i världen. Centrala begrepp förekommer, såsom förståelse 

för fattigdom och utbildningens roll. Här ska eleven kunna identifiera både orsaker och 

konsekvenser, vilket återfinns i den samhällsvetenskapliga kausaliteten, och utifrån detta nå 

en slutsats (vilket fallen inom samhällsvetenskaplig slutledning). Det handlar också om att 
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anta samhällsvetenskapligt perspektivtagande, då FN verkar över världen, och det handlar om 

att se orsaker och konsekvenser inte enbart utifrån Sveriges förutsättningar. 

Två uppgifter sammanfaller med läge 2, och detta är uppgift B2 och B13. I uppgift B2 tilldelas 

eleven en bild på det ekonomiska kretsloppet, där endast institutionerna är utmärkta. Till detta 

får eleven ett antal begrepp (såsom avgifter/skatt, lån, lön) som ska placeras in på rätt plats i 

kretsloppet. Här krävs en förståelse för centrala begrepp och deras betydelse för att kunna 

sätta in dem på rätt plats i kretsloppet. Man kan till viss del se samhällsvetenskaplig 

abstraktion, då det handlar om att förstå modeller. Men eftersom det i denna fråga i testas 

förståelsen, utan bara placeringen, hamnar denna uppgift i läge 2.   

 I uppgift B13 ska eleven svara på frågan; Vad kan vara anledningar för FN att blanda sig 

i en konflikt i världen? Eleven ges ett antal alternativ och ska markera de tre rätta med ett 

kryss. Här handlar det om kunskaper om FN:s arbetsuppgifter, vilket kan ses som ett större, 

sammansatt begrepp. Man kan också ana viss samhällsvetenskaplig kausalitet, då vissa av 

alternativen vetter åt att eleven ska ha förståelse till orsaker att blanda sig i konflikter.  

En uppgift sammanfallet med läge 4, och detta är uppgift B5. I denna uppgift ska eleven 

utifrån ett antal påståenden kryssa i de fyra rätta alternativen utifrån frågan varför en så stor 

del av den svenska befolkningen bor i storstadsregioner. Här testas samhällsvetenskaplig 

kausalitet, då det handlar om att identifiera orsaker till ett samhällsproblem, och därmed även 

göra slutledningar. Vissa närmanden mot centrala begrepp sker, till exempel begreppet 

kommuners lagstadgade service, som dyker upp i ett av alternativen.   

Resultatet av analysen av delprov B ser ut på följande vis:    

 

Tabell 3. Sammanställning av det nationella provet, Delprov B 

Utifrån första och andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

Delprov B B1, B6, B11, B14 B2, B13 B3, B4, B7, 

B8, B9, B10, 

B12, B15 

B5 - 

Totalt  = 4 = 2 = 8 = 1 = 0 

 

En sammanställning angående vilka kunskapsuttryck inom andra ordningens kunskaper ser ut 

på följande vis:  
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Tabell 4. Sammanställning av det nationella provet, Delprov B 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/REDSKAP Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

Delprov B B4, B7, B15 B3, B4, B5, 

B8, B9, B10, 

B15 

B3, B4, B5, 

B8, B9, B10, 

B12, B15 

B12 B3 

Totalt = 3 = 7 = 8 = 1 = 1 

 

3.2  Skriftliga prov, Lärare 1, Kommun 1 

3.2.1  Årskurs 7 – Lag och rätt 

Det är 8 uppgifter av totalt 13 som sammanfaller med första ordningens kunskaper i detta 

skriftliga prov. Eleven ska förklara en rad olika begrepp som har med lag och rätt att göra. I 

uppgift ett ska eleven förklara innebörden av olika brott. I uppgift 1 ska eleven förklara 

innebörden av olika brott, såsom häleri, dråp och stöld. I uppgift 2, 4 och 5 ska eleven förklara 

begreppen nödvärn, husrannsakan respektive mened. I uppgift 6 får eleven en bild över en 

rättssal, och ska beskriva vilka personer som sitter på de olika platserna och vilka uppgifter de 

har. I uppgift 7 ska eleven beskriva vad som kännetecknar en rättstat, i uppgift 9 vad det 

innebär att överklaga en dom och i uppgift 10 ska eleven namnge de tre instanserna i Sveriges 

rättsväsende. Den sista frågan utmärker sig på det sättet att det här handlar om att namnge ett 

antal begrepp, men det krävs ingen förståelse för begreppens innebörd. 

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

De resterande 5 uppgifterna i provet sammanfaller med läge 3.   

 I uppgift 3 får eleven begreppen gripa, anhålla, häkta, åtala och döma, och ska utifrån 

dessa beskriva vad som händer efter att ett brott begåtts. I denna uppgift måste eleven dels 

förstå vad de olika begreppen betyder. Vidare måste eleven kunna identifiera orsaker och 

konsekvenser utifrån orden, till exempel vad som gör att en anhållen person blir häktad. Detta 

faller inom samhällsvetenskaplig kausalitet, och i och med att eleven kommer fram till 

slutsatser berörs även frågan av samhällsvetenskaplig slutledning.  

 I uppgift 8 ska eleven förklara varför människor i en polisstat inte gör uppror och 

försöker förändra samhället. Här krävs förståelse för begreppet polisstat. Eleven ska också 

identifiera orsaker till varför människor inte gör uppror (samhällsvetenskaplig kausalitet) och 

därmed också använda samhällsvetenskapliga slutledning för att komma fram till orsaker.

 I uppgift 11 ska eleven förklara vad övergrepp i rättsstat innebär. Eleven ska också 

resonera kring varför detta är ett allvarligt brott. Eleven behöver ha kunskap om begreppet 
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rättsstat för att svara på denna fråga. Eleven ska identifiera orsak (samhällsvetenskaplig 

kausalitet) och utifrån detta nå slutsatser (samhällsvetenskaplig slutledning).  

 I uppgift 12 ska eleven förklara varför brott kostar samhället mycket pengar. Ett centralt 

begrepp här är brott, och vad som ingår i ett brott. Här förekommer samhällsvetenskapligt 

perspektivtagande, då eleven får anlägga ett ekonomiskt perspektiv på begreppet brott. Även 

samhällsvetenskaplig kausalitet förekommer, då det handlar om att identifiera orsaker. Detta 

leder även till samhällsvetenskaplig slutledning, då eleven ska dra slutsatser. 

 I uppgift 13 ska eleven förklara vad som menas med förmildrande omständigheter, och 

även förklara varför man tar hänsyn till det. Kunskap om centrala begrepp krävs för att svara 

på denna fråga, i detta fall förmildrande omständigheter. Eleven ska även identifiera orsaker 

till en företeelse, och genom detta komma fram till slutsatser (samhällsvetenskaplig kausalitet 

och slutledning).  

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4. 

3.2.2 Årskurs 8 – ”Så styrs Sverige” 

I detta prov är det 14 av totalt 15 uppgifter som sammanfaller med första ordningens 

kunskaper. I uppgift 1, 2, 3, 8 och 9 ska eleverna skriva hur många mandat Sveriges riksdag 

har, vilka partier som sitter i regeringen, vad statsministern heter och vilket parti han tillhör, 

skriva namnen på grundlagarna samt vad finansministern och utrikesministern heter. I dessa 

uppgifter ska eleverna inte förklara begrepp, utan skriva ned fakta och namnge personer. 

 Uppgift 5, 7a, 10 och 11 ska eleven förklara vad ett antal begrepp innebär. Begreppen är 

opposition/proposition/votering/talman, parlamentarism, samlingsregering (och när Sverige 

hade en sådan) samt utskott. I uppgift 4 ska eleverna svara på vad en monarki vilken uppgift 

statschefen har. Uppgifterna 6, 7b och 12 ska eleverna beskriva olika institutioners 

arbetsuppgifter, nämligen riksdagens och regeringens. I uppgift 13 ska eleverna förklara de 

olika stegen i hur ett förslag blir till lag. Detta kan ses som ett större, sammansatt begrepp, 

och kräver inget av andra ordningens kunskaper för att besvara. 

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

Den sista uppgiften i provet, uppgift 14, sammanfaller med läge 3. I denna uppgift får eleven 

en hypotetisk mandatfördelning. Eleven ska utifrån denna mandatfördelning bilda en tänkbar 

regering, och beskriva kännetecknen för den valda regeringstypen. Eleven ska också beakta 

hur partier samarbetar i verkligheten. Här krävs begreppskunskap gällande regeringstyper och 
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vad mandat är för något. Här testas samhällsvetenskaplig slutledning, då eleven kommer fram 

till en slutsats angående vilken regeringstyp som bör skapas. Här testas även 

samhällsvetenskapliga belägg, då eleven ska använda sina kunskaper om de olika partierna 

och använda dessa i valet av regeringstyp. Belägg bör även vara gällande vid valet av 

regeringstyp.  

