
  

 
Institutionen för humaniora   GIX192   
Religionsvetenskap 41-60                                                                                                C-uppsats  
HT-2006 
 
Handledare: Lennart Johnsson 
Examinator: Torsten Löfstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskap och bedömning i fokus 
En analys av fem skriftliga prov i Religionskunskap A 

 
 
 

Elin Lönnbom & Sandra Strandberg 



  

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ........................................................................................................................ 1 

 1.1 Syfte ........................................................................................................................ 2 

 1.2 Frågeställningar....................................................................................................... 2 

 1.3 Metod och material ................................................................................................. 2 

 1.4 Avgränsning............................................................................................................ 4 

 1.5 Tidigare forskning................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ....................................................................................................................... 7 

 2.1 Gymnasieskolans styrdokument ............................................................................. 7 

  2.1.1 Vad innebär läroplaner?................................................................................. 7 

  2.1.2 Vad innebär kursplaner? ................................................................................ 8 

 2.2 Kunskapsbedömning i förändring........................................................................... 8 

  2.2.1 Från ett relativt betygssystem till ett mål- och kunskapsrelaterat.................. 9 

 2.3 Ämnesbeskrivning av religionskunskap ............................................................... 10 

  2.3.1 Från kristendomskunskap till religionskunskap........................................... 10 

  2.3.2 Dagens religionskunskap på gymnasiet ....................................................... 11 

 2.4 Centrala begrepp i bedömningen .......................................................................... 14 

  2.4.1 Summativ och formativ bedömning............................................................. 14 

  2.4.2 Reliabilitet och validitet ............................................................................... 14 

 2.5 Olika provformer .................................................................................................. 15 

3. Teori ............................................................................................................................. 17 

 3.1 Benjamin Bloom och hans kunskapssyn............................................................... 17 

 3.2 Kunskapssynen i Lpf 94........................................................................................ 17 

4. Resultat ........................................................................................................................ 19 

 4.1 Prov och enkät från informant A .......................................................................... 19 

 4.2 Prov och enkät från informant B........................................................................... 20 

 4.3 Prov och enkät från informant C........................................................................... 20 

 4.4 Prov och enkät från informant D .......................................................................... 21 

 4.5 Prov och enkät från informant E........................................................................... 22 

 4.6 Sammanställning................................................................................................... 22 



  

5. Analys........................................................................................................................... 23 

 5.1 Provens frågor....................................................................................................... 23 

 5.2 Provens bedömning............................................................................................... 25 

 5.3 Provens kunskapssyn ............................................................................................ 27 

6. Sammanfattning och diskussion ................................................................................ 29 

7. Framtida forskning ..................................................................................................... 32 

 

Käll- och litteraturförteckning ...................................................................................... 33 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 

Bilaga 2 – Prov A 

Bilaga 3 – Prov B 

Bilaga 4 – Prov C 

Bilaga 5 – Prov D 

Bilaga 6 – Prov E



 1
 

 

 

1. Inledning 
Religionskunskap är ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan och är ett av skolans viktigaste, 

men samtidigt svåraste ämne. Viktigt därför att religioner och livsåskådningar ger vägledning i 

livets mest grundläggande existentiella frågor1 och svårt på grund av ämnets abstrakta och 

komplexa innehåll.2  

 

Undervisningen i Religionskunskap A syftar till att ge eleven fördjupad kunskap och förståelse 

för olika religioner och livsåskådningar. I kursen ska eleven också ges möjlighet att reflektera 

över existentiella och etiska frågor. Allt detta ställer krav på elevens förmåga att kunna 

reflektera, analysera och diskutera, vilket ytterliggare konkretiseras i kursplanens uppnåendemål 

och betygskriterier.3 Examinationer som ligger till grund för bedömning och betygssättning, 

såsom skriftliga prov, måste vara utformade på ett sådant sätt att de speglar kursplanens mål och 

kriterier. Kursplanens mål, det skriftliga provets utformande och kriterierna ska således stå i ett 

ömsesidigt beroende.4 Dock är det en vanlig uppfattning ”att [skriftliga] prov ofta mäter 

faktakunskaper och minneskunskaper” och ”att det är svårt att konstruera prov som mäter 

förståelse, tillämpning och analysförmåga.”5 Undersökningar visar också att många lärare saknar 

grundläggande förståelse för och har bristande kunskap i det aktuella betygssystemet, vilket 

försvårar arbetet kring betyg och bedömning.6  

 

Kunskap är ett mångfacetterat och svårdefinierat begrepp. 1994 års läroplan för de frivilliga 

skolformerna, Lpf 94, definierar den kunskapssyn som ska vara normerande i den svenska 

gymnasieskolan, vilken även genomsyrar kursplanens mål- och betygskriterier. Denna 

kunskapssyn utgår från fyra delaspekter; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Läroplanen 

uttrycker vidare att undervisning och examinationer inte ensidigt får framhålla en 

kunskapsdimension mer än någon annan.7 Det är således av stor vikt att skriftliga prov motsvarar 

                                                 
1 http://basun.poluha.se/en-eller-manga-vagar-om-religionspluralism-fran-ett-kristet-perspektiv/ Hämtad: 061213. 
2 Lendahls, Birgit, Religion i skolan – men hur?, 1986, s 14.  
3http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 
Hämtad: 061121. 
4 Allard, Birgita; Måhl, Per; Sundblad, Bo, Betyg och elevens rätt till kunskap, 1994, s 110.  
5 Andersson, Håkan, Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, 1999, s 101. 
6 Myndigheten för skolutveckling, Kompetensutveckling av lärare om bedömning och betygsättning. Slutrapport 
2004-11-29, 2004, s 9ff. 
7 http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841 Hämtad: 061121.  
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denna allsidiga kunskapssyn, då de ligger till stor grund för den slutgiltiga bedömningen av 

elevens prestationer.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera fem autentiska skriftprov i gymnasiekursen 

Religionskunskap A för att studera om provfrågorna motsvarar den allsidiga kunskapssyn som 

uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna. Utifrån analysen undersöks även kopplingen 

mellan kursplanens mål, det skriftliga provet och kursplanens betygskriterier.  

 

1.2 Frågeställningar 
I uppsatsen kommer två centrala frågeställningar att belysas: 

• Motsvarar frågorna på proven den kunskapssyn som ska vara normerande i den svenska 

gymnasieskolan?  

• Återspeglar frågorna på proven kursplanens mål och betygskriterier för samtliga 

betygsnivåer, från Godkänd till Mycket väl godkänd? 

 
1.3 Metod och material 
Syftet med uppsatsen är avgörande vid val av metod eller metoder.8 Eftersom uppsatsens centrala 

syfte är att dels jämföra fem autentiska skriftliga prov med varandra och dels jämföra proven i 

förhållande till kursplanens mål och betygskriterier, har vi valt att arbeta med en komparativ 

metod. De skriftliga proven analyseras för att ge svar på vilken slags kunskap de mäter samt 

deras koppling till kursplanens mål och betygskriterier. För att det ska vara fruktbart att 

genomföra analysen är det också angeläget för oss att ställa denna mot tidigare forskning som 

belyser gymnasieskolans struktur, betyg och bedömning samt religionsämnets karaktär, dess 

syfte och roll i utbildningen. Som framgår i avsnittet ”tidigare forskning” finns det idag en 

mängd litteratur kring kunskapssyn, betyg och bedömning. Det har varit nödvändigt att sålla, 

bearbeta och systematisera informationen för att inte falla utanför uppsatsens ramar. Här har vi 

alltså använt ytterligare en metod, nämligen en deskriptiv. Något som också måste nämnas i 

sammanhanget är att vi även använt oss av en enkät (se bilaga 1). Enkätens syfte var att ge oss 

kontextualiserad information kring det skriftiga provet.  
                                                 
8 Trost, Jan, Enkätboken, 2001, s 17. 
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Arbetsprocessen startade med att vi, via e-post, kontaktade 24 religionslärare på gymnasiet från 

två kommuner i södra Sverige. I urvalet av informanter tog vi ingen hänsyn till lärarnas kön, 

ålder eller antal verksamma år. Vi valde att inte heller fokusera på om lärarna undervisade på 

studieförberedande och/eller yrkesförberedande program eller vilket arbetsområde som provet 

använts i. Detta är faktorer som eventuellt kan påverka resultatet. Det är dock viktigt att påpeka 

att dessa faktorer inte ska ha någon betydelse för provens innehåll, då den svenska skollagen ska 

garantera likvärdig utbildning för alla elever, oavsett skolans geografiska placering eller lärarens 

undervisningssituation.9  

  

Meddelandet som vi sände till urvalsgruppen bestod av en kort presentation av oss själva, av 

uppsatsens syfte samt en förfrågan gällande intresse av att delta i uppsatsen genom att bidra med 

ett eller flera skriftliga prov som använts i religionsundervisningen. Till de lärare som svarade 

sände vi per post ytterligare information om uppsatsen, en enkät och ett svarskuvert. Den 

bifogade enkäten bestod av fyra frågor och syftade till att ge oss information kring provet och i 

vilket sammanhang det använts. Den ligger således inte till grund för analysen eller till uppsatsen 

som helhet, utan syftar snarare till att ge information till den kontext som provet använts i. Under 

arbetsprocessen har det varit viktigt att beakta och garantera konfidentiellitet eftersom detta var 

något som flera av informanterna efterfrågade.10 

 

Av de 24 tillfrågade lärarna fick vi svar från tio av dem. Flera av lärarna skickade mer än ett 

prov, totalt tillhandahöll vi 24 skriftliga prov. Då uppsatsen baseras på en kvalitativ 

undersökning har vi gjort ett urval bland de prov vi tillhandahöll. Vi är medvetna om att det kan 

finnas viss problematik kring att vi valt att endast analysera ett fåtal prov samt att ett urval alltid i 

viss mån är färgad av en subjektiv värdering. Vi hävdar dock att de fem prov som vi valt att 

analysera är ett representativt urval av samtliga prov vi fått ta del av samt att en kvalitativ studie 

bättre svarar mot uppsatsens frågeställningar. Om frågeställningarna avser ange frekvenser, 

procenttal och statistik bör en kvantitativ undersökning göras. Om frågeställningarna istället 

                                                 
9 http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/6345 Hämtad: 061121.  
10 Med konfidentiellt material menas att vi som författare till uppsatsen kan koppla prov och enkät till respektive 
informant. Informanterna är dock för allmänheten helt anonyma.  
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handlar om att finna mönster eller förstå sammanhang bör uppsatsen baseras på en kvalitativ 

studie.11 

 

1.4 Avgränsning 
I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna står skrivet att läraren vid betygssättning ska 

”beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och göra en allsidig bedömning av 

kunskaperna och därvid beakta hela kursen”.12 För att få till stånd en rättvis och allsidig 

bedömning krävs alltså varierade examinationsformer och uppgifter. Vi, liksom våra 

informanter, är medvetna om och införstådda med att skriftliga prov inte ensamt är avgörande 

vid betygssättning. Dock är skriftliga prov generellt vanliga som underlag för betygsättning och 

därmed betydande för det slutgiltiga betyget.13 Denna studie avgränsas till att behandla skriftliga 

prov som underlag vid bedömningen, men vi är medvetna om att det finns fler faktorer som kan 

påverka den slutgiltiga betygssättningen, såsom muntliga redovisningar och gruppuppgifter.  

