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Abstract 
The purpose of this study is to explore how teachers at Swedish upper secondary 
schools perceive the so-called value words and knowledge requirements of religious 
studies 1 as defined by the present curriculum for upper secondary school 2011 (Gy11) 
how they consider themselves to apply these value words in their teaching, and whether 
they consider the knowledge requirements as a legitimate basis for equivalent 
assessment. My study is based on interviews with four teachers in religious studies at 
four different upper swcondary schools in the municipality of Jönköping, Sweden. The 
results of my study show that the interviewed teachers perceive the value words in the 
knowledge requirements of religious studies 1, as defined by the present curriculum 
Gy11, are difficult to interpret and that the value words are not definitive, but 
interpretable. All teachers use the knowledge requirements in their planning of teaching, 
but also in teaching where they are to concretize the knowledge requirements and value 
words through their own examples. Half of the teachers, however, experienced a lack of 
interest in the knowledge requirements by the pupils, which make it even more 
important to discuss knowledge requirements with them, while the teachers’ assessment 
has to rely on these knowledge requirements. All teachers apply the knowledge 
requirements in their assessments, but three of the interviewees perceive the knowledge 
requirements as unfavorable or unfair, since the knowledge requirements and the 
present curriculum, Gy11 express a view of knowledge, which according to several 
teachers, emphasizes qualitative rather than quantitative aspects. The knowledge 
requirements are considered as a basis for equivalent assessment to some degree, but 
full equivalence is not possible since the guiding documents can always be interpreted 
in multiple ways by the teachers. More importantly, the interviewed teachers in this 
study emphasized the importance of time to discuss knowledge requirements and 
assessment with colleagues, which could increase the chances of more equivalence. 
The results of this study contribute with new empirical insight into how teachers in 
religious studies perceive, use and consider based on the knowledge requirements in 
religious studies 1, in the the present cirruculum Gy11, and if they perceive the 
knowledge requirements as the basis for equivalent assessment. 
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1 Inledning 
 
 
Att arbeta med läroplanen var något vi som lärarstudenter under första terminen på 
Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) fick lära oss. För att veta vad eleverna 
på specifika program har för examensmål, men även för att skapa sig en helhetsbild av 
vad det är för skolklass man står inför och vad man bör tänka på i sin planering och i 
genomförandet av undervisning och examinationerna måste man titta i 
styrdokumenten.1  
 För läraren är styrdokumenten av största vikt. I synnerhet är ämnesplanerna och 
deras kunskapskrav något som hör till vad läraren bör implementera i sin lärargärning, i 
både planering och genomförande av lektioner och examinationer. Att arbeta med 
kunskapskraven var något jag fick erfara under min andra VFU-period på KPU. Jag 
kände en osäkerhet i tolkning av värdeorden i kunskapskraven och undersökte därför 
vad de betydde. Vad som mötte mig var en uppsjö av artiklar och tyckanden om dessa 
värdeord. Några av de debattinlägg och artiklar jag hittade i sökandet hävdade att 
”Kunskapskraven ger ingen grund för likvärdighet”2, ”Ett orimligt uppdrag – några 
reflektioner kring betygssystemet”3, eller ”Betygens kunskapskrav är obegripliga”.4 Vad 
jag förstod var att dessa värdeord i kunskapskraven gör det svårt för lärare att bedöma 
likvärdigt, eftersom det handlar om hur den enskilde läraren tolkar och uppfattar 
värdeorden och det är lärarens tolkning och uppfattning som avgör bedömning av 
eleverna i sin tur. I strävan efter en likvärdig skola har det lagts fram nya kunskapskrav 
från år 2011 där anvisningarna för likvärdig bedömning tycks stjälpa snarare än hjälpa 
lärarna. Jag ställde mig frågorna hur kunskapskraven egentligen kan tolkas och 
uppfattas och hur likvärdiga blir lärares bedömningar utifrån kunskapskraven som har 
tolkats av dem? Likvärdigheten förutsätter att lärarna utgår utifrån samma grund, men 
om grunden är tolkningsbar hur likvärdigt blir det då? 
 Vid diskussioner med flertalet lärare, medstudenter och elever har jag fått olika svar 
gällande kunskapskraven. I dessa svar framkom det att medstudenter inte hittills har 
använt sig av kunskapskraven någon gång under lärarutbildningen, medan några lärare 
sade att de arbetar med kunskapskraven aktivt. Eleverna svarade att kunskapskraven är 
något de tillsammans med läraren brukar gå igenom i början av kursen, eller när det är 
dags för examination. En del lärare sade att de konkretiserar kunskapskraven för sina 
elever, medan andra tryckte ut dem direkt från Skolverkets hemsida, utan vidare 
förklaring av de så kallade värdeorden.  
 Det är just värdeorden som har fått mig att skriva denna uppsats. Värdeorden är till 
för att visa på progression mellan de olika betygsstegen. Jag insåg att en konkretisering 
av kunskapskraven och dess värdeord till eleverna bland annat handlar om vilken 
kunskapssyn som förmedlas i läroplanen i stort och att denna kunskapssyn kan färgas av 
min kunskapssyn och andras. Min konkretisering av kunskapskraven kommer helt 
                                                