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4. 

3.2.3  Årskurs 9 – Samhällets ekonomi 

I detta skriftliga prov är det 4 uppgifter som sammanfaller med läge 1. I uppgift 1 ska eleven 

förklara ett antal samhällsekonomiska begrepp, såsom ränta, monopol och socialt skyddsnät. I 

uppgift 2 ska eleven skriva ned vilka samhällets produktionsfaktorer är. Uppgift 5 och 6 är 

sammankopplade. I uppgift 5 ska eleven skriva vilket ekonomiskt system Sverige har, och i 

uppgift 6 ska eleven beskriva vad systemet innebär. Här handlar det om att namnge systemet, 

och därefter förklara vad begreppet. Inga redskap från andra ordningens kunskaper testas.     

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

De resterande 5 uppgifterna i provet sammanfallet med läge 3.  

 I uppgift 3 ska eleven förklara innebörden av positiv handelsbalans, och förklara varför 

alla länder helst vill ha en sådan. I denna uppgift behöver eleven ha begreppskunskap gällande 

positiv och negativ handelsbalans. Vidare ska elever identifiera orsaker till en 

samhällsföreteelse, och eventuellt därigenom konsekvenser av motsatsen till positiv 

handelsbalans. Slutsatser nås genom samhällsvetenskaplig slutledning. 

 I uppgift 4 ska eleven förklara begreppen BNP, och förklara varför man ibland är kritisk 

mot att använda begreppet som ett mått på välfärd. Eleven ska ha begreppskunskap gällande 

BNP, och vidare anta samhällsvetenskapligt perspektivtagande, då det handlar om att förstå 

ett begrepp utifrån olika perspektiv. Eftersom det handlar om att förklara varför ingår även 

samhällsvetenskaplig kausalitet, då eleven ska identifiera orsaken, och därigenom använda sig 

av samhällsvetenskaplig slutledning för att nå denna slutsats.   

 I uppgift 7 ska eleven använda sig av det ekonomiska kretsloppet för att förklara 

konsekvenserna när en lokal industri flyttar tillverkningen utomlands. Eleven ska rita och 

beskriva. Eleven ska också förklara på vilket sätt en sådan flytt är en följd av globalisering. I 

denna fråga krävs begreppskunskaper kring exempelvis det ekonomiska kretsloppet och dess 

institutioner samt globalisering. Eleven ska i ett första steg använda sig av 
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samhällsvetenskaplig abstraktion, då hen ska använda sig av en modell för att konkretisera ett 

samhällsproblem. Genom användandet av en samhällsvetenskaplig modell belägger också 

eleven sin argumentation. Eleven ska identifiera konsekvenser i ett samhällsproblem och även 

förklara konsekvensernas koppling till globalisering, vilket faller inom samhällsvetenskaplig 

kausalitet. Eleven ska även använda sig av sin samhällsvetenskapliga slutledning för att nå 

fram till slutsatser.     

 I uppgift 8 ska eleven rita och beskriva hur ett land pendlar mellan hög- och 

lågkonjunktur, och beskriva vad det innebär för befolkningen, vilka följder det får, hur 

riksdagen och riksbanken kan påverka svängningar och varför de vill göra detta. Eleven ska 

motivera sina svar. I denna uppgift krävs begreppskunskap gällande hög- och lågkonjunktur, 

samt riksdagens och riksbankens arbetsuppgifter. Eleven använder sig även i denna fråga av 

samhällsvetenskaplig abstraktion, då hen ska använda sig av en modell för att konkretisera ett 

abstrakt samhällsproblem. Eleven ska identifiera konsekvenser av ett samhällsproblem, och 

genom förståelse för riksdagens och riksbankens möjligheter att påverka även visa på 

åtgärder. Samhällsvetenskapligt perspektivtagande testas också, då det handlar om att förklara 

vad som ligger bakom att riksdagen och riksbanken vill påverka konjunktursvängningarna. 

Eleven ska motivera sina svar (samhällsvetenskapliga belägg) och använda sig av sin 

samhällsvetenskapliga slutledning, då hen ska nå slutsatser.   

 I uppgift 9 ska eleven motivera var en person ska spara en större summa pengar; 

antingen på banken, i aktier eller i fonder. Eleven ska ha begreppskunskap gällande aktier, 

fonder och banken som institution. Eleven ska identifiera orsaker till varför man ska spara 

pengar på ett visst ställe, vilket innebär samhällsvetenskaplig kausalitet. Vidare ska eleven 

komma fram till en slutsats, vilket innebär samhällsvetenskaplig slutledning. Vidare ska 

eleven motivera sina svar, vilket kräver samhällsvetenskapliga belägg.  

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4. 

Resultatet av analysen av de skriftliga proven från lärare 1 i kommun 2, ser ut på följande vis:   

 

Tabell 5. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 1; Kommun 1 

Utifrån första och andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

Årskurs 7 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 - 3, 8, 11, 12, 13 - - 

Årskurs 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 

7b, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

- 14 - - 

Årskurs 9 1, 2, 5, 6 - 5, 4, 7, 8, 9 - - 

Totalt = 26 = 0 = 11 = 0 = 0 
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En sammanställning angående vilka kunskapsuttryck inom andra ordningens kunskaper ser ut 

på följande vis:   

 

Tabell 6. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 1; Kommun 1 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/REDSKAP Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

Årskurs 7 12 3, 8, 11, 12, 

13 

2, 8, 11, 12, 

13 

- - 

Årskurs 8 - - 14 - - 

Årskurs 9 4, 8 3, 4, 7, 8, 9 3, 4, 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8 

Totalt  = 3 = 10 = 11 = 3 = 2 

 

3.3 Skriftliga prov, Lärare 2, Kommun 2, Skola 1 

3.3.1  Årskurs 7 – Massmedia 

Detta är ett kortare skriftligt prov, och består av totalt fem uppgifter. 

 Uppgift 1, 2 och 5 sammandaller med läge 1. I uppgift 1 ska eleven förklara begreppet 

kommunikation, i fråga 2 förklara på vilka sätt en morgontidning skiljer sig från 

kvällstidningar och i fråga 5 ska eleven beskriva vad en nyhetsbyrå gör. Inget av redskapen i 

andra ordningens kunskaper används. Gällande vad som skiljer morgon- respektive 

kvällstidningar åt kan svar förekomma som vetter mot t.ex. samhällsvetenskaplig kausalitet, 

då det kan handla om konsekvenser av skillnader. Detta är dock ingenting som testas i provet, 

och på grund av detta placeras uppgift 2 i läge 1.  

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

Uppgift 3 och 4 sammanfaller med läge 3.   

 I uppgift 3 ska eleven ge några exempel på vad som skulle hända om massmedier inte 

fanns. Här krävs det begreppskunskap gällande massmediernas roll i samhället, samtidigt som 

eleven utifrån dessa kunskaper kunna identifiera konsekvenser gällande massmediernas roll, 

och dra slutsatser av detta.     

 I uppgift 4 ska eleven jämföra reklam-TV med Public-service-TV, för att sedan skriva 

om de tycker att Public-service-TV behövs. Här krävs begreppskunskap om de olika TV-

typerna som presenteras. Gällande uppföljningsfrågan sammanfaller denna med 

samhällsvetenskapligt perspektivtagande, eftersom det ligger olika ideologiska perspektiv 

bakom just denna debatt. Eleven kan också inom ramen för det samhällsvetenskapliga 

perspektivtagandet utgå från sina egna ståndpunkter. Frågan kan också handla om 
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samhällsvetenskaplig kausalitet, då den närmar sig orsaker och konsekvenser med Public-

service-TV, och utöver detta använda samhällsvetenskaplig slutledning för att nå slutsatser. 

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4.  

3.3.2  Årskurs 8 – Lag och rätt 

I detta prov är det 9 uppgifter av totalt 14 som sammanfaller med första ordningens kunskaper 

(1). 8 av de 10 frågorna ska eleven ha kunskap om innebörden av begreppen. På vilket sätt 

dessa frågor gestaltar sig varierar. I uppgift 1 ska eleven ringa in de påståenden som handlar 

om normer, i uppgift 2 förklara skillnaden mellan regler och lagar, i uppgift 3 beskriva vad 

riksdag, polis och domstol gör. I uppgift 5 ska eleven dra streck mellan begrepp och rätt 

förklaring, och i uppgift 6 fylla i saknade ord i en text som beskriver proceduren fram till en 

häktning. I uppgift 7 ska eleven utifrån en bild av tingsrätten identifiera rollerna på de 

personer som finns närvarande, och i uppgift 12 ska eleven utifrån en bild på ett isberg, där 

större delen ligger under ytan, förklara vilka brott som symboliseras av biten ovan hav 

respektive nedan hav. Oavsett uppgifternas varierande art testas endast begreppskunskaper, 

och inte något redskap från andra ordningens kunskaper.   