 

Vidare begränsar vi oss till att analysera fem antal prov för att belysa det skriftliga provets 

möjligheter och hinder vid bedömning och betygssättning. Viktigt att poängtera är också att 

proven är tagna ur sitt sammanhang. Vi har således inte förkunskaper om vilka arbetsmoment 

och undervisningsmetoder som använts före och efter proven, något som kan ha påverkat deras 

utformande. Utifrån enkäten vet vi dock att proven har legat till ganska eller mycket stor grund 

för bedömning samt att proven genererat i ett visst betyg, vilket är det väsentliga för studiens 

syfte.  

 

1.5 Tidigare forskning  
Skolverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för den svenska skolverksamheten, vars roll 

är att ange mål för utbildningen, samt styra, påverka och granska denna. Skolverket bedriver 

också den största delen av forskningen inom skola och utbildning och frågorna kring betyg och 

bedömning har fått stort utrymme i ett flertal av Skolverkets rapporter.14 Betydelsefulla skrifter 

                                                 
11 Trost, Jan, Enkätboken, 2001, s 22.   
12 http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841 Hämtad: 061121.  
13 http://www.skolverket.se/sb/d/1452 Hämtad: 061122.  
14 http://www.skolverket.se/sb/d/180/a/163 Hämtad: 061122. 
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för denna uppsats har bland annat varit Skolverkets Att döma eller bedöma,15 Skola för bildning16 

och Likvärdig bedömning och betygssättning.17 Dessa belyser alla på ett eller annat sätt 

kunskapssynen i Lpf 94 och hur denna genomsyrar kursplanernas officiella utbildningsmål och 

betygskriterier.  

 

Helena Korp presenterar i Kunskapsbedömning – hur vad och varför en god forskningsöversikt 

inom områdena kunskap och bedömning. Hon klarlägger svårigheter och möjligheter med olika 

provformer, samt komplexiteten i kunskapsmätningar. Särskild vikt läggs vid vilka 

kunskapskvaliteter som ska bedömas utifrån mål och kriterier.18 Håkan Andersson beskriver i 

Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg olika typer av kunskapssyn och hur dessa 

påverkar utformningen av skriftliga prov.  I boken ges dessutom en historisk tillbakablick av 

framväxten av det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.19 Andersson är också 

en av författarna i antologin Pedagogisk bedömning som ger en allmän orientering av bedömning 

och betygsättning i skolan. Den ger även läsaren konkreta tips på hur man kan arbeta med 

bedömning i det pedagogiska arbetet.20  

 

Medan det har bedrivits mycket forskning som har behandlat betyg och bedömning ur ett allmänt 

pedagogiskt perspektiv finns det däremot inte särskilt mycket religionsdidaktiskt material att 

tillgå. Mycket av det som finns är dessutom relativt gammalt. Birgit Lendahls menar i Religion i 

skolan – men hur? att många lärare anser det vara komplicerat att undervisa i ämnet 

religionskunskap i grundskolan, då detta är ett ämne som berör elevens innersta. Hon diskuterar 

vidare kring kunskapsfrågan inom religionskunskapen, och vilken inriktning arbetet bör ha för 

att det ska vara möjligt att uppnå den då aktuella läroplanens mål.21 Gert Thulin diskuterar i sin 

kandidatuppsats Att skapa och reflektera ämnesdidaktiska frågor av slaget, vad, hur och varför i 

                                                 
15 Skolverket, Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning, 2002.   
16 Skolverket, Bildning och kunskap. Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, 1996.   
17 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning, 2004.   
18 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003. Helena Korp arbetade, vid bokens utgivande, 
som adjunkt i pedagogik vid Högskolan Trollhättan - Uddevalla. Hon var under arbetet med boken även doktorand 
vid Göteborgs universitet.  
19 Andersson, Håkan, Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, 1999. Håkan Andersson har en bakgrund som 
grundskolelärare och arbetade vid bokens utgivning som fil dr. i pedagogik samt som universitetslektor i Umeå. 
20 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red), Pedagogisk bedömning, 2005.   
21 Lendahls, Birgit, Religion i skolan – men hur?, 1986. Birgit Lendahls har arbetat som metodiklektor på 
lärarhögskolan i Kalmar samt forskat om försöksverksamhet kring barn och livsfrågor.  
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religionskunskap på grundskolan. Han undersöker hur dessa frågor påverkar den konkreta 

undervisningssituationen i den svenska skolan under 1980-talet.22 En mer aktuell bok inom det 

religionsdidaktiska området är Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion, 

livsfrågor och etik. Boken belyser svårigheterna i att undervisa om religion, etik och livsfrågor i 

den svenska skolan. Samtidigt hävdar författarna att religionskunskap är ett av skolans viktigaste 

ämne.23 Gemensamt för dessa tre verk är att samtliga belyser religionskunskapens centrala roll, 

ämnets innehåll samt undervisningsmetoder.  

 

Vid Växjö universitet har Andreas Thuresson och Jonas Hultqvist skrivit en kandidatuppsats med 

titeln Betygssättning i Religionskunskap A. Den behandlar religionslärares förhållningssätt till 

betyg och bedömning och baseras på intervjuer med fyra lärare. Uppsatsen fokuserar på 

problematiken med och svårigheterna i att uppnå likvärdig bedömning och betygssättning.24  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Thulin, Gert, Att skapa och reflektera, 1989. Kandidatuppsats: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik.  
23 Almén, Edgar m.fl., Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, 2000. Boken är 
skriven av fyra författare med varierande pedagogisk bakgrund. Edgar Almén och Ragnar Furenhed är i grunden 
gymnasielärare men har senare varit verksamma på Lunds och Linköpings universitet. Sven G. Hartman arbetade 
vid bokens utgivelse som professor i pedagogik på lärarhögskolan i Stockholm. Björn Skogar var vid bokens 
utgivelse verksam vid lärarutbildningen i Karlstad och Södertörn.  
24 Hultqvist, Jonas & Thuresson, Andreas, Betygsättning i Religionskunskap A – en studie om religionslärares 
förhållningssätt till bedömning och betygsättning, 2005. Kandidatuppsats: Växjö universitet, Institutionen för 
humaniora. 
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2. Bakgrund 

2.1 Gymnasieskolans styrdokument 
I början av 1990-talet fick den svenska gymnasieskolan en ny struktur genom att ansvaret för 

utbildning och undervisning decentraliserades.25 Decentraliseringen innebar en ökad 

handlingsfrihet för den enskilde läraren som nu förväntas utforma skolans verksamhet enligt 

politikernas intentioner. Visserligen styrs fortfarande gymnasieskolan av en rad nationellt 

fastslagna dokument men i och med att ansvarsfördelningen lades om fick kommunerna en 

avgjort större frihet, men samtidigt ansvar att styra, följa upp och kontrollera.26 Den 

övergripande skollagen, beslutad av riksdagen, är inte utformad endast för den gymnasiala 

utbildningen utan omfattar även förskolan och grundskolan. Skollagen innehåller grundläggande 

bestämmelser om skolan och utbildningen som helhet. Specifikt för gymnasieskolan finns 

Gymnasieförordningen som innehåller regler för ämne och kurs.27 

 

2.1.1 Vad innebär läroplanerna? 

Läroplanerna bygger på skollagen och beskriver verksamheternas värdegrund, uppdrag samt 

anger mål och riktlinjer för skolans arbete. Sveriges offentliga skolväsende bygger idag på tre 

sådana läroplaner, en för förskolan, Lpfö 98, en för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, och en för de frivilliga skolformerna, Lpf 94.28 1994 

års läroplan för de frivilliga skolformerna omfattar förutom gymnasieskolan även vuxen-

utbildningen, gymnasiesärskolan samt särvux.29  

 

De nationella läroplanerna utgör styrdokument som lärarna är skyldiga att följa och de ger 

uttryck för vilken kunskap skolan ska förmedla till eleverna.30 Deras syfte är att skapa en ram 

inom vilken utbildningen ska utformas och de svarar på vilka mål som ska nås för att skapa 

förutsättningar för nationell likvärdighet. Däremot svarar inte läroplanerna på hur målen ska 

nås.31 Frågan lämnas vidare till kommunerna och varje enskild skola vars uppdrag blir att tolka 

                                                 
25 Skolverket, Varför ser kursplanerna ut som de gör?, 2004, s 5.   
26 Alexandersson, Mikael, Styrning på villovägar, 1999, s 11.  
27 Skolverket, Varför ser kursplanerna ut som de gör?, 2004, s 6.   
28 http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841 Hämtad: 061121.  
29 Skolverket, Varför ser kursplanerna ut som de gör?, 2004, s 6.   
30 Allard, Birgita; Måhl, Per; Sundblad, Bo, Betyg och elevens rätt till kunskap, 1994, s 25.   
31 Jarlén, Leif, 2000-talets Gymnasium – ny läroplan och nytt betygssystem, 1994, s 12.   
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målen. Lärare och elever ges möjlighet att tillsammans fatta beslut om hur målen ska uppnås på 

bästa sätt. De tre läroplanerna bidrar alltså i högsta grad till att skolan präglas av en stor valfrihet 

samtidigt som skolan ska erbjuda likvärdig utbildning över landet. Frågan kring hur 

likvärdigheten ska kunna garanteras och uppnås är en av skolans svåraste frågor.32  

 

2.1.2 Vad innebär kursplanerna?   

Kursplanerna för respektive ämne i gymnasiet är utformade av Skolverket och kompletterar i sin 

tur läroplanerna då de anger målen för varje enskilt ämne eller kurs. För gymnasieskolan finns en 

kursplan för varje nationell kurs och i denna framgår det vilket syfte den specifika kursen har, 

kursens mål samt vilken kunskap eleven ska ha uppnått vid kursens slut. Utöver detta innehåller 

kursplanen betygskriterier som anger vilken kunskapsnivå som krävs för betygen Godkänd, Väl 

godkänd och Mycket väl godkänd.33 Kursplanerna lämnar, liksom läroplanerna, stort utrymme 

för lokal och professionell tolkning av målen och hur de på bästa sätt ska uppnås. Det finns 

därmed en risk att den gemensamma synen i kunskapskraven för olika betygsnivåer går förlorad. 