1 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.). Lärande, skola, bildning: [grundbok för 
lärare], 2., [rev. och uppdaterade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 2012, s 299. 
2 Larsson, Åsa. ”Kunskapskraven ger ingen grund för likvärdighet.” Intervju med Per Måhl, 
Skolvärlden. 2013-10-25. http://www.skolvarlden.se/artiklar/kunskapskraven-ger-ingen-grund-
likvardighet (Hämtad 2013-11-21). 
3 Selghed, Bengt. ”Ett orimligt uppdrag? Några reflektioner kring betygssystemet.” Svenskläraren 
Tidskrift för svenskundervisning nr 1, 2007, årgång 50: 19-20.  
4 Hyltegren, Gunnar. ”Betygens kunskapskrav är obegripliga.” GP. 2012-12-21. 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1170218-betygens-kunskapskrav-ar-obegripliga (Hämtad 2013-11-21). 
Gunnar är lärare och doktorand vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). 
Göteborgs universitet. 
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enkelt att handla om hur jag tolkar och förstår dessa värdeord. Frågan som då följer är 
huruvida likvärdiga bedömningarna blir, utifrån kunskapskraven som tolkas av läraren. 
För visst kan dessa värdeord tolkas på lika många sätt som det finns lärare? Valet av 
ämne i uppsatsskrivandet landade i kunskapskraven i religionskunskap 1 på gymnasiet. 
Hur tolkar lärare dessa och hur pass lika eller olika är tolkningarna av kunskapskraven 
och i synnerhet tolkningarna av värdeorden lärare emellan? Utgör kunskapskraven en 
grund för likvärdig bedömning? 
 I Skolverkets Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 
redogörs på ett klart och tydligt sätt hur man ska gå till väga i sin lektionsplanering. I 
denna text återkommer flera gånger ordningen i hur man planerar. Det poängteras att 
man i sin planering ska utgå från de tre delarna i ämnesplanen - syfte, centralt innehåll 
och kunskapskrav. Skolverket menar att man måste ta sitt avstamp i just 
kunskapskraven. För att jag som lärare ska veta vad som krävs (för de olika 
betygsstegen) av mina elever måste jag alltså undersöka vad kunskapskraven fordrar, 
därefter granska det centrala innehållet, vilket stoff jag måste få med i kursen och vilket 
syfte kursen har.5  
 Kommentarmaterial för att underlätta bedömningen och tolkningen av värdeorden 
finns för de flesta ämnena i grundskolan, men ännu inte för gymnasieskolan. För 
gymnasiet finns styrdokumentet Gymnasieskola 2011 i vilket det finns ett avsnitt med 
förklaringar till värdeorden.6 Men trots detta verkar det som om lärare har svårt med 
tolkningen av värdeorden. Därför tycker jag att det är av intresse att undersöka hur de i 
praktiken uppfattar kunskapskraven.  
 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur fyra gymnasielärare i Jönköpings 
kommun uppfattar kunskapskraven, i synnerhet värdeorden, i religionskunskap 1 och 
hur de tillämpar dessa. Undersökningen syftar också till att undersöka huruvida lärarna 
anser kunskapskraven i religionskunskap 1 vara ett redskap för likvärdig bedömning.  
 Christina Osbeck, som är forskare i pedagogik, talar om religionsdidaktik som ett 
kunskaps- och forskningsfält där syftet med religionsdidaktik i lärarutbildningen bör 
bidra till en ökad problemmedvetenhet och skapa överblick över det religionsdidaktiska 
kunskapsfältet.7  Vidare talar Osbeck om en tematisk strukturering i tre dimensioner 
som rör kontext, sekvens och komponent. Kontexten rör det sammanhang som 
undersökningarna gäller, sekvens fokuserar på en tänkt tidsserie (före, efter, respektive i 
en tänkt lärprocess) och komponent där fokus för studier rör innehåll, syfte, metoder 
eller där olika aktörer uppmärksammas. Dessa dimensioner kan användas som 
analysfrågor till det utforskade materialet.8  

I min uppsats inriktar jag mig på dimensionen sekvens där jag tittar på före, i och 
efter en lärprocess. Osbeck menar efter att ha gjort en översikt av religionsdidaktiska 
fältet som verkat praxisnära, att det finns en brist i forskning som berör lärprocessens 

                                                
5 Skolverket. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Stockholm: Fritzes, 
2011, s 12. 
6 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011. 
7 Osbeck, Christina. ”Religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält.” I Löfstedt, Malin (red.), 
Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s 37. 
8 Ibid. 
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mitt.9 I lärprocessens mitt uppmärksammas det pågående lärandet och för min uppsats 
innebär det mer specifikt att jag undersöker hur kunskapskraven kommer till uttryck i 
det pågående lärandet.  

 Vid användandet av sökorden religionskunskap 1 och kunskapskrav, fann jag inte 
mycket, varför jag tyckte att detta är något som borde utforskas ytterligare. Syftet att 
undersöka vilka uppfattningar religionslärare på gymnasiet kan tänkas ha kring 
kunskapskraven och i synnerhet värdeorden fann jag som värdefullt för så väl 
praktiserande lärare, elever, föräldrar och andra intresserade.  
 

Undersökningen kommer att utgå ifrån följande problemformuleringar:  
 

• På vilka sätt uppfattar lärare i religionskunskap värdeorden i kunskapskraven i 
religionskunskap 1, Gy11? 