 De två sista uppgifterna som sammanfaller inom detta läge är uppgift 10 och 11. I 

uppgift 10 ska eleven lista de tre domstolsnivåerna, och i uppgift 11 ska eleven skriva ned vid 

vilken ålder man blir straffmyndig. Dessa frågor kräver viss begreppskunskap, då de ska veta 

vad orden domstol och straffmyndig innebär. Samtidigt testar inte uppgifterna en direkt 

begreppsförståelse, och gällande de tre domstolsnivåerna är det inte tydligt om eleven ska 

nivågrupperna nivåerna, eller bara skriva ned namnen på dem. 

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

Tre uppgifter sammanfaller med läge 3, och detta är uppgift 8, 9 och 13.  

 I uppgift 8 tilldelas eleven en bild på jultomten, som de ska skriva ett signalement 

utifrån. Här krävs begreppsförståelse gällande ordet signalement. Eleven ska tolka bilden, 

vilket gör att hen använder sig av samhällsvetenskapliga belägg för att dra slutsatser om 

bilden (samhällsvetenskaplig slutledning).   

 I uppgift 9 ska eleven beskriva hur man såg på brott och straff förr. Här krävs det att 

eleven har kunskap om var brott och straff är, och sedan anta ett samhällsvetenskapligt 

perspektivtagande då de organiserar begreppen utifrån en historisk kontext. 

 I uppgift 13 ska eleven besvara varför brott begås, och eleven uppmanas att utveckla 
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svaret. Även här krävs en förståelse för vad brott är, och vad som räknas som brott. Eleven 

ska identifiera orsaker till ett samhällsproblem (samhällsvetenskaplig kausalitet), och 

eventuellt också göra samhällsvetenskapligt perspektivtagande, då det handlar om att ha 

förståelse varför vissa individer agerar som de gör. Samhällsvetenskaplig slutledning 

förekommer även, i och med att eleven ska komma fram till en slutsats.  

I detta prov sammanfaller en uppgifter med läge 2, nämligen uppgift 4. I denna uppgift ska 

eleven förklara ordet mened och berätta varför det är straffbart. Här handlar det om en 

begreppsförståelse, och i denna definition kan orsaken till varför det är straffbart rymmas. 

Eftersom det handlar om identifiering av orsak hamnar denna uppgift i läge 2. 

Ingen uppgift sammanfaller med läge 4. 

3.3.3  Årskurs 9 – Samhällsekonomi  

Det är 7 uppgifter av de totalt 15 som sammanfaller med läge 1. I uppgift 1 ska eleven para 

ihop samhällsekonomiska begrepp med rätt definition, och i uppgift 4 till 10 ska eleven 

förklara ytterligare ett antal samhällsekonomiska begrepp, såsom amortering, monopol, 

produktionsfaktorer, hög- och lågkonjunktur, olika sparformer, inlånings- och utlåningsränta 

samt tull.  

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

Uppgift 3a, 3b, 3c, 11 och 12 sammanfaller med läge 3, där det sker ett möte mellan första 

och andra ordningens kunskaper.     

 Uppgifterna 3a, 3b och 3c hänger samman, I uppgift 3a visas en bild på ett par populära 

skor, och eleven ska svara på vad som händer med priset när efterfrågan är stor. I uppgift 3b 

ska eleven svara vad som händer när efterfrågan plötsligt blir mindre, och i uppgift 3c ska 

eleven skriva vad det innebär när utbudet minskar. I alla tre uppgifter krävs det att eleverna 

har begreppskunskaper gällande utbud och efterfrågan, och vad som händer när efterfrågan 

förändras. Gällande förändringen av efterfrågan ska eleverna identifiera konsekvenser av en 

företeelse, vilket hamnar inom ramen för samhällsvetenskaplig kausalitet. Även 

samhällsvetenskaplig slutledning testas, då eleven ska komma fram till en slutsats.

 I uppgift 11 ska eleven utförligt beskriva vad som händer med företag och människors 

privata ekonomi då banken höjer räntan. Här krävs begreppskunskap, främst gällande ordet 

ränta, men också vad som ingår i företags respektive privat ekonomi. Utöver detta ska eleven 

identifiera konsekvenser av ett samhällsproblem, gällande olika grupper i samhället. Detta 
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sammanfaller med samhällsvetenskaplig kausalitet, och återigen samhällsvetenskaplig 

slutledning då eleven når slutsatser.    

 I uppgift 12 ska eleven först beskriva vad som kännetecknar en lågkonjunktur, och 

sedan resonera och argumentera om vilka åtgärder som är lämpliga för att råda bot på en 

lågkonjunktur. Här testas begreppskunskap gällande lågkonjunktur. Vidare ska eleven utifrån 

begreppsförståelsen identifiera åtgärder till de konsekvenser som en lågkonjunktur ger 

upphov till. Detta sammanfaller dels inom samhällsvetenskaplig kausalitet, men också 

samhällsvetenskaplig slutledning. 

Uppgift 2 och 10 sammanfaller med läge 2.    

 I uppgift 2 ska eleven rita upp det ekonomiska kretsloppet, och genom detta uppvisa att 

eleven har förstått de olika institutionernas roll och vad de gör i kretsloppet. Eleven ska 

uppvisa förståelse för en modell, dock ej använda den till att förklara någonting. På grund av 

detta hamnar denna uppgift i läge 2.     

 I uppgift 10 ska eleven nämna de tre samhällsekonomiska målen, och ge ett exempel på 

hur de kan hänga samman. Detta kräver kunskaper om vad de samhällsekonomiska målen. 

Gällande punkten att förklara hur de hänger samma är komplicerad, eftersom det egentligen 

inte sammanfaller med någon av andra ordningens kunskaper. Det kan till viss del handla om 

att elevens samhällsvetenskapliga slutledningsförmåga testas. Det är på grund av detta som 

denna fråga hamnar i läge 2.      

Ingen uppgift sammanfaller med läge 4. Provet avslutas med en fråga där läraren ger eleven 

möjlighet att skriva något inom arbetsområdet som läraren inte frågat om. Denna uppgift kan 

inte placeras.   

Resultatet av analysen av de skriftliga proven från denna lärare ser ut på följande vis:   

 

Tabell 7. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 2; Kommun 2; Skola 1 

Utifrån första och andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

Årskurs 7 1, 2, 5 - 3, 4 - - 

Årskurs 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 

11, 12 

4 8, 9, 13 - - 

Årskurs 9 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 

2, 10 3a, 3b, 3c, 

11, 12 

- - 

Totalt  = 20 = 3 = 10 = 0 = 0 

 

En sammanställning angående vilka kunskapsuttryck inom andra ordningen visar följande:  
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Tabell 8. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 2; Kommun 2; Skola 1 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/REDSKAP Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

Årskurs 7 4 3, 4 3, 4 - - 

Årskurs 8 9, 13 13 8, 13 8 - 

Årskurs 9 - 3a, 3b, 3c, 

11, 12 

3a, 3b, 3c, 

11, 12 

- - 

Totalt  = 3 = 8 = 9 = 1 = 0 

 

3.4 Skriftliga prov, Lärare 3, Kommun 2, Skola 2 

3.4.1  Årskurs 7 – Vad bottnar Ukraina-krisen i? 

Detta är ett kortare skriftligt prov, där eleven utgår från två stycken tidningsartiklar som 

handlar om krisen i Ukraina. Frågorna handlar således om att eleverna ska kunna tolka texten 

i artiklarna, och genom sin förståelse svara på frågorna. Detta gör detta skriftliga prov aningen 

komplicerat att analysera, då det går att hävda att samhällsvetenskapliga belägg genomsyrar 

alla frågor, eftersom eleven ska svara med resonemang som bygger på tillgängliga 

faktakunskaper. På grund av provets karaktär kommer jag att därför räkna med att 

samhällsvetenskapliga belägg finns närvarande i samtliga provfrågor, och således 

sammanfaller ingen uppgift med läge 1. 

Uppgift 6 och 7 sammanfallet helt med läge 5.    

 I uppgift 6 ska eleven skriva vilka andra länder som har blivit inblandade och på vilket 

sätt. Förutom att eleven ska använda sig av samhällsvetenskapliga belägg handlar denna 

uppgift om samhällsvetenskaplig kausalitet, då eleven ska identifiera orsaker, och 

samhällsvetenskaplig slutledning, då eleven utifrån identifieringen ska nå slutsatser. 

 I uppgift 7 ska eleven berätta var Krim-halvön är och varför den spelar en central roll i 

texten. Denna fråga testar samma kunskapsuttryck som i uppgift 6. 

På grund av att samhällsvetenskapliga belägg genomsyrar alla frågor sammanfaller 5 

uppgifter av totalt 8 med läge 3.     