Dessutom anser många verksamma lärare att mål- och betygsformuleringarna är otydliga och 

inkonsekventa, vilket gör dem än mer svårtolkade.34 

 

2.2 Kunskapsbedömning i förändring  
Bedömningens syfte och funktion har varierat genom historien i takt med nya kunskapssyner och 

samhällsförändringar. Vad som legat till grund för bedömningen har också växlat på grund av att 

läro- och kursplanerna varit utformade på olika sätt. Något förenklat kan det påstås att det under 

de senaste hundra åren gått från objektiva och kvantitativa mätningar av elevers kunskapsnivå i 

riktning mot subjektiva och kvalitativa bedömningar.35 Länge användes betygssystemet för att 

rangordna elever, där fokus låg på slutprodukt och rätta svar. Idag tänker man sig istället att 

kunskap är en livslång process med fokusering på reflektion och kommunikativ förmåga.36  

 

                                                 
32 Andersson, Håkan, “Betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner”, Skolverket, Att bedöma eller döma, 
2002, s 156. 
33 http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2048 Hämtad: 061121.  
34 Andersson, Håkan, Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, 1999, s 59.    
35 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003, s 103ff.  
36 Pettersson, Astrid, ”Bedömning – varför, vad och varthän?”, Lindström & Lindberg (red.) Pedagogisk bedömning, 
2005, s 32ff.   
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2.2.1 Från ett relativt betygssystem till ett mål- och kunskapsrelaterat  

År 1962 infördes det relativa betygssystemet som baserade sig på en kvantitativ 

kunskapsuppfattning, det vill säga kunskap av mätbar karaktär betonades. Tanken grundades i 

föreställningen om att elevers kunskaper skulle ordnas i en normalfördelningskurva med få 

högsta och lägsta betyg men många i skiktet däremellan. Eleverna bedömdes enligt en 

normrelaterad bedömning där deras kunskaper och prestationer värderades i förhållande till 

varandra.37 Kunskapsbegreppet begränsades i stor utsträckning till ren fakta och ju fler fakta 

eleven kunde tillägna sig desto större kunskap ansåg hon eller han besitta.38 Systemet kritiserades 

dock hårt av både skolverket och verksamma lärare. Ett av de tydligaste argumenten mot det 

relativa betygssystemet var just att betygen inte sa något om elevernas egentliga kunskaper utan 

bara hur de förhöll sig till de andra i klassen. Kritik riktades också mot det faktum att de relativa 

betygen uppmuntrade till konkurrens istället för till samarbete.39  

 

Läsåret 1994/95 ersattes de relativa betygen med de nuvarande mål- och kunskapsrelaterade vars 

huvudsakliga syfte är en skola där mål, medel och betyg arbetar i samma riktning.40 Detta 

betygssystem bygger på en kvalitativ kunskapsuppfattning, där elevens kunskaper och 

färdigheter förhåller sig till uppställda mål och kriterier i läro- och kursplaner. Kunskapssynen 

har blivit djupinriktad och ”den studerande får ett kvalitativt annorlunda sätt att tänka och förstå 

på, snarare än enbart en kvantitativ ökning av faktakunskaper.”41 Det kunskapsrelaterade 

betygssystemet ställer högre krav på lärarna än vad det tidigare betygssystemet gjorde. Detta 

beror bland annat på att lärarna, i större utsträckning än förut, måste kunna försvara ett satt 

betyg: förut ”såg de [lärarna] inte på samma sätt sig som ansvariga för de betyg eleverna fick 

eller för vad eleverna lärde sig”.42 I det relativa betygssystemet kunde lärarna motivera en fyra i 

betyg, istället för en femma, med att femmorna ”var slut”, eftersom de endast fick dela ut ett 

visst antal av varje betyg.43 Idag är det istället lärarens uppgift att se till att så många som möjligt 

av eleverna når upp till målen. Lärarnas uppgift är också att göra eleverna diskursmedvetna, det 

                                                 
37Andersson, Håkan, “Betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner”, Att bedöma eller döma, 2002, s 155.  
38 Hedin, Anna & Svensson, Lennart (red), Nycklar till kunskap, 1997, s 13. 
39 Egidius, Henry, Kunskapsrelaterade betyg, 1994, s 26.  
40 Allard, Birgita; Måhl, Per; Sundblad, Bo, Betyg och elevens rätt till kunskap, 1994, s 30. 
41 Hedin, Anna & Svensson, Lennart (red), Nycklar till kunskap, 1997, s 15.  
42 Carlgren, Ingrid, ”Det nya betygssystemets tankefigur och tänkbara användningar”, Skolverket, Att bedöma eller 
döma, 2002, s 14.  
43 Egidius, Henry, Kunskapsrelaterade betyg, 1994, s. 26.  
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vill säga göra dem medvetna om vad som krävs av dem för att nå ett visst betyg. Kriterierna för 

bedömning måste därför redovisas öppet. Dessutom måste det förekomma diskussioner med 

eleverna kring hur de ska kunna vidareutvecklas och hur de ska nå sina mål. Dessa krav på insyn 

och inflytande ökar elevernas möjligheter till påverkan över sitt lärande, vilket också innebär en 

ökad argumentation mellan lärare och elev kring bedömning och betygsättning.44 

 

De nya läroplanerna innebär även en förändrad kunskapssyn som medför en förskjutning från 

faktakunskap till en fokusering av ”djupstrukturell kunskap, kognitiva färdigheter, reflexion, 

metakognition och etik och social kompetens”.45 Därför är prov som enbart belyser 

faktakunskaper inte längre relevanta i förhållande till de nationella undervisningsmålen. 

Provuppgifterna kan inte heller vara av karaktären ”minneskunskaper” eftersom den 

kunskapssyn som läroplanerna anger också ställer krav på problemlösningar, tillämpningar och 

analyser.46    

 

2.3 Ämnesbeskrivning av religionskunskap  
2.3.1 Från kristendomskunskap till religionskunskap 

Det gymnasiala ämne som idag benämns som religionskunskap har en lång historia bakåt i tiden. 

Fram till mitten av 1800-talet låg det på föräldrarnas ansvar att utbilda sina barn i kristendom och 

kunskaperna kontrollerades i husförhör genomförda av prästerna. Genom 1842 års skolstadga 

infördes den allmänna skolplikten och folkskolan tog över ansvaret för svenskarnas 

undervisning.47 Ämnet kristendomskunskap förblev dock folkskolans absolut viktigaste uppdrag 

jämte läs- och skrivinlärningen. Kyrkan hade stort inflytande vad gällde utbildningens innehåll 

och hade även givna representanter i ledningen. Den lokala kyrkoherden var till exempel ända 

fram till 1930 en självskriven ordförande i varje skolas styrelse. Åren efter sekelskiftet skedde en 

rad samhällsförändringar som kom att påverka skolans utveckling. Flera politiska folkrörelser 

växte sig starka och riktade hård kritik mot kyrkans makt över folkskolan. Rörelserna krävde att 

                                                 
44 Carlgren, Ingrid, ”Det nya betygssystemets tankefigur och tänkbara användningar”, Skolverket, Att bedöma eller 
döma, 2002, s 24f.  
45 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003, s 47.  
46 Pettersson, Astrid, ”Bedömning – varför, vad och varthän?”, Lindström & Lindberg (red), Pedagogisk bedömning, 
2005, s 34. 
47 Hartman, Sven G., ”Hur religionsämnet formades”, Almén, mfl., Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om 
religion, livsfrågor och etik, 2000, s 212ff.   
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folkskolan skulle bedriva icke-konfessionell undervisning i kristendom, vilket också gav gensvar 

1919. Därefter minskade kyrkans inflytande avsevärt.48 År 1951 infördes en religionsfrihetslag i 

Sverige vilket i skolsammanhanget innebar att lärare inte längre behövde tillhöra svenska 

statskyrkan för att få undervisa i kristendomskunskap och redan decenniet senare fanns kravet på 

objektiv kristendomskunskap formulerat i 1962 års läroplan för grundskolan, Lgr 62.49 I den 

reviderade läroplanen från 1969, Lgr 69, ändrades ämnets rubrik till att för första gången heta 

religionskunskap. Detta ämne fokuserade även på andra religioner än enbart kristendomen och 

den bibliska historien. En objektiv och allsidig undervisning betonades samtidigt som begreppet 

livsfrågor introducerades i läroplanen.50  

 

2.3.2 Dagens religionskunskap på gymnasiet  

Idag är ämnet religionskunskap uppdelat i två kurser, Religionskunskap A och Religionskunskap 

B. Den förstnämnda kursen omfattar 50 poäng och är en så kallad kärnämneskurs, vilket innebär 

att den ingår som en obligatorisk kurs i samtliga nationella gymnasieprogram. Religionskunskap 

B, 50 poäng, är en fördjupningskurs av den förstnämnda kursen och ingår i samhällsprogrammet, 

eller kan väljas som en tilläggskurs.51 Utbildningen i ämnet strävar efter att hos eleven skapa 

”fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och 

livsåskådningar.”52 Ämnet syftar även till att ge eleven ”möjligheter att reflektera över 

existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan 

komma till andra tolkningar än den egna”.53 Syftet med kursen konkretiseras också i de 

uppnåendemål som eleven ska ha möjlighet att uppnå i slutet av kursen. Eleven skall 

• kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och 

handla 

• känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande 

uttrycksformer, tro och idéer 

                                                 
48 Hartman, Sven G., ”Hur religionsämnet formades”, Almén, mfl., Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om 
religion, livsfrågor och etik, 2000, s 214ff .   
49 Lendahls, Birgit, Religion i skolan – men hur?, 1986, s 66. 
50 www.mah.se/upload/LUT/Om%20lut/Kvalitetsarbete/Manschetter/religionsvetenskap_manschett.pdf   
Hämtad: 061201.   
51 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId 
Hämtad: 061201.  
52 Ibid. 
53 Ibid.  
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• kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i 

vardags- och yrkesliv 

• kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt 

• kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i 

samhället 

• kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

• förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin 

omgivning.54 

Merparten av kunskapsmålen definieras utifrån förmågor som att kunna reflektera, samtala och 

beskriva. Faktakunskaper, det vill säga ”vetande om”, är således inte ”det centrala utan 

kunskapen kan snarare […] uppfattas som en personlig utvecklingsprocess.”55 Dock finns det ett 

mål som är av sådan karaktär att det går att uppnå genom att enbart reproducera fakta, nämligen 

att ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer”.56 En annan viktig iakttagelse är målens holistiska 

prägel vilket innebär att religions- och livsåskådningsfrågor inte enbart ska studeras i sitt eget 

kontextuella sammanhang, utan även kopplas till vardagslivet i övrigt. Målformuleringarna 

ställer således höga krav på reflektion, diskussion och samhällsförankring vilket innebär att den 

elev som endast återger fakta knappast kan bli godkänd i kursen.57         

Lpf 94 behandlar sambandet mellan kursplanens mål- och betygskriterier: ”Betyget uttrycker i 

vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs. 