•  Hur anser sig lärare i religionskunskap kunna tillämpa kunskapskraven i 
religionskunskap 1, Gy11, och i synnerhet värdeorden, i elevernas lärprocess 
och hur anser de att dessa kan komma till uttryck i undervisning och 
examinationer?  

• På vilka sätt anser lärare i religionskunskap att de kan bedöma elevers prestation 
utifrån kunskapskraven och hur ser de på kunskapskraven som grund för 
likvärdig bedömning? 

 
 
De fyra lärarna som intervjuats arbetar i Jönköpings kommun, tre på kommunala 
gymnasier och en på privat gymnasium. Hur de fyra intervjuade lärarna uppfattar 
värdeorden handlar om hur de tolkar dem. Tillämpning av kunskapskraven innefattar 
hur de intervjuade lärarna dels planerar och utformar sin undervisning och 
examinationer utifrån kunskapskraven, men även hur de förmedlar och formulerar 
kunskapskraven till eleverna. Tillämpningen innefattar också vad som sker efter 
lärprocessen, det vill säga hur eleverna bedöms utifrån kunskapskraven. En 
grundläggande problemställning som genomsyrar detta arbete är vad likvärdig 
bedömning innebär och huruvida kunskapskraven kan ligga till grund för det. En 
likvärdig bedömning bör rimligtvis förutsätta att lärare utgår från liknande villkor, för 
att bedömningarna på något sätt ska ha likvärdiga förutsättningar. Då värdeorden i 
kunskapskraven är öppna för subjektiva tolkningar kan man fråga sig om 
kunskapskraven kan utgöra grund för likvärdig bedömning.  

I undersökningen görs en jämförelse med Skolverkets förklaringar av värdeorden 
även om dessa inte används som en värderande jämförelse.10  

                                                
9 Osbeck, Christina. ”Religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält”. I Löfstedt, Malin (red.), 
Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s 37. 
10 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011. 
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1.2 Metod 
Mitt val av metod är kvalitativ och jag har en fenomenografisk ansats. Forskaren inom 
det sociala fältet Alan Bryman menar att man i en kvalitativ metod inte prövar en teori, 
utan begrepp och teoretiska formuleringar blir en följd av de data som samlas in.11 
Genom kvalitativ metod kommer forskaren åt deltagarnas uppfattning om företeelser i 
sin omvärld, där av mitt val av denna metod i undersökningen.12  

Enligt pedagogikforskare Mikael Alexandersson är det som visar sig för våra sinnen 
centralt i en fenomenografisk ansats.13 Huvudsyftet är att beskriva hur olika företeelser i 
omvärlden uppfattas av människor. Denna ansats har en teoretisk referensram i 
fenomenologin, men ska inte förväxlas med den. Alexandersson gör en distinktion 
mellan fenomenologin och fenomenografin där han menar att fenomenologin blir 
empirisk genom att finna det gemensamma, hitta essensen, medan fenomenografin i 
stället söker variationen.14 Vidare menar Alexandersson att inom fenomenologin är det 
forskaren som uppfattar och tolkar det som ”visar sig”, medan man inom 
fenomenografin tar sin utgångspunkt i hur någon annan människa uppfattar en 
företeelse eller en aspekt i världen. Intressefokus riktas mot uppfattningar och det 
huvudsakliga innehållet i dessa, det vill säga det innehåll människan ger åt relationen 
mellan sig själv och något i omvärlden.15 Staffan Larsson, som är forskare i 
vuxenpedagogik, menar också att det grundläggande för den fenomenografiska ansatsen 
är distinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara.16 
En företrädare för denna ansats är Ference Marton, forskare i pedagogik, som skriver 
följande: 
 

In educational psychology questions are frequently asked about, for 
example, why some children succeed better than others in school. Any 
answer to this question is a statement about reality. An alternative is a 
question of the kind asked by Saljö (1978): What do people think about 
why some children succeed better than others in school? Any answer to 
this second kind of question is a statement about people's conception of 
reality. These two ways of formulating questions represent two 
different perspectives.17 
 

Det första sättet att formulera frågor kallar Marton för första ordningens perspektiv, 
vilket handlar om fakta som kan observeras utifrån. Det handlar inte om något är sant 
eller falskt utan om vad man studerar. Det andra sättet att formulera frågor är andra 
ordningens perspektiv, vilket handlar om upplevelsen av något. Ansatsen är empirisk då 
den utgör ett försök att analysera och beskriva vad ett antal människor har sagt vid till 
exempel en intervju. Den fenomenografiska ansatsen innebär alltså att undersöka hur 
människor faktiskt uppfattar omvärlden, vilket innebär att man är ute efter innebörder. 