 De två första uppgifterna, 1 och 2, handlar om att utifrån artiklarna förklara begreppen 

opposition, oppositionsledare, pro-europeisk och pro-rysk.  

 I uppgift 4 ska eleven svara på vilka ukrainska politiker som spelar en central roll i 

konflikten, och skriva vilka utav dem som är pro-ryska och pro-europeiska. Här krävs 

förståelse för begrepp, och samhällsvetenskapliga belägg utifrån artiklarna.  

 I uppgift 5 ska eleverna utifrån artiklarna kortfattat förklara konfliktens händelseförlopp 

med start i november. Konflikten i Ukraina kan ses som ett begrepp, på samma sätt som 
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händelser i en tidsepok i historieundervisningen. Samhällsvetenskapliga belägg används för 

att besvara frågan.     

 I uppgift 8 ska eleverna skriva vad Svoboda är för någonting. Här handlar det dels om 

att förstå vad Svoboda är, och även belägga detta genom artiklarna.  

Ingen uppgift sammanfaller med läge 2, men en uppgift sammanfaller med läge 4.

 I Uppgift 3 ska eleven förklara vad konflikten i Ukraina handlade om från början. 

Konflikt kan ses som ett centralt samhällsvetenskapligt begrepp, men då provet utgår från 

artiklar som beskriver den kronologiska ordningen på vad som hänt, behöver eleverna 

egentligen ingen förståelse för begreppet konflikt för att besvara frågan. På grund av detta 

hamnar denna fråga i läge 4. Vidare ska eleven ha samhällsvetenskapliga belägg för att svara 

på frågan, och ska även kunna identifiera orsaker till ett samhällsproblem 

(samhällsvetenskaplig kausalitet) och genom detta dra slutsatser (samhällsvetenskaplig 

slutledning).  

3.4.2 Årskurs 8 – Fördomar 

Detta är ett kortare prov där alla frågorna handlar om fördomar, och för detta krävs det att 

eleverna har förståelse för vad begreppet innebär. På grund av detta finns första ordningens 

kunskaper med i alla frågor.  

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 1 eller 5. 

Provets alla fyra uppgifter sammanfaller med läge 3.   

 I fråga 1 ska eleven svara på frågorna om vilka fördomar eleven har, varför eleven har 

dessa fördomar och vilka konsekvenser dessa fördomar kan ha. Eleven ska också skriva om 

de egna tankarna om andra grupper har förändrats under arbetet med fördomar. Eleven ska 

motivera sina svar. I denna fråga grävs begreppskunskap angående fördomar. Vidare ingår 

samhällsvetenskaplig kausalitet, då det handlar om att eleven ska identifiera orsaker och 

konsekvenser gällande sina egna fördomar. Denna fråga präglas också av 

samhällsvetenskapligt perspektivtagande, då eleven ska reflektera över sina egna åsikter och 

värderingar utifrån ett större samhällsproblem. Eleven ska dessutom motivera sina svar, vilket 

faller inom samhällsvetenskapliga belägg, och samhällsvetenskaplig slutledning, då eleven 

ska komma fram till slutsatser angående konsekvenserna för fördomar.  

 I uppgift 2 ska eleven skriva vilka de vanliga egenskaperna att ha fördomar mot är. 

Återigen krävs begreppskunskap gällande fördomar. Vidare sammanfaller detta med 
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samhällsvetenskapligt perspektivtagande, genom att eleven får uppvisa förståelse över vilka 

skillnader som kan finnas eller uppfattas mellan olika människor, och kanske också utifrån 

olika människor. Genom svaret använder sig eleverna av samhällsvetenskaplig slutledning.

 I uppgift 3 ska eleven ge förslag på olika åtgärder som eleven kan föra för att motverka 

fördomar. Eleven ska motivera sina svar. Återigen förekommer begreppskunskap gällande 

fördomar. Eleven ska använda sig av samhällsvetenskaplig kausalitet för att föreslå åtgärder 

till ett samhällsproblem, och genom detta använda sin samhällsvetenskapliga 

slutledningsförmåga. Eleven ska också motivera sitt svar, vilket tyder på att 

samhällsvetenskapliga belägg testas.    

 I uppgift 4 ska eleven svara på frågan om samhället kan föra för att motverka fördomar. 

Till frågan ges exemplen regeringen, riksdagen, kommunen, myndigheter, skolor, medier, 

företag och organisationer. Förutom begreppskunskap gällande fördomar ska eleven också ha 

kunskap om olika institutioner i samhället. Eleven ska återigen identifiera åtgärder till ett 

samhällsproblem, men denna gång utifrån olika institutioner och inte utifrån eleven själv. 

Detta tyder dels på samhällsvetenskaplig kausalitet, men också samhällsvetenskapligt 

perspektivtagande, eftersom det handlar om att kunna se hur olika aktörer kan agera. Eleven 

ska också använda sin samhällsvetenskapliga slutledning för att komma fram till slutsatser 

gällande olika åtgärder. Kombinerat med förra uppgiften har uppgifterna också nått en annan 

nivå av samhällsvetenskapliga belägg, då eleven skiljer på vad eleven själv kan göra och vad 

samhällets institutioner kan göra. 

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4.  

3.4.3  Årskurs 9 – Mänskliga rättigheter och konflikter i världen 

Detta prov består enbart av en större uppgift som eleverna ska besvara, och är alltså inte indelt 

i ett antal mindre. Denna uppgift sammanfaller med läge 3. Eleven ska utifrån de åtta 

milleniemålen argumentera och analysera hur FN tillsammans med världens länder ska göra 

för att nå sina mål. Till sin hjälp har eleverna de åtta milleniemålen, läroboken, sina 

anteckningar och internet.      

 För att besvara denna fråga krävs en rad olika begreppskunskaper, till exempel 

fattigdom, jämställdhet, hållbar utveckling, bistånd och handel. Eleven ska också kunna 

identifiera åtgärder för att nå de olika målen, vilket sammanfaller med samhällsvetenskaplig 

kausalitet, och ur detta nå slutsatser (samhällsvetenskaplig slutledning). Eftersom eleven har 
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flera olika källor till hjälp förekommer även samhällsvetenskapliga belägg för att underbygga 

sina resonemang.  

Resultatet av analysen av de skriftliga proven från denna ser ut på följande vis:    

 

Tabell 9. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 3; Kommun 2; Skola 2 

Utifrån första och andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

Årskurs 7 - - 1, 2, 4, 5, 8 3 6, 7 

Årskurs 8 - - 1, 2, 3, 4 - - 

Årskurs 9 - - 1 - - 

Totalt  = 0 = 0 = 13 = 1 = 2 

 

En sammanställning angående vilka kunskapsuttryck inom andra ordningens kunskaper ser ut 

på följande vis:   

 

Tabell 10. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 3; Kommun 2; Skola 2 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/REDSKAP Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

Årskurs 7 - 3, 6, 7 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

- 

Årskurs 8 1, 2, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 - 

Årskurs 9 - 1 1 1 - 

Totalt  = 3 = 7 = 8 = 12 = 0 

 

3.5  Skriftliga prov, Lärare 4, Kommun 3 

3.5.1  Årskurs 7 – Lag och rätt 

Provet består av totalt 13 uppgifter, varav 8 sammanfaller med första ordningens kunskaper 

(1). De flesta av dessa (2, 4, 5, 6 och 12) handlar om att definiera begrepp, såsom häktning, 

åtalsunderlåtelse, rättssäkerhet, villkorlig dom, mened, dråp, myndig, lykta dörrar etc. 

 I uppgift 3 och 7 ska eleven namnge olika saker. I uppgift 3 handlar det om att benämna 

personerna i en tingsrättssal, och markera de personer som är juridiskt skolade. I uppgift 7 ska 

eleven namnge första och andra instansen vid överklagande av en dom i tingsrätt. 

 Uppgift 1 handlar om att beskriva riksdagens, regeringens och domstolens 

arbetsuppgifter. 

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

Uppgift 8 och 11 sammanfaller med läge 3 i detta prov.   

 I uppgift 8 ska eleven ange två orsaker till att människor blir brottsliga. Här krävs 
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begreppskunskap angående vad brottslighet är. Vidare testas ett perspektivtagande, då det 

handlar om att visa förståelse varför vissa individer agerar på ett visst sätt.  

 I uppgift 11 ska eleven svara på varför eleven tror att brottsligheten ökat sedan 1950. 

Begreppskunskap kring vad brottslighet är förekommer. Utöver detta testas 

samhällsvetenskapligt perspektivtagande, antingen genom att eleven funderar på varför 

eventuellt fler individer skulle begå brott, eller varför det blivit mer synligt. Eleven ska också 

identifiera orsaker till ett samhällsproblem, vilket faller inom samhällsvetenskaplig kausalitet. 

Vidare ska eleven dra slutsatser, vilket faller inom samhällsvetenskaplig slutledning. 