Som stöd för betygssättningen finns kursspecifika kriterier för de olika kvalitetsstegen.”58 Efter 

att en kurs avslutats får eleven ett betyg som ger information om elevens studieresultat i 

förhållande till kursplanens kunskapsmål. Det nuvarande betygssystemet mäter således endast 

den enskilda elevens prestationer och är oberoende av vad andra elever presterat.59 

                                                 
54 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 
Hämtad: 061121.  
55 Linde, Göran, Kunskap och betyg, 2003, s 61.   
56 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 
Hämtad: 061121.  
57 Linde, Göran, Kunskap och betyg, 2003, s 62f.  
58 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 
Hämtad: 061121. 
59 Jarlén, Leif, 2000-talets Gymnasium – ny läroplan och nytt betygssystem, 1994, s 46.  
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Det är av största vikt att lärarna är förtrogna med betygskriterierna som de har att förhålla sig till 

när de gör bedömningar. Detta för att kunna avgöra nivåskillnader mellan olika svar - vad krävs 

för ett godkänt svar och vad krävs för ett väl godkänt svar?60 Ett sätt att tydliggöra kriterierna, för 

både lärare och elever, är att belysa verben i varje enskilt kriterium. På så sätt kan alla som 

arbetar med målen få en heltäckande överblick av vad som skiljer de olika betygsnivåerna åt: 

Kriterier för betyget Godkänd 

• Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 

• Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar 

som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen.  

• Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt 

tänkesätt.  

• Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund.  

• Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik.  

Kriterier för betyget Väl godkänd 

• Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och samhälle, 

nationellt och internationellt. 

• Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resonemangsmodeller 

och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer.  

• Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på tillvaron 

innebär. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

• Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners och 

livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och 

samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.  

• Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande situationer och på 

aktuella samhällsfrågor. 

                                                 
60 Myndigheten för skolutveckling, Kompetensutveckling av lärare om bedömning och betygssättning. Slutrapport 
2004-11-29, 2004, s 8ff.   
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• Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för sättet att leva 

och handla.  

• Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin livstolkning.61 

2.4 Centrala begrepp i bedömningen 

2.4.1 Summativ och formativ bedömning 

Bedömningar i skolsammanhang har olika syften och funktioner, därför görs det ofta en 

åtskillnad mellan summativ och formativ bedömning. Den summativa bedömningens syfte är att 

kontrollera vad eleverna lärt sig i form av en skriftlig examination. Utifrån lärarens summering 

av elevens prestationer under kursen genererar detta i ett visst omdöme eller betyg.62 Den 

formativa bedömningen syftar till att förbättra och utveckla elevers lärande i förhållande till 

uppsatta mål och kriterier. Denna typ av bedömning sker kontinuerligt under kursens gång. Till 

skillnad från den summativa bedömningen är det således processen som lett fram till svaret, 

snarare än resultatet, som står i fokus i denna bedömning. Ett viktigt syfte med den formativa 

bedömningen är att hjälpa eleverna att reflektera över sitt lärande samt att motivera dem att 

utvecklas kunskapsmässigt, vilket är viktiga antaganden i det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet.63  

 

2.4.2 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet, tillförlitlighet, och validitet, giltighet, används i sammanhang då det sker 

en mätning av den bedömning som gjorts. Reliabilitet definieras som ”den utsträckning i vilken 

ett prov skulle generera samma eller liknande poäng om det gavs av två olika bedömare, eller om 

det gavs en andra gång till samma elev”.64 Det vill säga om mätmetoden ger samma utslag 

oberoende av situation och bedömare har den hög reliabilitet. Prov med avgränsat svarsutrymme 

och fasta svarsalternativ innebär ofta hög reliabilitet, alltså hög tillförlitlighet.65 Validitet är ett 

”integrerat värdeomdöme, som gäller den utsträckning i vilken empiriska belägg och teoretiska 

resonemang stödjer giltigheten och riktigheten hos slutsatser och handlingar som görs på basis av 

                                                 
61 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=RE&skolform=21&ar=0607&infotyp=17 Hämtad: 
061121. (egen fetmarkering)  
62 Lindström, Lars, “Pedagogisk bedömning”, Lindström & Lindberg (red), Pedagogisk bedömning, 2005, s 13.   
63 Korp, Helena, Kunskapsbedömning, hur, vad och varför, 2003, s 79ff. 
64 Korp, Helena, Kunskapsbedömning, hur, vad och varför, 2003, s 119. 
65 Ibid, s 120. 
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provresultat eller andra former av bedömningar”.66 Validitetsbegreppet syftar dels till att 

undersöka i vilken utsträckning provuppgifterna motsvarar de uppsatta utbildningsmålen och 

dels till de kriterier som utgör underlag vid bedömningen och dess relevans i förhållande till 

utbildningsmålen. Validitet används således för att avgöra till vilken grad provet verkligen mäter 

det man avser att mäta.67 När det gäller kunskapsbedömningar, i exempelvis skriftliga prov, 

innebär en hög reliabilitet ofta en låg validitet. Utifrån en kvalitativ kunskapssyn är validitet 

alltid viktigare än reliabiliteten.68        

 

2.5 Olika provformer 
Skriftliga prov är en vanlig metod för att utvärdera elevers kunskaper och är dessutom vanliga 

som underlag för betygssättningen.69 Prov kan dock utformas och bedömas på många skilda sätt. 

En vanlig uppdelning är att skilja mellan så kallade konventionella och alternativa prov. De 

konventionella proven avser prov med uppgifter av reproducerande karaktär. Dessa frågor 

handlar om återgivande av faktakunskaper och elevens svar bedöms ofta som antingen rätt eller 

fel. Karaktäristiskt för dessa provformer är också att de ska besvaras individuellt, under en viss 

tidsangivelse samt under bevakning.70 Prov av det här slaget bedöms oftast utifrån poängsättning 

och innebär därmed en kvantitativ bedömning, det vill säga ju fler rätta fakta eleven kan återge 

desto fler rätt får eleven på provet.71 

 

Mot konventionella prov ställs alternativa prov som avviker från det traditionella och vars 

uppgifter väl motsvarar de mål och kriterier som utformats. I alternativa prov är det därför viktigt 

att redan från början ha ett tydligt syfte med undervisningen samt ha väl definierade kriterier. De 

alternativa proven är inriktade mot högre kunskapsnivåer än de konventionella på så sätt att de 

belyser fler kunskapsaspekter än enbart fakta. Frågorna eller uppgifterna är ofta öppna i den 

bemärkelsen att de inte kan bedömas som antingen rätt eller fel, flera svarsalternativ är därmed 

möjliga. I alternativa prov finns dessutom inte på förväg angivna svarsutrymmen eller strikta 

anvisningar. Problemlösningar och resultat kan därför varieras och lösas på olika 

                                                 
66 Korp, Helena, Kunskapsbedömning, hur, vad och varför, 2003, s 119. 
67 Korp, Helena, Kunskapsbedömning, hur, vad och varför, 2003, s 120f. 
68 Måhl, Per, Betyg – men på vad?, 1991, s 149f.   
69 http://www.skolverket.se/sb/d/1452 Hämtad: 061214. 
70 Korp, Helena, Kunskapsbedömning, hur, vad och varför, 2003, s. 94. 
71 Allard, Birgita; Måhl, Per; Sundblad, Bo, Betyg och elevens rätt till kunskap, 1994, s 25f. 
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tillvägagångssätt. Dock kan betydelsen av konventionella respektive alternativa metoder för 

kunskapsbedömning variera mellan olika ämnen. Vad som är konventionellt i ett ämne kan vara 

alternativt i ett annat och tvärt om.72    

 

Ofta görs också en åtskillnad mellan prov som består av kortsvarsfrågor och prov som består av 

essäfrågor. Kortsvarsprov utmärks av frågor som ska besvaras med enstaka ord eller korta 

meningar. Dessa frågor kan endast mäta ett konvergent tänkande73 eftersom svaren bedöms som 

antingen rätt eller fel. Essäfrågor kan mäta både ett konvergent och divergent tänkande74 

eftersom dessa frågor kräver problemlösning, argumentation och analys. Svaren bedöms inte 

enbart som rätt eller fel utan fokus ligger på elevens förmåga och kompetens att genomföra 

uppgiften.75        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003, s 94f. 
73 Ett konvergent tänkande innebär en förutbestämd korrekt lösning på ett problem. 
74 Ett divergent tänkande innebär att det finns olika möjligheter att lösa en uppgift.  
75 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003, s 97f. 
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3. Teori 
3.1 Benjamin Bloom och hans kunskapssyn 
Synen på kunskap, utbildning och lärande är i ständig förändring. Kunskapsuppfattning är 

beroende av tid och rum, vad som anses vara relevant kunskap idag behöver inte nödvändigtvis 

vara relevant i framtiden. Benjamin Bloom har haft stort inflytande i undervisnings- och 

kunskapsfrågor i hela västvärlden.76 Mest uppmärksammad är han för utformandet av sin 

taxonomi från 1956 som kom till för att definiera kunskapsbegreppet. Blooms taxonomi 

klassificerar olika kunskapsformer i en hierarkisk ordning, från enklare till mer komplexa 

former: fakta, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. Enligt Bloom måste den 

studerande behärska samtliga kunskapsformer i ovanstående ordning för att slutligen nå fram till 

en helhetsuppfattning.77 Denna hierarkiska ordning på kunskapsstegen har på senare år 

ifrågasatts och kritiserats av moderna forskare. Idag rangordnas inte de olika 

kunskapsdimensionerna, utan ses som lika värda och kan inte verka oberoende av varandra.78 

Blooms taxonomi, och senare revisioner av denna, har inte enbart kommit till för att definiera 

och kategorisera kunskapsbegreppet utan används också för att analysera kursplanemål och 

betygskriterier.79 Dessutom kan taxonomier vara ett användbart redskap vid bedömning av 

elevens kunskapskvaliteter i förhållande till de det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet.80    

 

3.2 Kunskapssynen i Lpf 94  
Läroplanerna för de tre olika skolformerna belyser den kunskapssyn som ska vara normerande i 

det svenska skolväsendet. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna betonar att kunskap är 

ett mångsidigt begrepp och förklarar dess innebörd utifrån ”de fyra f:n”. ”Kunskap kommer till 

uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra”.81 De kunskapsdimensioner som uttrycks i Lpf 94 känns igen från 