                                                
11Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s 372. 
12 Ibid, s 371. 
13 Ordet fenomenografisk är en sammansättning av två grekiska ord - fenomenon och grafia. Fenomenon 
betyder ”det som visar sig” och grafia kan översättas med ”beskrivas i ord eller i bild”. 
Alexandersson, Mikael. ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”. I Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori, Starrin, Bengt & Svensson, Per Gunnar (red.), Studentlitteratur, Lund, 1994, s 111-116. 
14 Alexandersson, Mikael. ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”. I Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori, Starrin, Bengt & Svensson, Per Gunnar (red.), Studentlitteratur, Lund, 1994, s 111-116. 
15 Ibid, s 117. 
16 Larsson, Staffan. Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986, s 12. 
17 Marton, Ference. “Describing conceptions of the world around us”. Instructional Science, Vol.10 (2), 
1981, pp.177. 
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Larsson menar också att det är en skillnad mellan att ha en åsikt och en uppfattning, där 
det förra bygger på att man i någon mening väljer mellan två alternativ, medan det 
senare avser vad man håller för självklart. Uppfattningar utgör en mer oreflekterande 
grund på vilken åsikter kan vila.18 
 Valet av metod har främst sin grund i att jag vill undersöka enskilda lärares 
uppfattningar och även undersöka om de har någon samsyn eller inte, gällande de olika 
kategorier som framkommer i det empiriska materialet.  

Den typ av kvalitativ intervju som används för den här undersökningen är en 
semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju och är, som pedagogikforskare Steinar 
Kvale uttrycker det, varken öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär.19 
En semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju är strukturerad såtillvida att intervjun 
har ett bestämt syfte och därmed täcker ett antal frågor i min problemställning, 
samtidigt som den semistrukturerade intervjun lämnar utrymme åt det som 
intervjupersonerna upplever vara relevant och på så vis kan ge vissa frågor större 
utrymme än andra.20 I mitt val av semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju läggs 
tyngden vid intervjupersonernas egna uppfattningar vilket är syftet för denna 
undersökning.21 

De fyra intervjuade lärarna arbetar i Jönköpings kommun, tre på kommunala 
gymnasier och en på privat gymnasium. Intervjuerna har genomförts individuellt med 
de fyra lärarna. Vid intervjuerna har informanterna fått ta del av en intervjuguide (se 
bilaga B) som de har följt.  
  
 

1.2.1 Urval av informanter 
 
Då min undersökning har ett mycket begränsat område som utforskas, det vill säga 
uppfattningar rörande kunskapskraven för religionskunskap 1 för gymnasiet, har jag 
gjort ett målriktat eller målstyrt urval av informanter, vilket innebär att man väljer ut 
deltagare på ett strategiskt sätt så att de intervjuade personerna är relevanta för de 
forskningsfrågor som formulerats.22 Urvalet har också varit ett bekvämlighetsurval på så 
vis att jag handplockade och tillfrågade fyra religionslärare jag varit i kontakt med 
sedan tidigare och frågat om de skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. De fyra 
lärarna är verksamma behöriga religionslärare från fyra olika gymnasier i Jönköpings 
kommun. Att jag har valt olika skolor tror jag kan ge en mer varierad bild av 
uppfattningar rörande kunskapskraven och i synnerhet värdeorden. Hade jag valt samma 
skola hade kanske svaren blivit mer lika varandra då man vid ämneslärarträffar 
diskuterar och funderar över frågor som kan röra kunskapskrav och tolkning av 
värdeorden. Jag har även försökt att variera informanternas kön och antal 
yrkesverksamma år på skolorna. Från början var informanternas spridning på 
yrkesverksamma år mellan 3 och 40 år och jämnt fördelat på kvinnor och män. Men 
veckan innan jag skulle genomföra intervjuerna fick läraren med flest yrkesverksamma 
år förhinder så jag fick hitta en ersättare för att kunna få in tillräckligt med empiriskt 
material. Min intention var att få spridning på yrkesverksamma år, då jag tror att det 
skulle kunna ge större variation i uppfattningar. Det slutgiltiga urvalet av informanterna 

                                                
18 Larsson, Staffan. Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986, s 21. 
19 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, 1997, s 18. 
20 Ibid. 
21 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s 413. 
22 Ibid, s 392. 
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består av en man med sexton yrkesverksamma år på kommunalt gymnasium, en kvinna 
med drygt åtta yrkesverksamma år på kommunalt gymnasium, en kvinna med tre 
yrkesverksamma år på privat gymnasium och en man med tre yrkesverksamma år på 
kommunalt gymnasium. Samtliga lärare är behöriga lärare i ämnet religion samt 
ytterligare minst ett ämne till. Urvalet inte är representativt för lärare, utan syftet är att 
få veta mer om hur enskilda lärare kan se på frågorna i problemformuleringarna. 
Lärarnas svar ska betraktas som exempel på uppfattningar om kunskapskraven i 
religionskunskap, i synnerhet värdeorden, och synen på likvärdigheten utifrån 
kunskapskraven.   
 
 

1.2.2 Genomförande av intervjuer och analys 
 
Fyra religionslärare i Jönköpings kommun svarade ja på förfrågan om medverkan i en 
intervju. Intervjuerna utfördes på lärarnas egna arbetsplatser mellan 4-9 december 2013 
och jag spelade in samtliga med mobiltelefon. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter 
och de genomfördes individuellt med lärarna. 