Uppgift 9 och 10 sammanfallet med läge 2.   

 I uppgift 9 ska eleven svara på vilka brott som nästan alltid anmäls till polisen. Återigen 

krävs begreppskunskap angående vad ett brott är för något. Uppgiften drar något åt 

samhällsvetenskaplig kausalitet, då det handlar om konsekvenser.   

 I uppgift 10 ska eleven skriva vilka två saker man vill uppnå genom att utdöma straff. 

Här krävs begreppskunskap angående vad ett straff är. Uppgiften drar något mot 

samhällsvetenskaplig kausalitet, då det finns en antydan av identifiering av konsekvenser.  

Ingen uppgift sammanfaller med läge 4. 

Provet avslutas med en fråga där läraren ger eleven möjlighet att skriva något inom 

arbetsområdet som läraren inte frågat om. Denna uppgift kan inte placeras.   

3.5.2  Årskurs 8 – Sveriges styrelseskick 

Detta prov består av totalt 20 frågor, varav 16 av dessa (uppgift 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 och 19) sammanfaller med läge 1. Några exempel på begrepp som ska 

förklaras är grundlagarna, grundlagsändring och hur en sådan går till, olika regeringstyper, 

parlamentarism, motion, proposition, statschef, tredje statsmakten samt kännetecken för 

demokrati och diktatur. I vissa av frågorna testas olika institutioners arbetsuppgifter, såsom 

riksdagens (uppgift 6, 8, 14), regeringens (uppgift 8) talmannens (uppgift 11), JO (uppgift 15, 

även vad JO står för) och länsstyrelsens (uppgift 16). I uppgift 1 och 3 ska eleverna svara på 

vilka partier som för närvarande sitter i riksdagen samt hur många ledamöter som sitter i 

riksdagen. Dessa två frågor handlar inte om att definiera ett begrepp.  

Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 
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Uppgift 2, 7 och 9 sammanfaller med läge 3.   

 I uppgift 3 ska eleven förklara varför alla partier inte får sitta med i riksdagen. I denna 

uppgift krävs begreppskunskap om vad ett parti är, samt hur riksdagen är uppbyggd. Eleven 

ska också identifiera orsak (samhällsvetenskaplig kausalitet) och komma fram till en slutsats 

(samhällsvetenskaplig slutledning).     

 I uppgift 7 och 9 ska eleven beskriva hur riksdagens arbete respektive regeringens 

arbete är organiserat, samt ge exempel på detta. I båda uppgifterna krävs kunskaper om 

riksdagens respektive regeringens arbetsuppgifter. Vidare testas samhällsvetenskapliga 

belägg, eftersom eleven utifrån sina begreppskunskaper ska kunna ge exempel på arbetets 

organisering.  

Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4. 

Provet avslutas med en fråga där läraren ger eleven möjlighet att skriva något inom 

arbetsområdet som läraren inte frågat om. Denna uppgift kan inte placeras.   

3.5.3  Årskurs 9 – Samhällets ekonomi 

Detta prov består av totalt 30 uppgifter, och 23 av dessa sammanfaller med läge 1 (uppgift 1-

2, 4-10, 12-16, 18- 23, 25-26 och 30). Eleven ska i många av frågorna förklara olika 

samhällsekonomiska begrepp, såsom export, import, tillgång och efterfrågan, aktie, moms, fri 

konkurrens, folkhemmet, ekonomiska system, inflation, BNP, offentlig och privat sektor, 

globalisering, handelsbalans samt kurs. I den sista uppgiften (30) ska eleven utifrån ett antal 

påstående avgöra om påståendet stämmer in på planekonomi, marknadsekonomi och 

blandekonomi, och handlar med andra ord om olika karaktärsdrag för olika ekonomiska 

system.       

 I uppgift 5 och 6 ska eleven skriva ned vilka aktörerna i det ekonomiska kretsloppet är, 

och vad hen vet om banker och deras verksamhet. Här testas begreppskunskap gällande 

arbetsuppgifter.      

 Uppgift 13, 25 och 26 handlar om namnge olika begrepp eller föremål, nämligen 

samhällsekonomins tre huvudfrågor, de samhällsekonomiska målen samt produktionsmedel 

och produktionsfaktorer. I uppgift 9 ska eleven skriva hur stor kommunalskatten är i Sverige, 

och i uppgift 20 skriva ned vilka två naturtillgångar som har störst betydelse för oss. Den 

sistnämnda skulle kunna besvaras med hjälp av andra ordningens kunskaper, men detta är inte 

någonting som uttryckligen testas i provet.  
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Ingen uppgift sammanfaller med läge 5. 

Totalt 6 frågor sammanfaller med läge 3.    

 I uppgift 3 ska eleven ge exempel på svensk import och export. Här krävs 

begreppskunskap gällande de två givna begreppen. Eleven ska också belägga sina definitioner 

genom att ge exempel på de olika begreppen.    

 I uppgift 11 ska eleven beskriva vad motsatsen till fri konkurrens är samt ge exempel på 

sådant. I denna fråga krävs begreppskunskap gällande fri konkurrens, och återigen ska eleven 

belägga förklaringen med exempel.     

 I uppgift 17 ska eleven kunna identifiera vad som är hög- respektive lågkonjunktur 

utifrån en bild föreställande ekonomisk utveckling. Eleven ska ha begreppskunskap gällande 

hög- och lågkonjunktur, och ska också använda sig av samhällsvetenskapliga belägg för att 

förklara utvecklingen. Samhällsvetenskaplig abstraktion förekommer, då eleven utifrån sin 

förståelse för modellen konkretiserar begreppen.    

 I uppgift 24 ska eleven förklara varför det är allt viktigare med välutbildad arbetskraft. 

Eleven behöver ha förståelse för begreppet arbetskraft och vad det innebär. Vidare ska eleven 

kunna identifiera orsaker och konsekvenser till ett samhällsproblem (samhällsvetenskaplig 

kausalitet) samt dra slutsatser utifrån detta (samhällsvetenskaplig slutledning).  

 I uppgift 27 får eleven frågan; Om Du var finansminister och landet befinner sig i 

lågkonjunktur – vad skulle Du göra då? I denna fråga testas begreppskunskap gällande 

finansministern och dennes arbetsuppgifter, samt konjunktur. Eleven ska föreslå åtgärder till 

ett samhällsproblem, vilket faller inom samhällsvetenskaplig kausalitet. Här förekommer även 

samhällsvetenskapligt perspektivtagande, då eleven utifrån sina kunskaper om finansministern 

ska kunna avgöra vad en finansminister kan göra för att påverka konjunktursvängningar. 

Eleven ska nå fram till slutsatser (samhällsvetenskaplig slutledning) och utifrån sina 

begreppskunskaper gällande finansministern även ha belägg för dessa åtgärder. 

 I uppgift 28 ska eleven svara på vem som skulle tjäna respektive förlora på en inflation, 

och hur man ska kunna skydda sig mot det. Eleven behöver ha begreppskunskap gällande 

inflation för att svara på denna fråga. Samhällsvetenskapligt perspektivtagande förekommer, 

då det handlar om att se hur ett samhällsproblem påverkar olika individer/grupper i samhället. 

Eleven ska föreslå åtgärder för att skydda sig mot inflation, vilket sammanfaller med 

samhällsvetenskaplig kausalitet, och genom detta förekommer även samhällsvetenskaplig 

slutledning.  
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Ingen uppgift sammanfaller med vare sig läge 2 eller 4. 

Den näst sista uppgiften i provet är en fråga där läraren ger eleven möjlighet att skriva något 

inom arbetsområdet som läraren inte frågat om. Denna uppgift kan inte placeras.  