                                                 
76 Benjamin Bloom (1913-99), amerikansk pedagog och psykolog som var verksam vid University of Chicago. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=131315&i_word=Bloom Hämtad: 061121. 
77 Se Andersson, Håkan, Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, 1999, s 101ff.   
78 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003, s 87. 
79 Jönsson, Anders, ”Att bedöma naturvetenskapligt arbetssätt”, Lindström & Lindberg (red), Pedagogisk 
bedömning, 2005, s 224.  
80 Andersson, Håkan, Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg, 1999, s 101.  
81 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 Hämtad: 061121. 
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Blooms taxonomi med den viktiga distinktionen att det inte råder någon hierarkisk ordning 

mellan de ”fyra f:n”. Syftet med denna kategorisering är att utvidga kunskapsbegreppet för att 

motverka uppfattningen om att kunskap enbart är detsamma som fakta.82      

 

Den första delaspekten av kunskapsbegreppet är faktakunskaper. Faktakunskaper har en 

kvantitativ karaktär och kan likställas med information och regler, något som är fastslaget och 

giltigt. Att besitta fakta innebär inte nödvändigtvis förståelse, utan kan verka oberoende av sitt 

sammanhang. Förståelsekunskaper, den andra kunskapsdimensionen, är att uppfatta innebörden i 

olika företeelser. Fakta och förståelse är beroende av varandra utan att för den skull vara 

varandras förutsättningar. Den tredje dimensionen av kunskap är färdighet och innebär en 

praktisk kunskapsform, medan förståelse snarare är en teoretisk form av kunskap.83 Den fjärde 

och sista kunskapsdimensionen är också den mest komplexa. Förtrogenhet beskrivs som en 

sinnlig kunskap och kan liknas vid oskrivna regler. Denna kunskap ”tillägnar man sig i stor 

utsträckning genom socialisation, d v s genom att delta i olika sociala sammanhang och införliva 

de värderingar […] som de andra i gruppen delar.”84 Läroplanen betonar också att 

undervisningen inte ensidigt får betona den ena eller den andra kunskapsformen.85 Det är således 

viktigt att ta hänsyn till samtliga kunskapsaspekter vid utformande av skriftliga prov samt vid 

den slutgiltiga bedömningen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Carlgren, Ingrid, ”Det nya betygssystemets tankefigur och tänkbara användningar”, Skolverket, Att bedöma eller 
döma, 2002, s 21. 
83 Skolverket, Bildning och kunskap. Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, 1996, s 31ff. 
84 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003, s 86f.  
85 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 Hämtad: 061121. 
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4. Resultat 
I resultatet presenteras de fem prov, A-E, som ligger till grund för undersökningen. Varje enskilt 

prov redovisas var för sig med en inledande sammanfattning kring dess utformning och karaktär. 

Provfrågorna klassificeras i fyra kunskapsdimensioner utifrån hur frågan formulerats och vilka 

begrepp som använts.86 Detta för att tydliggöra provens frågetyper och kunskapssyn samt skapa 

gynnsamma förutsättningar för en kommande analys. I sammanhanget redovisas även den 

information som framgick av, den till provet kopplade, enkäten.  

 

4.1 Prov och enkät från informant A 
Prov A (se bilaga 2) har använts i samhällsprogrammet och behandlar islam. Provet består av 13 

frågor och kan totalt ge 26 poäng. Informanten använder fem skriftliga prov under kursens gång, 

ett efter varje avslutad världsreligion. För att eleven ska erhålla betyget Godkänd på provet krävs 

upp till 40 % rätta svar, det vill säga minst 10,5 poäng. För betyget Väl godkänd krävs 70 % rätta 

svar, det vill säga minst 18 poäng. För betyget Mycket väl godkänd krävs 90 % rätta svar, det vill 

säga minst 23,5 poäng. Fråga 1-8 är korta faktafrågor som bedöms som antingen rätt eller fel. 

Dessa kan vardera ge 1 poäng.  Även fråga 10 kräver ett kortare faktasvar, men denna fråga kan 

ge upp till 3 poäng. Fråga 9, 11 och 12 kan ge 3 respektive 4 poäng och är av redogörande 

karaktär. Den sista frågan är uppdelad i a och b och består i att eleven ska peka på likheter och 

olikheter mellan judendom och islam. Denna fråga kan totalt ge 4 poäng. Informanten uppger att 

provet är mycket viktigt för bedömningen av både det aktuella arbetsområdet och den 

sammantagna bedömningen i kursen Religionskunskap A.  

 

Kunskapsdimension i prov A Antal frågor 

1. Kortfattade faktafrågor. 9 

2. Frågor som innehåller begreppen: beskriv, förklara och redogör. 3 

3. Jämförande frågor, likheter och skillnader. 1 

4. Frågor som innehåller begreppen: reflektera, analysera och 

diskutera. 

0 

                                                 
86 Inspiration har hämtats från Gunilla Svingbys klassificering av provfrågor i rapporten Läroplan och läromedel 
(1982). Vi har omarbetat klassificeringen något och utgått från de begrepp som användes i de fem proven för att 
bättre anpassa klassificeringen till vår studie.  
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4.2 Prov och enkät från informant B 
Prov B (se bilaga 3) har använts i programmen fordon, bygg, teknik och naturvetenskap och 

behandlar judendom, kristendom och islam. Provet består av nio frågor och kan totalt ge 59 

poäng. Informanten använder ungefär två skriftliga prov under kursens gång. För att eleven ska 

erhålla betyget Väl godkänd på provet krävs 65 % rätta svar, det vill säga minst 38 poäng. För 

betyget Mycket väl godkänd krävs 85 % rätta svar, det vill säga minst 50 poäng.  Informanten 

har inte angivet poänggränsen för betyget Godkänd. Fråga 1 är av karaktären faktafråga med 

betoning på verben ange och motivera. Totalt kan frågan ge 12 poäng, dock kan poängavdrag 

göras om inte eleven följer instruktionerna. Uppgifterna 2-7 är jämförande frågor som belyser 

likheter och skillnader mellan olika religioner och riktningar. Frågorna kan ge från 4 till 6 poäng.  

Fråga 8 och 9 är av öppen karaktär då eleven har möjlighet att föra diskussioner och resonemang 

i svaren. Dessa frågor kan ge från 6 till 9 poäng. Informanten uppger att provet är ganska viktigt 

för bedömningen av både det aktuella arbetsområdet och den sammantagna bedömningen i 

kursen Religionskunskap A.  

 

Kunskapsdimension i prov B Antal frågor 

1. Kortfattade faktafrågor. 1 

2. Frågor som innehåller begreppen: beskriv, förklara och redogör. 0 

3. Jämförande frågor, likheter och skillnader. 6 

4. Frågor som innehåller begreppen: reflektera, analysera och 

diskutera. 

2 

 

4.3 Prov och enkät från informant C 
Prov C (se bilaga 4) har använts i samhällsprogrammet och handel- och administrations-

programmet och behandlar judendom, kristendom och islam. Provet består av åtta frågor, varav 

en a- och b-fråga, och kan totalt ge 35 poäng. Informanten använder ungefär två skriftliga prov 

under kursens gång. För att eleven ska erhålla betyget Godkänd på provet krävs 50 % rätta svar, 

det vill säga minst 17 poäng. För betyget Väl Godkänd krävs 65 % rätta svar, det vill säga minst 

23 poäng. För betyget Mycket Väl Godkänd krävs 85 % rätta svar, det vill säga minst 30 poäng. 

Fråga 1a, b och 3 är av typen faktafråga och kan ge 2 poäng vardera. Uppgift 2 och 4 är 

reflekterande frågor och eleven ombeds dessutom att göra självständiga tolkningar. Frågorna 5, 6 
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och 8 är av redogörande karaktär och kan ge 4-6 poäng vardera. I fråga 7 ska eleven lyfta fram 

likheter och skillnader, frågan är således av jämförande karaktär. Informanten uppger att provet 

är mycket viktigt för bedömningen i det aktuella arbetsområdet och ganska viktigt för den 

sammantagna bedömningen i kursen Religionskunskap A. 

 

Kunskapsdimension i prov C Antal frågor 

1. Kortfattade faktafrågor.  3 

2. Frågor som innehåller begreppen: beskriv, förklara och redogör. 3 

3. Jämförande frågor, likheter och skillnader. 1 

4. Frågor som innehåller begreppen: reflektera, analysera och 

diskutera. 

2 

 

4.4 Prov och enkät från informant D 
Prov D (se bilaga 5) har använts i programmen energi, el samt industri och behandlar judendom, 

kristendom och islam. Provet består av sex frågor. Detta prov ger inga poäng utan eleven 

förhåller sig till angivna kriterier för respektive betyg, från Godkänd till Mycket väl godkänd. 

Informanten använder ungefär två skriftliga prov under kursens gång. Provet är konstruerat på så 

sätt att frågorna bygger på varandra, från enklare till mer komplexa former. Informanten uppger 

att frågorna inte betygssätts var för sig, utan betyg sätts på provets helhet i form av skriftlig 

feedback. Fråga 1 är av karaktären kortfattad faktafråga medan 2 och 3 är frågor som kräver 

beskrivning och redogörelse. Fråga 4 är i första hand en jämförande fråga. Fråga 5 och 6 kräver 

förmåga till reflektion och diskussion. Informanten uppger att provet är ganska viktigt för 

bedömningen av både det aktuella arbetsområdet och kursens sammantagna bedömning.  

 

Kunskapsdimension i prov D Antal frågor 

1. Kortfattade faktafrågor.  1 

2. Frågor som innehåller begreppen: beskriv, förklara och redogör. 2 

3. Jämförande frågor, likheter och skillnader. 1 

4. Frågor som innehåller begreppen: reflektera, analysera och 

diskutera. 

2 
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4.5 Prov och enkät från informant E 
Prov E (se bilaga 6) har använts i samhällsprogrammet och behandlar judendom, kristendom och 

islam. Provet består av fem frågor och ger inga poäng utan värderas utifrån, på provet, angivna 

betygskriterier, från Godkänd till Mycket Väl Godkänd. Informanten använder ungefär två 

skriftliga prov under kursens gång. Samtliga frågor är öppet formulerade, kräver uttömmande 

svar och innehåller därmed flera kunskapsdimensioner. Det är därför svårt att klassificera 

frågorna i endast en av de fem givna dimensioner, dock kommer den dimension vi finner vara 

den dominerande att redovisas i tabellen nedan. Alla frågorna kan ge betyget Godkänd till 

Mycket väl godkänd, beroende på hur väl eleven besvarar frågorna utifrån kriterierna. Fråga 1-3 

samt fråga 5 är frågor som kräver diskussion, reflektion och eget ställningstagande. Även fråga 4 

är av sådan karaktär men eleven ombeds även att jämföra.   