I samband med tillfrågandet av de intervjuade lärarna informerades de om syftet med 
undersökningen. Efter att fyra lärare hade bekräftat att de kunde delta i undersökningen 
fick de ett informationsbrev (se bilaga A) om tillämpande av forskningsetik, syftet, 
frågeställningen och vad jag kommer att fråga dem om. Vid själva genomförandet av 
intervjun har jag haft med mig en intervjuguide (se bilaga B) som informanterna fick 
titta på och behålla samt kopior på ämnesplanen för religionskunskap 1 (se bilaga C).  
Efter intervjuerna transkriberade jag dem ordagrant för att på så sätt ha hela det 
empiriska materialet i skrift, hålla intervjusituationen färskt i minnet, och kunna urskilja 
nyansskillnader i uttryck som kan vara svårt att erinra sig ju längre tid som passerar. 
Efter transkriberingen gick jag in i analysfasen. Jag läste igenom samtliga intervjuer, 
rakt igenom en gång, för att få en helhetsuppfattning. Sedan skapades fyra övergripande 
kategorier. Jag ansåg att i frågeställningen ryms fyra övergripande kategorier: 1. Före 
lärprocessen – hur lärarna uppfattar kunskapskraven, i synnerhet värdeorden, 2. I 
lärprocessen – hur kunskapskrav ansestillämpas, 3. Efter – hur anser lärarna bedöma 
utifrån kunskapskraven och 4. Likvärdighet – på vilket sätt kunskapskraven utgör grund 
för likvärdighet. Jag läste igenom intervjuerna ytterligare en gång och sammanfattade 
vilka uppfattningar varje lärare har haft och skapade underkategorier som framkom av 
materialet. Jag använde mig av ett stort kartongark där jag skrev upp de fyra 
övergripande kategorierna samt de underkategorier som uppkommit. Jag skrev sedan ut 
och klistrade de olika uppfattningarna under kategorierna på arket. Vissa uppfattningar 
kunde då hamna under mer än en kategori. Ytterligare en gång lästes intervjuerna 
igenom, samtidigt som jag lyssnade på intervjuerna och skrev ut en ny sammanfattning 
av vad lärarna hade för uppfattningar. Den tidigare versionen av uppfattningar 
jämfördes med den senare. De uppfattningarna som tillkommit lades till under de olika 
kategorierna. 

Analysen utmynnade i fyra övergripande kategorier med tillhörande 
underkategorier i vilka lärarnas uppfattningar redovisas. Av analysen framkom så väl 
likheter som skillnader i uppfattningar, vilket Larsson menar är kärnan i analysen - 
jämförelsen mellan olika svar och att man ”ständigt söker efter likheter och skillnader, 
likheter och skillnader”.23 

                                                
23 Larsson, Staffan. Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986, s 31. 
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Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i denna uppsats.24 Jag 
skickade ut ett informationsbrev (se bilaga A) till de fyra lärarna där jag presenterade 
och konkretiserade de fyra huvudkraven. Informanterna gjorde inga invändningar 
informationsbrevet och detta tolkades som ett samtycke från deras sida. Informanterna 
är anonyma, då en av informanterna bad om det. 
 
 

1.2.3 Reliabilitet, validitet, och generaliserbarhet 
 
Inom forskningen används begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa 
begrepp används för att mäta studiens tillförlitlighet. Med reliabilitet avses kvalitén på 
själva mätinstrumentet, men också validiteten det vill säga ifall man mäter det som är 
avsett att mätas och inget annat. Generaliserbarheten visar på ifall studiens resultat kan 
generaliseras eller om resultaten endast gäller den undersökta gruppen.25 

Forskaren i pedagogik Staffan Stukát använder andra begrepp än validitet och 
reliabilitet och menar att man inom kvalitativ forskning talar om rimliga och trovärdiga 
tolkningar. Dessa begrepp har jag valt att använda mig av för denna undersökning. Om 
det är rimligt eller trovärdigt kan man påvisa genom att på ett tydligt sätt synliggöra och 
motivera sin undersökning, det vill säga de val man gjort och de grunder resultatet vilar 
på.26  

Forskare i pedagogik Bo Davidson, menar att ett sätt att öka trovärdigheten är att 
”lagra verkligheten så att registreringarna kan göras i efterhand”.27 Finns inspelningar 
kan man säga att verkligheten på ett vis är lagrad och också kan tas i repris så många 
gånger man behöver för att försäkra sig om att man uppfattat korrekt.28  
 Forskare i sociologi Martyn Denscombe nämner några sätt man kan visa på rimlighet 
och trovärdighet i sitt empiriska material. Ett sätt är att göra en så kallad 
respondentvalidering, vilket gjorts i denna undersökning, genom att informanterna har 
fått kontrollera utskrifterna av de transkriberade intervjuerna och haft möjlighet att göra 
invändningar och tillägg. Ett annat sätt är att ifrågasätta rimligheten i datan genom att 
fråga sig om den intervjuade befinner sig i en sådan position att han eller hon kan 
kommentera ämnet på ett välunderrättat sätt. Samtliga som intervjuats arbetar som 
behöriga religionslärare på gymnasiet och anses ha kommenterat på ett välunderrättat 
sätt. Utan att göra några anspråk på representativitet har jag för analysen letat efter och 
hittat olika teman och kategorier som framträtt i flera intervjuer, vilket kan visa på att 
just en viss uppfattning kan delas av en vidare grupp.29  
 Generaliserbarheten grundar sig på sannolikheten att en viss aspekt av det empiriska 
materialet kan återfinnas någon annanstans. Denna sannolikhet är beroende av ett stort 
urval som är representativt för en bredare population. Men när man använder kvalitativ 
metod, och som i mitt fall kvalitativa intervjuer, är urvalet litet och kvalitativa data som 
en intervju ger kräver ett annat angreppssätt. Denscombe menar att generaliserbarheten 
                                                