Resultatet av analysen av de skriftliga proven från lärare 4 i kommun 3, ser ut på följande vis:   

 

Tabell 11. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 4; Kommun 3 

Utifrån första och andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

Årskurs 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 9, 10 8, 11 - - 

Årskurs 8 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

- 2, 7, 9 - - 

Årskurs 9 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 30 

- 3, 11, 17, 

24, 17, 28 

- - 

Totalt = 47 = 2 = 10 = 0 = 0 

 

En sammanställning angående vilka kunskapsuttryck inom andra ordningen visar följande:

   

Tabell 12. Sammanställning av skriftliga prov, Lärare 4; Kommun 3 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/REDSKAP Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

Årskurs 7 8, 11 11 11 - - 

Årskurs 8 - 2 2 7, 9 - 

Årskurs 9 27, 28 24, 27, 28 24, 27, 28 3, 11, 17, 27 17 

Totalt = 4 = 5 = 5 = 6 = 1 

 

3.6  Sammanställning 

För att kunna avgöra i vilken utsträckning olika kunskapsuttryck testas, har jag utifrån 

sammanställningen av det nationella provet och lärarnas skriftliga prov räknat ut den 

procentuella förekomsten. Det nationella provet utgör ett något tunt underlag, vilket innebär 

att de procenttal som presenteras är baserade på totalt 30 uppgifter. Det går med andra ord inte 

att dra några generella slutsatser utifrån de nationella proven, och detsamma gäller även 

lärarnas skriftliga prov. Med hjälp av procenttalen får vi dock en uppskattning hur 

fördelningen ser ut utifrån dessa prov. Tabellerna nedan visar fört en översiktsbild över de 

nationella proven, dels utifrån första och andra ordningens kunskaper och dels fördelningen 

inom andra ordningens kunskaper. 
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Tabell 13. Sammanställning av det nationella provet 

Utifrån analysverktyget 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

Delprov A  A2, A3, A5, A8, 

A12, A13, A15 

- A1, A4, A7, A9, 

A11, A14 

- A6, A10 

Antal provfrågor 7 0 6 0 2 

Delprov B B1, B6, B11, B14 B2, B13 B3, B4, B7, B8, 

B9, B10, B12, 

B15 

B5 - 

Antal provfrågor 4 2 6 1 0 

Totalt = 11 = 2 = 14 = 1 = 2 

 

Utifrån provet som användes 2012/2013 kan man se att det främst är en kombination av första 

och andra ordningens kunskaper som testas, med 14 av 30 uppgifter (46,7 %). Inom första 

ordningens kunskaper finns totalt 11 uppgifter, och inräknat läge 2 totalt 13 uppgifter, vilket 

innebär 43,3 %. Skillnaderna mellan första ordningens kunskaper och kombinationen av 

första och andra ordningens kunskaper är mycket liten. De resterande tre uppgifterna 

sammanfaller med läge 4 och 5, och utgår tillsammans totalt 10 % av provet. Utifrån detta kan 

vi se att första ordningens kunskaper testas i stor utsträckning, särskilt om man tar med de 

begreppskunskaper som även testas då första och andra ordningens kunskaper möter varandra. 

Andra ordningens kunskaper testas i något lägre utsträckning, och i mycket låg utsträckning 

då de står utan begreppen.   
 

Tabell 14. Sammanställning av det nationella provet 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/REDSKAP Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

Delprov A  A7, A11  A4, A7, A9, 

A10, A11, A14 

A1, A4, A7, A9, 

A11, A14  

A1, A6  - 

Antal provfrågor 2 6 6 2 0 

Delprov B B4, B7, B15 B3, B4, B5, B8, 

B9, B10, B15 

B3, B4, B5, B8, 

B9, B10, B12, 

B15 

B12 B3 

Antal provfrågor 3 7 8 1 1 

Totalt = 5 =13 = 14 = 3 = 1 

  

Inom andra ordningens kunskaper är det främst samhällsvetenskaplig kausalitet och 

samhällsvetenskaplig slutledning som testas. När det handlar om samhällsvetenskaplig 

kausalitet förekommer oftast att eleverna ska identifiera antingen orsaker eller konsekvenser, 

och det är i väldigt få fall dessa två sker i kombination med varandra. Den 

samhällsvetenskapliga slutledningen är nära förankrad med den samhällsvetenskapliga 

kausaliteten, och förekommer varje gång eleven ska komma fram till någonting. 

 Nedan följer motsvarande tabeller för lärarnas skriftliga prov. 
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Tabell 15. Sammanställning av skriftliga prov 

Utifrån första och andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE 1 2 3 4 5 

ÅRSKURS 7      

Lärare 1; Kommun 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 - 3, 8, 11, 12, 13 - - 

Lärare 2; Kommun 2; 

Skola 1 

1, 2, 5 - 3, 4 - - 

Lärare 3; Kommun 2, 

Skola 2 

- - 1, 2, 4, 5, 8 3 6, 7 

Lärare 4; Kommun 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 9, 10 8, 11 - - 

Antal provfrågor 19 2 14 1 2 

ÅRSKURS 8      

Lärare 1; Kommun 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 

7b, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

- 14 - - 

Lärare 2; Kommun 2; 

Skola 1 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 

11, 12 

4 8, 9, 13 - - 

Lärare 3; Kommun 2, 

Skola 2 

- - 1, 2, 3, 4 - - 

Lärare 4; Kommun 3 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

- 2, 7, 9 - - 

Antal provfrågor 39 1 11 0 0 

ÅRSKURS 9      

Lärare 1; Kommun 1 1, 2, 5, 6 - 5, 4, 7, 8, 9 - - 

Lärare 2; Kommun 2; 

Skola 1 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 10 3a, 3b, 3c, 11, 

12 

- - 

Lärare 3; Kommun 2, 

Skola 2 

- - 1 - - 

Lärare 4; Kommun 3 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 30 

- 3, 11, 17, 24, 

17, 28 

- - 

Antal provfrågor 35 2 17 0 0 

Totalt = 93 = 5 = 42 = 1 = 2 
 

Gällande lärarnas skriftliga prov har totalt 143 uppgifter analyserats; 38 i årskurs 7, 51 i 

årskurs 8 och 54 i årskurs 9. Oavsett om det gäller årskurs 7, årskurs 8 eller årskurs 9 testas 

första ordningens kunskaper i lärarnas skriftliga prov i stor utsträckning, även om det varierar 

en del. Totalt sett handlar det om 93 uppgifter inom första ordningens kunskaper, vilket är 65 

%. Räknar man med läge 2 handlar det om 98 uppgifter, vilket innebär 68,5 %. Näst vanligast 

förekommande är kombinationen av första och andra ordningens kunskaper, med 42 uppgifter 

(29,4 %). Endast två uppgifter av de 143 sammanfaller med andra ordningens kunskaper, och 

en uppgift sammanfaller med läge 4, vilket innebär 2,1 %. Slutsatsen är således att första 

ordningens kunskaper testas i stor utsträckning, kombinationen av första och andra 

ordningens kunskaper testas i ganska hög utsträckning, medan enbart andra ordningens 
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kunskap testas i mycket låg utsträckning. Det varierar inom årskurserna. I årskurs 7 

sammanföll 21 uppgifter (55,3 %) med första ordningens kunskaper, följt av en kombination 

av första och andra ordningens kunskaper som förekom i 14 fall (36,8 %). Enbart i årskurs 7 

fanns frågor som i princip enbart bestod av andra ordningens kunskaper, och utgjorde 7,9 %. I 

årskurs 8 sammanföll 40 (78,4 %) med första ordningens kunskaper, och i 11 uppgifter (21,6 

%) kombinerades första och andra ordningens kunskaper. I årskurs 9 sammanföll 37 (68,5 %) 

med första ordningens kunskaper. Den andra mest förekommande var en kombination av 

första och andra ordningens kunskaper, med 17 uppgifter (31,5 %). I tabellen ovan kan vi se 

att det finns en tendens i alla lärares skriftliga prov utom en (lärare 3, kommun 2, skola 2) att 

testa främst första ordningens kunskaper.  

 

Tabell 16. Sammanställning av skriftliga prov 

Utifrån andra ordningens kunskaper 

PROV/LÄGE Perspektivtagande Kausalitet Slutledning Belägg Abstraktion 

ÅRSKURS 7      

Lärare 1; Kommun 

1 

12 3, 8, 11, 12, 

13 

2, 8, 11, 12, 

13 

- - 

Lärare 2; Kommun 

2; Skola 1 

4 3, 4 3, 4 - - 

Lärare 3; Kommun 

2, Skola 2 

- 3, 6, 7 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

- 

Lärare 4; Kommun 

2 

8, 11 11 11 - - 

Antal provfrågor 4 11 11 8 0 

ÅRSKURS 8      

Lärare 1; Kommun 

1 

- - 14 - - 

Lärare 2; Kommun 

2; Skola 1 

9, 13 13 8, 13 8 - 

Lärare 3; Kommun 

2, Skola 2 

1, 2, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 - 

Lärare 4; Kommun 

2 

- 2 2 7, 9 - 

Antal provfrågor 5 5 8 6 0 

ÅRSKURS 9      

Lärare 1; Kommun 

1 

4, 8 3, 4, 7, 8, 9 3, 4, 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8 

Lärare 2; Kommun 

2; Skola 1 

- 3a, 3b, 3c, 11, 

12 

3a, 3b, 3c, 11, 

12 

- - 

Lärare 3; Kommun 

2, Skola 2 

- 1 1 1 - 

Lärare 4; Kommun 

3 

27, 28 24, 27, 28 24, 27, 28 3, 11, 17, 

27 

17 

Antal provfrågor 4 14 14 8 3 

Totalt = 13 = 30 = 33 = 22 = 3 
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Inom andra ordningens kunskaper kan vi se att samhällsvetenskaplig kausalitet och 

samhällsvetenskaplig slutledning testas i stor utsträckning. Gällande den 

samhällsvetenskapliga kausaliteten gäller samma förhållande som i det nationella provet, att 

det antingen är orsak eller konsekvens som testas. Mest förekommande är att eleverna ska 

identifiera orsaker till samhällsproblem. Samhällsvetenskapliga belägg testas i ganska stor 

utsträckning. Att detta är vanligt förekommande beror troligtvis på att en lärare (lärare 3, 

kommun 2, skola 2) väljer en annan utformning av proven, där eleverna får utgå från till 

exempel artiklar och information på internet eller läroböcker för att svara på frågorna i 

uppgifterna. Samhällsvetenskapligt perspektiv testas i någorlunda hög utsträckning, medan 

abstraktion testas i mycket låg utsträckning. 
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4. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka likvärdigheten i skolan. Kan vi vara säkra på att 

alla testas på kunskaper som alla givits samma eller likvärdiga förutsättningar att uppnå i den 

svenska skolan? Jag ska i detta avsnitt försöka svara på detta. 