 

Kunskapsdimension i prov E Antal frågor 

1. Kortfattade faktafrågor.   

2. Frågor som innehåller begreppen: beskriv, förklara och redogör.  

3. Jämförande frågor, likheter och skillnader. 1 

4. Frågor som innehåller begreppen: reflektera, analysera och 

diskutera. 

4 

 

4.6 Sammanställning 
Samtliga prov behandlar judendom, kristendom och islam, med undantag av prov A som enbart 

behandlar islam. Trots liknande arbetsområde, skiljer sig proven åt i avseendet frågetyper och 

kunskapsdimensioner. Prov A-C är så kallade konventionella prov i den bemärkelsen att de till 

stor del består av uppgifter av reproducerande karaktär samt att frågorna bedöms med poäng. 

Antalet uppnådda poäng motsvarar ett visst betyg. Prov D och E är istället så kallade alternativa 

prov eftersom uppgifterna är utformade efter mål och frågorna bedöms efter definierade kriterier. 

Samtliga prov ligger till ganska eller mycket stor grund vid bedömning, både av det aktuella 

arbetsområdet och i kursen som helhet. Alla informanter, med undantag av informant A, 

använder ungefär två skriftliga prov i Religionskunskap A. Informant A använder istället fem 

mindre prov, ett i samband med varje världsreligion.     
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5. Analys 
5.1 Provens frågor 
De konventionella proven, A-C, består till största delen av faktafrågor. Prov A består av totalt 13 

frågor varav 9 av dessa är kortfattade faktafrågor av karaktären: “Varför börjar muslimerna sin 

tideräkning 622?”. Frågor av det här slaget kräver korta svar och bedöms ofta som antingen rätt 

eller fel, därmed mäter frågorna endast ett konvergent tänkande. Frågorna är också av 

reproducerande karaktär vilket i praktiken innebär att eleven inte nödvändigtvis har tillägnat sig 

förståelse kring frågan. I fallet ovan räcker det med att eleven känner till att Muhammed fick sin 

kallelse år 622. Eleven kan därmed få full poäng utan att ha förståelse för vem Muhammed var 

eller vad kallelsen innebar. En annan sådan typ av fråga är: ”Vad är Tora?” som återfinns i prov 

C. Flertalet av prov C:s frågor är dock av redogörande slag som till exempel: ”Redogör för 

Muhammeds kallelse”. Termen redogöra innebär att ”göra längre förklarande utläggning om 

händelseförlopp”.87 Dessa frågor kräver således längre och mer uttömmande svar från eleven. 

Dock är frågorna utformade på ett sätt att svaren blir reproducerande då ingen djupare reflektion 

eller diskussion krävs. Proven visar att de frågor som är av redogörande karaktär generellt också 

ger något högre poäng än de korta faktafrågorna.  

 

Det är problematiskt med prov som entonigt belyser faktakunskaper men där eleven ändå kan 

tillgodose sig ett högt betyg eftersom det enligt betygskriterierna inte ska vara möjligt för en elev 

att nå ett Mycket väl godkänt betyg om denne endast visar prov på faktakunskaper. För att eleven 

ska kunna erhålla ett högre betyg i Religionskunskap A krävs det att denne ”reflekterar” kring 

faktan. Det finns två frågor i prov C som är formulerade på ett sätt som gör att de motsvarar detta 

krav: ”Inom judendomen har högtiderna en stor betydelse. Redogör för sabbaten och påsken 

samt reflektera över den teologi (gudsförhållande, gudsbild och människosyn) som firandet 

gestaltar.” samt ”Läs Liknelsen om den barmhärtige Samarien i Lukasevangeliet 10:25-37. 

Reflektera över innehållet, hur tolkar du berättelsen?”. Värt att notera är att eleven dock helt kan 

avstå från att besvara någon av dessa frågor, som är de enda frågorna som mäter en högre 

kunskapsnivå, och ändå erhålla ett högt betyg. På så sätt mäts inte elevens faktiska kunskaper 

och därmed sker inte heller en rättvis bedömning.   

                                                 
87 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O294152&i_word=redog%f6r Hämtad: 061207. 
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Prov B består i stor utsträckning av jämförande frågor i det avseendet att eleven ska ange likheter 

och skillnader: ”Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan sunni- och shiaislam?”. Denna fråga, 

liksom flertalet frågor i prov B, motsvarar väl ett av kriterierna för betyget Godkänd då eleven 

för ett godkänt betyg ska kunna jämföra ”riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och 

andra livsåskådningar”.88 Ovanstående fråga är formulerad på ett sätt som gör att eleverna 

förmodligen kommer att punkta upp ett antal skillnader utan att för den sakens skull ”upptäckt” 

och ”tillämpat” likheter och skillnader som betyget Mycket väl godkänd fodrar. Trots detta kan 

eleven få Mycket väl godkänd på provet. Många frågor i prov B hade således kunnat 

omformuleras för att på så sätt återspegla samtliga betygsnivåer.  

 

De alternativa proven, D och E, har i jämförelse med de konventionella proven, ett helt annat 

utformande. Prov D är konstruerat på ett sätt där frågorna bygger på varandra, från enklare 

faktafrågor till mer komplexa frågor som kräver förmåga till reflektion, diskussion och egna 

tankar. Tre termer som återkommer i de fyra första frågorna är ”hur”, ”varför” och ”vilka” som 

tyder på att frågorna är av faktakaraktär. På provet finns det angivna kriterier vilket innebär att 

eleverna kan anpassa sina svar efter det betyg som de eftersträvar. I de två sista provfrågorna 

ombeds eleven att tillämpa, reflektera och föra en diskussion kring de fakta som tidigare 

presenterats. Detta blir särskilt tydligt i fråga 5 där eleven måste sätta in faktakunskapen i ett 

vidare sammanhang, något som väl motsvarar kriterierna för ett högre betyg: ”Reflektera över de 

svar du presenterar och diskutera om världen är den värld som respektive religion önskar att vi 

har! […]”. 

 

Prov E innehåller enbart essäfrågor av öppen karaktär vilket innebär att flera svarsalternativ är 

möjliga, svaren kan dock bedömas som mer eller mindre troliga: ”Många har en negativ bild av 

islam och kvinnans roll i samhället. Fundera över varifrån uppfattningar av dessa slag kommer 

ifrån. Hur tror du att en muslim skulle möta de fördomar som ofta finns?”. Fokus i bedömningen 

ligger på elevens förmåga att kunna föra en relevant diskussion kring ämnet för att därmed 

komma fram till ett rimligt svar. Till skillnad från rena faktafrågor som bedöms som antingen rätt 

                                                 
88 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId 
Hämtad: 061121. 
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eller fel, är det elevens tillvägagångssätt som är det väsentliga i bedömningen av alternativa prov. 

Frågor av detta slag mäter sålunda ett divergent tänkande eftersom olika svarsalternativ är 

möjliga.     

 

Målen för kursen pekar bland annat på att eleven ska kunna tillämpa fakta i ett vidare 

sammanhang och relatera till sin egen vardag och samhället i stort. I prov E återfinns flera frågor 

som väl motsvarar detta syfte, ett tydligt exempel är fråga 2: ”Vad kan det bero på att judar så 

ofta utsatts för förföljelser? Diskutera om det finns några rationella förklaringar. Vad kan vi idag 

göra för att motverka antisemitism?”. Frågan utgör ett tydligt exempel på hur provfrågan 

formulerats utifrån kursplanens mål.  

 

5.2 Provens bedömning 
I prov A-C är varje fråga värd en viss poäng och poängen motsvarar i sin tur ett visst betyg. I 

prov C motsvarar 17 poäng betyget Godkänd, 23 poäng motsvarar betyget Väl godkänd och 30 

poäng krävs för betyget Mycket väl godkänd. Poängen säger dock inget om elevens egentliga 

kunskaper utan endast hur denne förhåller sig till provets poängskala. Om gränsen mellan 

betygen Godkänd och Väl godkänd ligger vid 22/23 poäng, vad mer kan då den elev som får 23 

poäng i jämförelse med den elev som får 22 poäng? Det innebär att betygen avgörs av enstaka 

poäng på proven.89 Om elevens kunskaper utvärderas med poäng blir resultaten inget annat än 

jämförelse mellan eleverna. Den här typen av poängprov är därför oförenliga med dagens mål- 

och kunskapsrelaterade betygssystem. Det kan tyckas att poängen i någon mån skulle kunna 

svara mot betygskriterierna om till exempel G-frågor ger 1 poäng, VG-frågor ger 2 poäng och 

MVG-frågor ger 3 poäng. Det blir dock problematiskt när eleven samlar många poäng på G-

frågorna och ändå når upp till poängintervallen för betyget Väl godkänd.  

 

Många av frågorna på de konventionella proven, A-C, rättas strikt kvantitativt – i prov C ombeds 

eleven att ange islams fem pelare och frågan kan ge 5 poäng. Ett liknande exempel finns i prov 

B: ”Mellan judar och muslimer finns stora motsättningar, ändå finns det stora likheter mellan 

islam och judendom. Nämn sex (6) sådana likheter.” Denna fråga kan totalt ge 6 poäng. Genom 

att ange vad varje fråga poängmässigt är värd ges en uppfattning om hur mycket eleven ska 
                                                 
89 Allard, Birgita; Måhl, Per; Sundblad, Bo, Betyg och elevens rätt till kunskap, 1994, s 28. 
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skriva på varje fråga. I fråga fem på prov C ska eleven redogöra ”för några viktiga personer som 

är gemensamma för Tora, Koranen och Bibeln”. Eftersom frågan är värd 5 poäng skulle eleven 

således kunna tänka sig att svaret kräver fem gemensamma personer för att kunna ge full poäng. 

Problematiken uppstår vid en rättvis bedömning - vari ligger skillnaden i bedömningen mellan en 

elev som lyfter fram tre gemensamma personer i ett uttömmande och i sitt sammanhang 

förklarande svar i jämförelse med en elev som enbart punktar upp fem personer? Vilket svar är 

värt 5 poäng?  

 

Anmärkningsvärt är att på prov B ombeds eleven att ange kärnan i judendom, islam och 

kristendom. Frågan ska besvaras i punktform med max fyra punkter per religion, anger eleven 

fler punkter får denne poängavdrag. Innehållet i frågan är väsentligt men den begränsar eleven 

till att svara kort och ytligt och eleven fråntas därmed möjligheten att visa sina kunskaper fullt ut. 

Något tillspetsat kan det påstås att den elev som vill ge ett uttömmande och reflekterande svar 

bestraffas genom poängavdrag.  