24 Vetenskapsrådet, 2002. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, (hämtad 2013-11-29). 
25 Stukát, Staffan. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2011, s 132ff. 
26 Stukát, Staffan. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2011, s 137. 
27 Patel, Runa. & Davidson, Bo. (1994). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur, s 87. 
28 Ibid. 
29 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s 267. 
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kan ersättas av Lincolns och Gubas term överförbarhet, vilket innebär att man frågar sig 
om fynden (det som framkommit i det empiriska materialet) kan överföras till andra fall 
istället för sannolikheten att fynden återfinns i andra fall.30  

I denna undersökning handlar det om att visa på enskilda lärares uppfattningar, 
vilka kan ses som exempel på uppfattningar rörande kunskapskraven. 
 
 

1.2.4 Metodkritik 
 
Mitt syfte för denna uppsats är att beskriva hur lärare uppfattar kunskapskravens 
värdeord (en företeelse) och hur lärarna anser sig använda kunskapskraven samt på 
vilket sätt de anser kunskapskraven lägger grund för likvärdighet.  
 Eftersom lärarna vid förfrågan om intervjun har fått veta vad intervjun kommer att 
handla om så har de antagligen förberett sig och kan då även lägga fram en idealiserad 
tolkning som de inte haft om de varit ovetande om vad jag ska fråga dem om. Därför får 
jag ta med i beräkningen att tolkningarna kan vara idealiserade representationer av hur 
de vill att värdeorden borde uppfattas.  
 Alexandersson talar om en hur- och en vad-aspekt gällande fenomenografin. Hur vet 
man att olika personer tänker på samma sak då de ombeds att beskriva upplevelsen av 
en specifik upplevelse? Detta är en viktig fråga och en kritisk punkt i den 
fenomenografiska forskningsmetoden då detta handlar om validiteten gällande 
förhållandet mellan människors tankar och utsagor. Alexandersson frågar sig ”med 
vilken säkerhet avser undersökningspersonerna samma företeelse eller objekt då de ger 
uttryck för sin uppfattning?”, det vill säga, talar jag och de om samma företeelse?31 För 
att i någon mån säkerställa validiteten av en undersökning går det enligt Alexandersson 
att urskilja två aspekter av en uppfattning: när människan tänker eller agerar så tänker 
och agerar hon i förhållande till något. Detta något utgörs av ett innehåll och det är mot 
detta innehåll människan riktar sitt medvetande. Innehållet i uppfattningen, det vill säga 
det objekt som tanken är riktad mot, kallas inom fenomenografin för en vad-aspekt som 
kan omfatta både materiella och icke-materiella ting. Hur innehållet i uppfattningen 
struktureras, det vill säga hur tanken är riktad, är av processkaraktär och kallas för en 
hur-aspekt.32 Enligt fenomenografin är vad-aspekten och hur-aspekten avhängiga av 
varandra. Man måste ha en förutsättning av vad en företeelse är innan man kan resonera 
om hur den är beskaffad. Informanterna i denna undersökning måste ha en uppfattning 
av vad kunskapskraven är för något innan de kan resonera om hur de är.33 Vad 
kunskapskraven är för något kan de vara eniga om, men hur de uppfattar 
kunskapskraven kommer att variera, vilket är av intresse i en fenomenografisk ansats.34 

                                                
30 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s 382. 
31 Alexandersson, Mikael. ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”. I Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori, Starrin, Bengt & Svensson, Per Gunnar (red.), Studentlitteratur, Lund, 1994, s 111-116. 
32 Ibid, s 118f. 
33 Ibid, s 119. 
34 Ibid, s 120. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
 
I min undersökning har jag tagit reda på hur lärare uppfattar kunskapskraven, hur de 
anser sig använda dem och hur de ser på likvärdighet utifrån dessa. Kunskapskraven är 
en del av ämnesplanen, vilken i sin tur ingår i Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.35 Skolan styrs av flertalet 
dokument vilka tillsammans ska skapa en helhet för verksamheten. Dessa innefattar 
värdegrund, kunskapssyn, styrning av verksamheten, lagar, förordningar, etc.36 Jag 
kommer nedan beskriva teoretisk bakgrund och tidigare forskning kring olika områden 
som behövs för att förstå och ha en referensram till mina frågeställningar och den 
efterföljande resultat- och analysdelen med diskussion.  Föreliggande undersöknings 
problemformuleringar behandlar kunskapskraven i, före och efter lärprocessen, samt 
kunskapskravens funktion som redskap för likvärdig bedömning. 

Kunskapssynen är något som påverkar skolan i stort, men också den enskilde 
läraren och den enskilde eleven. Vilken kunskapssyn som är rådande i läroplanen och 
hur läraren ser på kunskap kommer att påverka planering av undervisning och 
examinationer och bedömningen av elever, varför jag valt att redogöra för olika 
kunskapssyner och hur dessa har lagt fokus på olika sorters kunskap genom tiderna och 
i läroplanerna. 
 