4.1 Slutsatser 

Denna studie kan inte svara på om hela skolan är likvärdig, men kan generera hypoteser 

utifrån första och andra ordningens kunskaper inom det nationella provet i samhällskunskap 

och lärarnas skriftliga prov i samhällskunskap. Utifrån detta analysverktyg är proven i stora 

drag likvärdiga, även om det finns en del skillnader. Gällande frågan om det främst är fakta- 

eller färdighetskunskaper som testas i samhällskunskap, kan vi se att det finns en övervikt mot 

faktakunskaperna i både provtyperna. I det nationella provet sker dock fler möten mellan 

första och andra ordningens kunskaper i relation till antalet frågor. I lärarnas skriftliga prov 

sker det hälften så många möten mellan första och andra ordningens kunskaper än av första 

ordningens kunskaper. Dock verkar det som att samhällskunskap är ett ämne som till stor del 

bygger på sina centrala begrepp. Kopplar man samman detta med den tidigare forskningen går 

det att se likheter. Exempelvis kunde Svingby identifiera ett faktabaserat ämne i sin rapport, 

och Lindmark kunde i sin studie bland annat urskilja en fakta- och begreppsinriktad 

begreppskonception i sina intervjuer, som var det vanligast förekommande i lärarnas 

examinationsuppgifter. Odenstad likaså, och även Jansson kunde se att en stor del av 

provfrågorna var faktainriktade, även om han menade på att det var en större variation av 

frågor än tidigare forskning påvisat. Man kan således dra slutsatsen att samhällskunskap till 

stora drag fortfarande är ett faktabaserat ämne, trots bredare definition av kunskap i 

styrdokumenten. Dock verkar det som att eleverna i större utsträckning testas i 

färdighetskunskaper sedan Svingby år 1998 genomförde sin undersökning utifrån 1994 års 

läroplan. Kanske kan man på grund av detta säga att den utveckling som skedde med 1994 års 

läroplan, där färdigheter började ses som vägen till kunskap istället för fakta, även till viss del 

nått lärarnas undervisning. Dock är det viktigt att komma ihåg att denna studie, tillsammans 

med den tidigare forskningen, indikerar på att samhällskunskap till stor del är ett faktabaserat 

ämne. När jag genomförde urvalet för denna undersökning valde jag att studera alla tre 

årskurser i högstadiet, då det nationella provet prövar kunskap från högstadiet som helhet. 

Tittar vi närmare på skillnaderna mellan årskurserna går det att se att lärarna i sina skriftliga 

prov i högre utsträckning testar faktakunskaper i årskurs 8 och 9, i jämförelse med årskurs 7. 
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Detta kan vara en indikation på att lärarna arbetar mer med färdigheter än fakta ju yngre 

eleverna är. Det kan också vara ett resultat av att proven för årskurs 8 och 9 är större och 

innehåller fler frågor, då eleverna kanske förväntas kunna hantera mer omfattande prov.

 Även inom andra ordningens kunskaper finns det stora likheter, även om det också finns 

en del skillnader. Det är främst samhällsvetenskaplig kausalitet och slutledning som testas i 

både det nationella provet och lärarnas skriftliga prov. Gällande den samhällsvetenskapliga 

slutledningen kan detta ha att göra med objektet för denna undersökning – eleverna ska i 

proven visa vad de har lärt sig, då detta är examinationsuppgifter. Dock testas 

samhällsvetenskapliga belägg i högre grad i lärarnas skriftliga prov än vad de gör i det 

nationella provet. En förklaring skulle vara att det är ett resultat av att det nationella provet är 

utformat på ett sådant sätt att det samtidigt ska testa kunskap som återfinns i de nationella 

målen och det centrala innehållet, inte ska vara alltför inriktad på ett specifikt område som 

bara kan ge ett rätt svar. Lärarnas undervisning ligger som bakgrund till deras skriftliga prov, 

och det de har gått igenom i undervisningen är troligtvis också det som räknas som ”rätt” i 

proven. Om detta är en effekt av att det är färre antal frågor i det nationella provet eller en 

effekt av att de är knutna till de nationella målen snarare än undervisningen är svårt att säga 

eftersom det i dagsläget enbart finns ett nationellt prov publicerat - de kommande nationella 

proven i samhällskunskap skulle kunna ändra denna hypotes. Om vi särar på årskurserna kan 

vi se att det mönster som gäller för samtliga prov även gäller för årskurs 7 och 9. I årskurs 8 

finns vissa skillnader; där är det främst samhällsvetenskaplig slutledning som testas. Detta 

följs av samhällsvetenskapliga belägg, tätt följt av samhällsvetenskaplig kausalitet och 

samhällsvetenskapligt perspektivtagande, som förekommer i lika många uppgifter. Överlag 

var det ganska få uppgifter i årskurs 8 som testade andra ordningens kunskaper, och påverkas 

således i högre grad av enskilda prov.    

 Samtidigt som det samlade resultatet visar på likvärdighet mellan proven, finns det dock 

tydliga skillnader mellan lärarnas skriftliga prov. De skriftliga proven från lärare 3 skiljer sig 

nämnvärt från de andras, och i dessa prov testas också till viss del andra redskap inom andra 

ordningens kunskaper. Detta kan ses som ett tecken på att elever inte ges förutsättningar att 

testas i samma eller likvärdiga kunskaper i den svenska skolan, eftersom lärarnas prov kan 

skilja sig markant åt. Det kan vara så att lärarna testar olika kunskapsuttryck i olika prov och 

årskurser. Denna studies resultat visar dock på det motsatta, då den enskilda lärarens prov 

påminner mycket om varandra oavsett årskurs, trots vissa skillnader. Detta kan också vara ett 

tecken på lärarnas friutrymme, som kan vara en brist när det gäller likvärdigheten. I detta fall 
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handlar det om att läraren i större utsträckning kombinerar de olika kunskapsuttrycken än vad 

de andra lärarna gör, och begreppen står aldrig för sig själva. I detta fall kanske dessa resultat 

inte kan ses som avgörande för likvärdigheten, men att det förekommer visar att möjligheten 

att utforma vitt skilda prov finns. Precis som Nordgren och Odenstad visade så kan den 

bristande likvärdigheten i skolan kan förklaras med lärarnas friutrymme.
94

    

4.2 Metodologiska lärdomar och insikter 

Analysverktyget har under analysens gång genomgått en del anpassningar. I de flesta fall har 

det handlar om att provfrågorna i vissa fall enbart innehåller en del av Sandahls redskap. Ett 

återkommande fall gällde den samhällsvetenskapliga kausaliteten, där uppgifterna i både det 

nationella provet och lärarnas skriftliga prov testade antingen orsaker eller konsekvenser, men 

sällan tillsammans. I de fall detta har skett har jag valt att fortfarande kategorisera frågorna 

enligt analysverktyget, och genom detta delvis omformat Sandahls begrepp och anpassat dem 

till proven. Den samhällsvetenskapliga slutledningen användes främst då eleverna på något 

sätt skulle nå en slutsats, och inte att den skulle vara vetenskapligt grundad. De 

samhällsvetenskapliga beläggen bedömdes förekomma främst då eleverna skulle antingen 

motivera sina svar, eller bygga sina svar på tilldelad information. Gällande begreppen har 

definitionen av begrepp i denna studie fått en tämligen vid definition, och har skett i de fall då 

proven testar kunskap i ett område som inte kräver något av de samhällsvetenskapliga 

redskapen för att besvara. Detta visar att det kan vara svårt att skapa vad som kan ses som en 

idealtyp, då det kan finnas osäkerhet om den är helt och hållet tillämpbar på materialet. Dock 

skriver Sandahls själv att begreppsapparaten inte ska ses som en definitiv lista, utan ska ses 

som ett försök att skapa ett gemensamt språk och ett hjälpmedel att sätta ord på lärarnas 

undervisning med.
95

 Att analysverktyget har anpassats till materialet ses därför inte som ett 

större problem, eftersom det ändå har belyst de likheter och skillnader som finns mellan de 

olika proven. Sandahls begreppsapparat har i denna studie anpassats till studies objekt. 