 

De alternativa proven, D och E, rättas kvalitativt då det på proven finns angivna betygskriterier 

som eleven kan förhålla sig till när denne svarar. För betyget Godkänd på prov E har eleven 

följande kriterium att förhålla sig till: ”kunna redovisa grundläggande fakta om de olika 

religionerna, deras skrifter och kunna göra vissa jämförelser”. Samma kriterium ska läraren 

sedan utgå ifrån i sin bedömning. Ett tydligt syfte med provet, samt väl definierade kriterier är en 

förutsättning för att eleven ska kunna nå målen för kursen. För hur ska eleven kunna nå ett mål 

som inte är känt? Det är således viktigt att eleverna är diskursmedvetna, det vill säga är väl 

förtrogna med vad som krävs av dem för att uppnå ett visst betyg. Den enklaste vägen att gå för 

att skapa diskursmedvetenhet är att läraren tillsammans med sina elever diskuterar vad de olika 

verben i respektive betygskriterier innebär. Läraren och eleverna måste vara överens om vari 

skillnaden ligger mellan att ”redovisa”, ”tillämpa” och ”förhålla sig till”. Först då läraren och 

eleverna tillsammans skapat en gemensam språkreferens kan en rättvis bedömning göras.  

 

Avslutningsvis kan det påpekas att syftet med bedömningen ska vara avgörande för vad läraren 

fokuserar på vid provets utformning.90 Om syftet med provet är att kontrollera om eleverna 

                                                 
90 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 2003, s, 85.  
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tillägnat sig grundläggande fakta inom ett visst område är det befogat att ha ett prov som enbart 

mäter fakta. Likaså om syftet är att upptäcka brister i lärarens egen undervisning. I dessa fall ska 

dock inte proven användas som bedömningsunderlag utan snarare som en värdemätare på om 

alla elever “hängt med” eller om undervisningen kan utvecklas. Samtliga informanter har uppgett 

i enkäten att proven ligger till ganska eller mycket stor grund för betygssättning, vilket innebär 

att proven måste mäta en allsidig kunskap. De alternativa proven motsvarar bättre 

betygskriterierna och är därmed ett bättre alternativ om provfrågorna syftar till att vara 

betygsgrundande. Utifrån resultatet av de konventionella proven tycks det överlag finnas 

uppenbara brister i kopplingen mellan kursplanens mål, de skriftliga proven och kursplanens 

betygskriterier. 

 

5.3 Provens kunskapssyn 
I de tre konventionella proven kommer inte samtliga fyra kunskapsaspekter - fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet - till uttryck då de i relativt stor utsträckning ensidigt betonar 

faktadimensionen. Som tidigare belysts är inte faktakunskaper tillräckliga för att klara kursen. 

Fakta är dock grunden för att kunna förstå, analysera och diskutera och är en ofrånkomlig del i 

en lång lärandeprocess. Därmed är tillägnande av fakta en nödvändig förutsättning för att ha 

möjlighet att nå samtliga kunskapsdimensioner som fordras för de högre betygen. Påståendet kan 

exemplifieras med ett av kriterierna för betyget Mycket väl godkänd där det framkommer att 

eleven bland annat ska ”upptäcka likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 

världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på 

aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv”.91 

Faktakunskapen är här en nödvändig beståndsdel men det krävs ytterligare förmågor såsom 

förståelse och tillämpning. Prov som relativt ensidigt betonar faktakunskapen, till exempel prov 

A, innebär i viss mån en återgång till det relativa betygssystemet eftersom provet speglar en 

kvantitativ kunskapsuppfattning. 

 

Prov vars uppgifter domineras av faktakunskap innebär ofta en hög reliabilitet vilket medför att 

det är enkelt för läraren att rätta då svaret antingen bedöms som rätt eller fel. Detta är troligen en 

av anledningarna till att dessa provformer fortfarande används frekvent i olika bedömnings-
                                                 
91 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 Hämtad: 061208. 
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situationer. Däremot mäter inte kortfattade faktauppgifter elevens egentliga kunskapsförmåga 

förutom att denne har ett gott minne. Frågan som den professionella läraren måste ställa sig är 

vilken kunskap som egentligen mäts med den här typen av frågor, och om de ens är relevanta i 

förhållande till det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Det är detta som validiteten 

handlar om – behandlar undervisningen rätt saker och mäts rätt slags kunskap på proven? Om 

provresultaten ska ge en rättvis bild av elevens faktiska kunskaper måste det finnas utrymme för 

elevens egen originalitet. En fråga bör ställas på sådant sätt att eleven har möjlighet att svara mer 

än bara rätt eller fel. Detta är något som i större utsträckning beaktas i de alternativa proven som 

analyserats i uppsatsen. Samtliga fyra kunskapsdimensioner kommer till uttryck i dessa prov, 

vilket gör att elevens faktiska kunskaper kan mätas. I prov D är visserligen de fyra första 

frågorna av faktakaraktär men eleven kan utifrån angivna kriterier anpassa och formulera sitt 

svar mot ett högre betygskriterium. De alternativa proven har dock lägre reliabilitet än de 

konventionella, men desto högre validitet. I en likvärdig och rättvis bedömning är idealet att ha 

en lika hög reliabilitet som validitet. I exemplen ovan blir det dock tydligt att förhållandet mellan 

reliabilitet och validitet är paradoxalt.   
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6. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att analysera skriftliga prov i Religionskunskap A för att undersöka om 

den kunskapssyn som enligt 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna ska vara normerande 

i den svenska gymnasieskolan återspeglas i proven. Syftet var också att studera kopplingen 

mellan kursplanens mål, det skriftliga provet och kursplanens betygskriterier. För att kunna 

besvara våra frågeställningar tog vi del av fem skriftliga religionsprov som analyserades och 

kategoriserades i konventionella respektive alternativa prov beroende på deras utformning.  

 

Vårt teoriavsnitt grundar sig i Benjamin Blooms kategorisering av kunskapsbegreppets olika 

aspekter som han menar följer i en hierarkisk ordning. Hans taxonomi har inspirerat till andra 

indelningar av begreppet, bland annat till den kunskapssyn som gestaltas i Lpf 94. Enligt denna 

består kunskapsbegreppet av fyra delaspekter som står i ett ömsesidigt beroende. Fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet är de kunskapsaspekter som ska genomsyra undervisning 

såväl som examinationsform. Läroplanen gör vidare gällande att ingen av de fyra aspekterna ska 

betonas mer än någon annan.  

 

I uppsatsen har vi således utgått från det faktum att gymnasieskolans läroplan och de olika 

kursplanerna utgör styrdokument som verksamma lärare är skyldiga att följa för att nå en 

likvärdig utbildning. Vår studie pekar dock på att det förekommer stora variationer mellan 

utformandet av skriftliga prov som används i Religionskunskap A. Den mest påtagliga skillnaden 

ligger i om proven är kopplade till kursplanens mål och betygskriterier eller inte. De 

konventionella proven domineras av faktafrågor som inte kräver kritiskt tänkande och 

självständigt reflekterande. Trots att dessa prov inte mäter de förmågor som krävs för ett Mycket 

väl godkänt betyg kan eleven erhålla ett sådant betyg. Givetvis ska lärare ha friheten att mäta 

enbart faktakunskaper vid enskilda tillfällen, men då proven ligger till ganska eller mycket stor 

grund vid bedömningen är inte ensidig faktabelysning förenligt med gällande betygskriterier. De 

alternativa proven mäter istället allsidig kunskap, såsom kunskapsbegreppet gestaltas i Lpf 94. 

Därmed speglar de också i större utsträckning samtliga betygsnivåer än de prov som betonar en 

ensidig kunskapssyn. Det faktum att elevers betyg vilar på så pass olika grunder gör att vi ställer 

oss frågan om dagens gymnasieelever verkligen garanteras en likvärdig utbildning. Eftersom 

gymnasiebetyget i hög grad påverkar elevens framtid är det av största vikt att skolan ständigt 
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arbetar för likvärdig utbildning. Det är elevens faktiska prestationer som ska vara i fokus i 

bedömningen, oberoende av skola och lärare. Om betygen ska fylla sin funktion är det viktigt att 

elever med samma betyg också har uppnått samma kriterier, inte minst vid urval till högre studier 

och möjligheter till yrkesval. 

 

Bedömningssituationen är i sin helhet en komplex företeelse med flera faktorer som ska vägas in 

i det slutgiltiga betyget. Trots att läraren har många mål och kriterier att förhålla sig till tror vi att 

läraren i sin profession har en slags fingertoppskänsla angående elevens individuella kunskaper 

och därmed vilket betyg denna kunskap motsvarar. Vi har därför ingen anledning att misstro 

någon enskild lärares yrkeskompetens när det gäller betygssättning. Vi hävdar dock att denna 

fingertoppskänsla måste vara väl förankrad i gällande styrdokument för att en rättvis bedömning 

ska vara möjlig.  Varje enskilt betyg måste ha stöd i kursplanens kriterier, dels för att läraren ska 

kunna motivera ett satt betyg och dels för att eleven ska vara införstådd i varför han eller hon 

tilldelats ett visst betyg. Ett viktigt inslag i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är 

också den formativa bedömningen som grundar sig på kontinuerliga diskussioner och syftar till 

att ge eleven information om var denne kunskapsmässigt befinner sig. För att dessa samtal ska 

vara möjliga krävs det att det finns en enighet kring vilka mål som ska nås och hur de ska uppnås 

på bästa sätt.  

 

Betyg som inte grundar sig på mål och kriterier måste rimligtvis grunda sig på något annat, 

frågan är på vad. Vi menar att många betyg snarare grundar sig på en jämförelse mellan 

elevernas prestationer i klassen. Problemet ligger i att den elev som anses vara bäst i klassen 

automatiskt tilldelas ett Mycket väl godkänt betyg och att övriga elever bedöms i relation till 

detta högsta betyg. Detta trots att elevernas kunskaper kanske inte alls motsvarar kriterierna för 

respektive betyg. I skolan tycks det således existera en kombination mellan två betygssystem, 

dels det relativa och dels det mål- och kunskapsrelaterade. Problematiken uppstår när elevers 

kunskaper värderas i förhållande till poäng istället för att värdera deras kunskap i förhållande till 

mål och kriterier. Poängen säger inget om elevens faktiska kunskaper utan endast hur denne 

förhåller sig till en viss poängintervall. Om elevers kunskaper istället värderas utifrån väl 

definierade kriterier blir det tydligare för eleven dels vad som egentligen krävs för ett visst betyg 

men också vad eleven bör förbättra i sin personliga kunskapsutveckling – vilket är ett viktigt 
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antagande i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Mål och kriterier måste synliggöras 

för eleverna då diskursmedvetenhet är en förutsättning för att faktiskt kunna arbeta mot ett eller 

flera mål.    