4.3  Ämnesdidaktiska perspektiv på resultaten 

Det svårt att undgå att det finns ytterligare skillnader mellan proven, även om det inte ryms 

inom forskningsfrågan. En första notering handlar om frånvaron av vissa kunskaper inom 

andra ordningen kunskaper. Andra ordningens kunskaper utgör visserligen inte en checklista 

som bockas av, men vissa områden – särskilt samhällsvetenskaplig abstraktion – lyste med sin 

                                                 
94

 Se s. 14 
95
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frånvaro. En förklaring till varför det ser ut på detta sätt kan vara att det helt enkelt inte läggs 

lika mycket fokus på teorier och modeller i högstadiet. Den modell som förekommer är det 

ekonomiska kretsloppet, och det är enbart i det nationella provet där eleverna egentligen ska 

visa större förståelse för kretsloppet, snarare än dess innehåll. Denna fråga kan kopplas 

samman med en annan insikt gällande provens innehåll, då det verkar finnas en skillnad i hur 

de olika proven testar begreppskunskaper.    

 I det nationella provet är det vanligare att definitionen av orden ges, och att eleverna ska 

kunna välja ut rätt begrepp och rätt definition. I lärarnas skriftliga prov ska eleverna i de flesta 

fall själva ge en förklaring på begreppen. Vidare förekommer det i lärarnas prov ett antal 

frågor som kanske inte helt och hållet faller inom förståelsen av begrepp. Detta är frågor som 

präglas av allmän kunskap om samhället, en sorts lokaliseringskunskap för att närma sig 

Svingbys namn på detta kunskapsuttryck. I flera fall handlar det om att namnge olika personer 

eller institutioner, till exempel statsministern eller de olika rättsinstanserna, veta att 

rösträttsålder är 18 år – eller att kunna namnge innehållet i det ekonomiska kretsloppet. Detta 

är kunskap som talar om att så här är det, men vidare förståelse krävs oftast inte. I ett av 

proven ska eleverna förklara varför rösträttsgränsen är 18 år, men inte i något prov får 

eleverna förklara varför vi har en statsminister, eller varför det är just den sittande personen. 

Denna typ av lokaliseringskunskap förekommer inte i det nationella provet. Detta kan vara ett 

tecken på det den tidigare forskningen visade på, då det fanns flera exempel på lärare som 

sade sig testa eller önskade testa en sak, men sedan testade en helt annan. Det kan i vissa fall 

också handla om en omvärldskunskap, där det finns en uppfattning hos lärarna att detta ska 

eleverna kunna. Utifrån denna notering av hur proven testar begrepp så framkommer tre olika 

kategorier; begrepp där eleverna ska förklara begreppets innebörd, olika institutioners 

uppgifter och lokaliseringskunskaper. Vad kan man då säga om detta? Det går att se det 

nationella provet som aningen snällare, då innebörden oftast tilldelas, då det ger eleverna 

större utrymme att gissa sig fram till rätt svar. Samtidigt kan detta vara ett tecken på att 

eleverna får tillfälle att använda sig av sin slutledningsförmåga. Det torde också vara lättare 

att bedöma; när eleverna själva får skriva definitionen måste läraren själv tolka om det är ett 

rimligt svar eller inte.     

 Ett ämnesdidaktiskt perspektiv som redan har berörts är även uppdelningen av den 

samhällsvetenskapliga kausaliteten. När man talar om orsak och konsekvenser står dessa 

begrepp ofta tillsammans med varandra. Dock kan man se i samtliga prov att det finns en 

tendens att enbart testa antingen eller, och i väldigt få fall ska eleverna identifiera både och till 
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samma samhällsproblem. Ytterligare aspekter inom den samhällsvetenskapliga kausaliteten är 

att samhällsproblemet som ska undersökas ofta tilldelas eleverna i proven, och att eleverna 

väldigt sällan ska föreslå åtgärder. Det första kan vara ett resultat av att proven ofta är 

kopplade till ett arbetsområde, och det är inom området som elevernas kunskaper ska testas. 

Gällande frånvaron av att testa” åtgärder” är det mer komplicerat. Det kan vara ett tecken på 

att eleverna inte tränas i ett ”framtidstänk” – istället handlar det oftare om samhällsproblem i 

nutid och dåtid.        

4.4  Vidare forskning 

Jag har redan tidigare nämnt denna studies begränsningar, kanske främst utifrån materialet. 

Det hade varit intressant att se om samma mönster som framträdde i ämnesproven för läsår 

2012/2013 även skulle återfinnas i kommande nationella prov i samhällskunskap, då det 

skulle kunna ge oss en tydligare bild av vilka kunskapsuttryck som det statsmakterna anser 

bör prövas. Även lärarnas prov skulle vara intressant att se ur ett vidare perspektiv. I denna 

studie framkom tecken att det kan finnas stor skillnad mellan de kunskapsuttryck som lärarna 

i samhällskunskap testar, men detta var just endast tecken. Det vi kunde se var att det 

framkom möjligheter att utforma proven olika. Tidigare forskning har visat att lärarnas 

tolkning av styrdokumenten är påtagligt lika, och att detsamma gäller provens utformning. 

Men inom kunskapsuttrycken, redskapen inom andra ordningens kunskaper, visar att det även 

kan finnas skillnader på denna nivå.  

 Vidare skulle det vara intressant att se om och hur kunskapsuttrycken skulle skilja sig åt 

över tid. Det är svårt att veta om det nationella provet i samhällskunskap är här för att stanna, 

men en jämförelse över tid skulle dels kunna ge en intressant bild över 

samhällskunskapsämnets föränderliga karaktär, och dels visa statsmakternas förändrade syn 

på vad ämnet bör testa. Det kan te sig svårare att studera lärarnas skriftliga prov över tid, då 

det kan vara svårt att få tag i prov som inte längre används. Att studera utvecklingen över tid 

gällande lärarnas skriftliga prov skulle i sådana fall kunna studeras utifrån tidigare forskning 

om skriftliga prov. Även detta vore mycket intressant forskning, som skulle hjälpa oss att 

förstå hur samhällskunskapsämnet och kunskapsuttrycken förändrats över tid.  

 Denna studies analysverktyg baserades på Sandahls begreppsapparat, som i sin tur är 

baserad på historiedidaktisk forskning. Hade resultaten varit annorlunda om studien istället 

för samhällskunskap fokuserade på ämnet historia? Då det råder en annan ämnestradition i 

detta ämne är svaret troligtvis jakande, men det hade varit spännande att se på vilket sätt det 

skulle skilja sig mellan fördelningen mellan första och andra ordningens kunskaper. 
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 Denna studie ställs inte i relation till styrdokumentens faktiskta skrivningar. Att göra 

detta skulle visa dels på hur lärarna och skaparna av det nationella provet tolkar läroplanerna 

och kursplanerna. Vidare skulle det vara intressant att se utifrån de olika ämnesområdena vad 

lärarna respektive skaparna av det nationella provet fokuserar på. Odenstad har redan visat att 

det finns skillnader mellan olika ämnesområden, och på grund av att det nationella provet i 

dagsläget utgör ett någorlunda tunt material valde jag att inte fokusera på område. I framtiden, 

då det finns mer material att tillgå, vore det därför intressant att även undersöka denna aspekt 

av provinnehållen. 

4.5  Avslutande reflektioner 

Att undersöka det nationella provet i samhällskunskap och jämföra dem med lärarnas 

skriftliga prov i samhällskunskap har varit mycket intressant, och också väldigt givande. Dels 

har det givit en inblick i den kunskapssyn Skolverket och statsmakterna har på ämnet, även 

om denna kunskapssyn med åren kan bli ännu tydligare. Dels visar studien också på att analys 

av prov hjälper lärare i förståelsen av vad det är som testas. De skriftliga proven är 

examinationsuppgifter, och otroligt viktiga för de elever som ska genomföra dem. Det är 

mycket viktigt för rättssäkerheten att lärare vet vad de testar, och att de också testar det de 

ämnar testa. Om lärare inte gör detta kan det innebära svårigheter vid bedömningen av 

proven, och även då betygen ska sättas. Det är också viktigt att i relation till det lärare testar 

även se det statsmakterna testar. Får eleverna blandade budskap om vad de ska kunna? Är 

eleverna rustade att klara av de nationella proven? Med det menar jag inte att vi måste 

anpassa oss till de nationella proven. Men det är viktigt att vara kritisk till dels de nationella 

proven, och också lärarnas prov, eftersom det i slutändan mynnar ut i frågan om den svenska 

skolan är likvärdig eller inte.  
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