 

Vi har tidigare i uppsatsen konstaterat att decentraliseringen av skolväsendet gav den enskilde 

läraren större handlingsfrihet i utformandet av undervisning och examinationer. Detta ställer 

höga krav på lärarens yrkesprofession eftersom denne måste göra enskilda tolkningar av 

kursplanens innehåll men samtidigt garantera en likvärdig utbildning. Vi menar att den stora 

variationen mellan olika skriftprov vad gäller utformning och bedömning till viss del beror på 

den komplexa och tolkningsbara kursplanen för Religionskunskap A. Frågan kring likvärdig 

utbildning är i högsta grad relevant då det gymnasiala betyget inte ska avgöras på grundval av 

olika lärare och skolor. Vi hävdar dock att en total likvärdighet aldrig kan uppnås då läraren 

alltid i viss mån gör en subjektiv bedömning, men genom att förhålla sig till och bli förtrogen 

med de nationella styrdokumenten kan visionen om en mer likvärdig utbildning bli verklighet.  
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7. Framtida forskning 
Kursplanens mål- och betygskriteriet för Religionskunskap A är högt ställda. Endast ett av de sju 

uppnåendemålen är av faktakaraktär. I övriga ställs krav på elevens förmåga att reflektera, 

analysera, diskutera och dra paralleller. Det är lärarens ansvar att dels ge eleven de redskap som 

krävs för att nå målen och dels utforma examinationer som mäter dessa högre 

kunskapsdimensioner. Vår undersökning pekar på det faktum att vissa prov betonar 

faktakunskapen framför de andra kunskapsdimensionerna. Trots att frågorna på proven inte 

motsvarar de högre betygskriterierna kan eleven ändå erhålla ett högt betyg. Det finns uppenbara 

brister i kopplingen mellan kursplanens mål, provets utformning och kursplanens betygskriterier. 

I en eventuell framtida D-uppsats vore det därför intressant att än mer fokusera syftet mot 

problematiken kring en likvärdig bedömning och betygsättning i Religionskunskap A. Detta kan 

till exempel göras genom att studera prov med en större geografisk spridning och ett större antal 

informanter som är verksamma på olika håll i Sverige. Likvärdigheten skulle också kunna 

undersökas genom att studera betygsättningen mellan olika skolor och program. Finns det till 

exempel en skillnad i bedömningen mellan studieförberedande och yrkesförberedande program? 

En intressant infallsvinkel skulle också vara att jämföra nyutexaminerade lärare med utbildning i 

det målrelaterade betygssystemet, med de lärare som examinerades då det relativa 

betygssystemet var aktuellt. Detta för att se om det finns skillnader i kunskapssyn, 

provkonstruktioner och bedömningar som kan härledas till informanternas lärarutbildning. 
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Bilaga 1 – Enkät 
 
 
1. Inom vilket/vilka program användes provet?  
 
 
 
 
2. Hur viktigt har provet varit för bedömningen av det aktuella arbetsområdet som provet har 
använts i? (kryssa i ett alternativ). 
 

o Mycket viktigt 
o Ganska viktigt 
o Inte särskilt viktigt 
o Inte alls viktigt 

 
 
3. Hur viktigt har provet varit för den sammantagna bedömningen i kursen Religionskunskap A? 
(kryssa i ett alternativ). 
 

o Mycket viktigt 
o Ganska viktigt 
o Inte särskilt viktigt 
o Inte alls viktigt 
 

 
4. Ungefär hur många skriftliga prov använder Du under kursen Religionskunskap A? 
 
 
 
 
5. Övriga kommentarer? 
 



  
 

 

Bilaga 2 – Prov A 
 
 
NAMN:_________________________________________________________________ 
 
 
1. Varför börjar muslimerna sin tideräkning 622? 
2. Hur stor är den religiösa skatten i islam? 
3. Vad är sunna? 
4. Vilken matregel har judar och muslimer gemensamt? 
5. Alla människor föds som muslimer. Hur kan man säga så? 
6. Nämn något Muhammed predikade i början som väckte starkt motstånd och varför. 
7. Vad är umma? 
8. Vad ska den "dolde imamen" Al-Mahdi göra när han kommer? 8p 
 
 
 
9.   Redogör för muslimernas syn på Koranen. 3p 
 
10. Varför har vallfärden så stor betydelse? 3p 
 
11. Enligt sharia har kvinnan egen självständighet eller rättigheter gentemot 
      mannen. Visa på exempel som bekräftar detta.4p 
 
12. Redogör för grundpelaren fastan i islam.4p 
 
13. Peka på några teologiska  a) likheter och b) olikheter mellan judendomen och  
       islam. 4p 
 
 
 
 
 
LYCKA TILL!



  
 

 

Bilaga 3 – Prov B 
 
Religion  
 
1) Ange vad som är kärnan (det absolut viktigaste) i judendom, islam och 
kristendom. Besvara frågan i punktform med fyra (4) punkter per religion och 
motivera varför du väljer dessa punkter. (12p). Obs inte mer än 4 punkter får 
anges, annars poängavdrag. 
 
2) Mellan judar och muslimer finns stora motsättningar, ändå finns det stora 
likheter mellan islam och judendom. Nämn sex (6) sådana likheter. (6p)  
 
3Jämför Gudsbilden i judendom kristendom och islam. (6) 
 
4) Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan sunni- och shiaislam ? (4p) 
 
5) Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan den katolska, den ortodoxa och 
den protestantiska formen av kristendom? (5p) 
 
6)  Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan den lutherska, den reformerta och 

den anglikanska kyrkan? (5p) 
 
7)  Jämför kvinnans ställning i judendom, kristendom och islam. Se både till det 

ursprungliga budskapet och till den nuvarande situationen. (6p) 
 
8)  Vad är problemets kärna mellan judar och araber? Hur skulle en möjlig lösning 

kunna se ut (6p) 
 
9)) Kommentera  texterna på baksidan. Ur vilken religiös urkund är respektive text 
hämtad? Vad innebär texten? Varför är den viktig för den religion den 
representerar? (9p) 
 
Max 59 MVG 50 VG 38



  
 

 

Bilaga 4 – Prov C 
 
Prov på judendom, kristendom och islam 
 
Läs noga igenom frågorna och besvara dem kort och koncist. Besvara 
frågorna på separata lösblad. 
 
Max: 35 p 
Godkänd = 17 p Väl Godkänd = 23 p Mycket Väl Godkänd 30 p 
 
1a) Vad är Tora? (2p) 
1b) Vad är Talmud? (2p) 
 
2) Inom judendomen har högtiderna en stor betydelse. Redogör för sabbaten 
och påsken samt reflektera över den teologi (gudsförhållande, gudsbild och 
människosyn) som firandet gestaltar. (6p) 
 
3) Vilket huvudsyfte har de kristna kyrkorna med gudstjänsten? (2p) 
 
4) Läs Liknelsen om den barmhärtige samarien i Lukasevangeliet 10:25-37. 
Reflektera över innehållet, hur tolkar du berättelsen? (4p) 
 
 
5) Redogör för berättelsen om Muhammeds kallelse. (4p) 
 
6) Redogör för islams fem pelare. (5p) 
 
7) Gör en lista över likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och 
islam. Vad är det som överväger – likheterna eller skillnaderna? (5p) 
 
8) Redogör för några viktiga personer som är gemensamma för Tora, Koranen 
och Bibeln. (5p) 
 
 

Lycka till!



  
 

 

Bilaga 5 – Prov D 
 
Examinationsuppgift 

Gud, människan och de grundläggande tankarna 

 

1) Hur ser kristna, judar och muslimer på Gud? 

 

2) Judar och muslimer ser ofta kristna som polyteister. Förklara varför och redogör för en kristen 

besvarar kritiken. 

 

3) Vilket förhållande menar de tre religionerna att människan och Gud bör ha? Vilken uppgift har 

människan i världen? Vilka egenskaper ska en människa gärna inneha för att falla i god jord hos 

Gud? 

 

4) Vad säger respektive religions heliga skrift om dessa frågor? Vilken bild ger de av Gud och 

människan? Använd gärna citat. 

 

5) Reflektera över de svar du presenterat och diskutera om världen är den värld som respektive 

religion önskar att vi har! Varför/varför inte? Vems fel är det om det inte är som de olika religionerna 

och/eller Gud önskar? Använd gärna citat som du samlat på dig från arbetet med heliga skrifter. 

 

6) Bruce hade i filmen Bruce den allsmäktige möjligheten att vara just allsmäktig för ett tag. Om du 

bara ser till dig själv – vad skulle du göra om du fick vara allsmäktig för ett tag? Tänk både på 

världen och på din närhet 

 

 

Kriterier för betyget Godkänd  Fakta, jämförelse och förståelse 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd Fakta. Förståelse, reflektion, 

parallelldragning, förmåga att sätta in 

faktan i ett sammanhang 

 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd Fakta, förståelse, parallelldragning, tolkning 

och slutsatsförmåga. Sätt in din fakta i 

större sammanhang, se det ur ett historiskt 

perspektiv och titta på hur det ser ut idag i 
världen. Diskutera och dra slutsatser. 



  
 

 

Bilaga 6 – Prov E 
 

Prov på judendom, kristendom och islam. 
 
1) Kristendomen har en lång och brokig historia. Diskutera dess tidiga historia och 
framväxt fram till 1500-talet, med hjälp av följande begrepp; Jesus, de apostoliska 
fäderna, Konstantin, katolik, ortodox, reform och protestantism. Vad anser du varit det 
viktigaste för kristendomens utveckling?  
 
 
2) Vad kan det bero på att judar så ofta utsatts för förföljelse? Diskutera om det finns 
några rationella förklaringar. Vad kan vi idag göra för att motverka antisemitism? 
 
 
3) I många muslimska länder har religionen stort inflytande. Koranen styr såväl politiken 
som vardagslivet. Diskutera vad det beror på och vilka för- och nackdelar det kan ha. 
Beskriv också med egna ord vilken gudsbild Koranen ger uttryck för.  
 
 
4) Torah, Bibeln och Koranen är dessa religioners heliga skrifter. De säger mycket om 
hur människan ska leva och vara. Diskutera och jämför det etiska tänkandet som återfinns 
i de tre olika heliga skrifterna. 
 
 
5) Många har en negativ bild av islam och kvinnans roll i samhället. Fundera över 
varifrån uppfattningar av dessa slag kommer ifrån. Hur tror du att en muslim skulle möta 
de fördomar som ofta finns?      
 
 
 
Betygskriterier:  
 
G: Kunna redovisa grundläggande fakta om de olika religionerna, deras skrifter 
och kunna göra vissa jämförelser.  
VG: Kunna reflektera, förklara och visa att du förstår det viktigaste innehållet i 
religionerna.  
MVG: Kunna argumentera och diskutera religionerna på ett heltäckande sätt. Du 
ska också kunna sätta in saker och ting i sitt sammanhang och redogöra för egna 
tolkningar.   

 
 
 