 

2.1 Bakgrund 
 

2.1.1 Kunskapssyn och läroplaner 
 
Genom åren har definitionerna av vilken kunskap elever ska ha med sig från skolan 
förändrats i de olika läroplaner som kommit och gått. För denna undersökning är de 
olika kunskapssynerna av intresse då ämnesplanen och kunskapskraven för 
religionskunskap varit en del av läroplanen och då genomsyrats av olika kunskapssyner.  

Som Bengt Selghed, forskare i pedagogik, skriver förstår man utifrån ordet 
kunskapssyn att det finns olika sätt att se på och uppfatta vad kunskap innebär. På 1960-
talet var den så kallade empirismen dominerande i läroplanerna. Utifrån denna syn 
innebar kunskap att på kortare betänketid kunna svara rätt på frågor som man ställdes 
inför. Kunnigheten bestod i att kunna plocka fram rätt svar ur ett stort lager av 
kunskaper i huvudet. 37 Denna kunskapssyn uppfattades som statisk, något som existerar 
i vår omvärld oberoende av oss människor, kunskap sågs som något faktiskt, som en 
avbildning eller återspegling av objekt och företeelser i vår omvärld.38  
Från 1970-talet och framåt har denna kunskapssyn ifrågasatts och ersatts av en 
konstruktivistisk kunskapssyn där kunskap inte längre är något utanför oss och som i 
obearbetad form överförs från lärare till elev, utan är något som uppstår i mötet mellan 
lärare och elev. Kunskap är något eleven skapar i samspel med läraren och 
                                                
35 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Stockholm: Fritzes, 2011. 
36 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 15ff. 
37 Selghed, Bengt. ”Oförtjänt kritik mot lärare”. I Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, Petterson, 
Agneta (red.), Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2007, s 39ff. 
38 Ibid. 
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klasskamrater, en social konstruktion. Eleven är inte passiv utan aktiv i mötet med 
omvärlden. Eleven försöker på sitt eget sätt att förstå det hon möter, hon skapar på så 
sätt sin kunskap själv. Resultatet av bearbetningen och skapandet av kunskap blir 
elevens sätt att förstå vad hon lärt sig. Fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet kom att lyftas fram i och med läroplanerna 1994. Dessa fyra former 
ska belysa kunskapsbegreppets spännvidd. 

Frågan om en konstruktivistisk eller empiristisk kunskapssyn är av vikt för denna 
undersökning då läroplanen för både grundskolan och gymnasiet sedan 1994 och framåt 
anses ha en konstruktivistisk kunskapssyn. Kunskapssynen som förmedlas i läroplanen 
påverkar den enskilde lärarens sätt att tillämpa och tolka kunskapskraven före, i, och 
efter en lärprocess. I stycket nedan följer en kort historik över hur kunskap har 
uppfattats och där jag sedan återknyter till den konstruktivistiska kunskapssynen.39 
 
 

2.1.2 Vad är kunskap? 
 
Bengt Gustavsson, som är forskare i pedagogik, menar att kunskap kännetecknar 
människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv, både individuellt och 
kollektivt.40 Några hundra år före vår tideräkning uppstod reflektioner om kunskapens 
innebörder. Platon var den förste att ställa upp huvudkriterier för vad som räknas som 
sann och säker kunskap. Att nå fram till säker och objektiv kunskap är den 
vetenskapliga kunskapens främsta kännetecken.41 Denna typ av kunskap benämner 
Platon episteme. Platons lärjunge Aristoteles vidgade diskussionen om vad sann och 
säker kunskap är, till att tala om kunskap som knuten till olika verksamheter. Aristoteles 
såg kunskapen förbunden med det reflekterande och undersökande livet. Han 
utvecklade kunskapsbegreppet med två praktiska former av kunskap; knuten till 
hantverk och skapande verksamhet, techne, och en kunskap knuten till det etiska och 
politiska livet, fronesis. För hantverkaren är det skickligheten som står i centrum och för 
det etiska och politiska är det klokheten som står i centrum.42 
Gustavsson menar att alla dessa tre kunskapsformer är nödvändiga i en god utbildning. 
Det ska finnas en balans mellan dessa. Gustavsson menar att de inte behöver stå i 
motsättning till varandra, utan man behöver alla tre ingredienser: veta, kunna och vara 
klok.43 

Gustavsson menar att kunskapsbegreppet i förhållande till de läroplaner och direktiv 
som styrt skolans utveckling har varit i princip oreflekterad. Första gången 
kunskapsbegreppet nämns särskilt är i 1980 års läroplan där ett aktivt kunskapsbegrepp 
införs som utgår från att människor är aktiva och kunskapsbyggande till sin natur. Men 
kunskapsbegreppet i sig uppmärksammades först på allvar i och med 1994 års läroplan 
och begreppen fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet etablerades. Detta var ett 
sätt att vidga kunskapsbegreppet i skolan till att sätta kunskap i relation till vad som 
händer i samhället, vilket får kunskapens betydelse att växa.44 
                                                
39 Selghed, Bengt. ”Oförtjänt kritik mot lärare”. I Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, Petterson, 
Agneta (red.), Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2007, s 39ff. 
40 Gustavsson, Bernt. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: 
Fritzes, 2002, s 13. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid, s 16. 
44 Gustavsson, Bernt. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: 
Fritzes, 2002, s 23. 
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Dessa fyra aspekter av kunskapsbegreppet kan ses i relation till de ovan nämnda 
kunskapsformerna veta, kunna och att vara klok (episteme, techne och fronesis). 
Kunskapsbegreppet kom att problematiseras och vidgas. Följande åtskillnad görs mellan 
fyra olika former av kunskap: 
 

• Faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad mellan 
ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. Ett 
vetande om isolerade sakförhållanden. 

• Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå 
är att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. 
• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension 

i en kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till 
uttryck i bedömningar. Vanan att handskas med fenomen som gör att man kan se 
vad det är frågan om och vet vad olika åtgärder kan få för konsekvenser.45 
 

Didaktikforskaren Kenneth Nordgren menar att dessa fyra aspekter ska ses som olika 
sätt att uttrycka kunskap.46 I undervisningen ska dessa kunskapsformer balanseras så att 
de bildar en helhet för eleverna. Kunskapsformerna omfattas av det breda 
kunskapsbegreppet förmåga. I bedömning utifrån kunskapskraven finns varje 
kunskapsform representerad på varje betygssteg.47  

Ingrid Carlgren, som är professor i pedagogik, påpekar att även om dessa fyra former 
av kunskap presenterats i en särskild ordning ska det inte uppfattas som en hierarkisk 
ordning. De olika kunskapsformerna skiljer sig inte i termer av högre eller lägre form av 
kunskap. Carlgren menar att det måste finnas en balans mellan dessa kunskapsformer, 
då de kompletterar varandra och utgör varandras förutsättningar.48 Selghed menar 
vidare att lärare vid bedömning av elevers kunskap inte endast får fästa sin 
uppmärksamhet på fakta, som han förklarar som en teoretisk kunskapsform av 
kvantitativ art, utan kunskap ska också förstås utifrån kvalitativ art. Denna kvalitativa art 
visar sig i förståelse.49 Denna kvalitativa art, att beskriva eller bedöma kunskap syftar på 
förståelse av de fyra kunskapsaspekterna och har sin grund i ett konstruktivistiskt sätt att 
se på kunskap.  

I Lgr11 och Gy11 är den grundläggande kunskapssynen närmast identisk med den 
från 1994. Både Selghed och Nordgren menar att begreppet fakta avser i den nya 
läroplanen kunskapens kvantitativa aspekter.50 Nordgren anser den kvantitativa 
aspekten vara synonym med informationsinnehåll och det är frågan om att veta mer 
                                                
45 Gustavsson, Bernt. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: 
Fritzes, 2002, s 23; Egidius, Henry. Kunskapsrelaterade betyg, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 1994, s 96. 
46 Nordgren, Kenneth. ”Kunskap och betyg”. I Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, 
Johan (red.), Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och 
gymnasium, 2. [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 2012, s 66. 
47 Skolverket. Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: 
Fritzes, 2011, s 6. 
48 Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca. Perspektiv på den svenska skolans 
kunskapsdiskussion, Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2009, s 88. 
49 Selghed, Bengt. Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i 
yrkesutövningen, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund: Lunds universitet, 2004,Malmö, 2004, 
s 62f. 
50 Selghed, Bengt. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, 2. uppl., Liber, 
Stockholm, 2011, s 45ff; Nordgren, Kenneth. ”Kunskap och betyg”. I Nordgren, Kenneth, Odenstad, 
Christina & Samuelsson, Johan (red.), Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på 
bedömning i grundskola och gymnasium, 2. [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 2012, s 68. 
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eller mindre, snarare än ytligt eller djupt. Men samtidigt förutsätter faktakunskaper och 
förståelse varandra.51 Både Selghed och Nordgren påpekar även att fakta är förståelsens 
byggstenar.52 Nordgren ger oss ett bra exempel på detta: 
 

En undervisning enligt modellen fakta först och förståelse sedan 
riskerar att eleverna slutar förknippa skolkunskaper med meningsfull 
information. Men lika meningslös blir undervisningen om läraren vill 
att eleverna ska reflektera över eller pröva analysmodeller på ett 
område som de saknar kännedom om.53 
 

Utifrån citatet ovan kan man utläsa flera faktorer: fakta, förståelse, reflektion och 
analys. Nordgren menar att det har sina risker att ta fakta först och förståelse sedan, men 
även omvänt. Fakta och förståelse är varandras förutsättning menar han.54  
Selghed menar att genom betoningen av fakta, förståelse och analys framträder 
kunskapsprogressionen och dessa aspekter ska finnas med i de olika betygsstegen. 
Vidare visar Selghed även att Skolverket har en värdehierarki som kunskapskraven 
ordnas efter: för betyget E ligger exempelvis tyngdpunkten på fakta och i andra hand 
förståelse och analys. För betyget C är förståelsen i centrum och för betyget A står 
analysförmågan i fokus, tillsammans med fakta och förståelse.55 Att Skolverket anser att 
kunskapskraven ska ordnas efter en värdehierarki, får betydelse för denna undersökning 
då lärare bedömer utifrån Skolverkets kunskapskrav och även läser Skolverkets 
styrdokument som ger anvisningar för hur kunskapskraven ska tolkas och användas. 
Frågan är om lärare uppfattar denna värdehierarki som Skolverket står för, eller om de 
inte ser någon hierarkisk indelning av de fyra kunskapsformerna vilket förespråkas av 
till exempel Carlgren.56 
 
 

2.1.3 Dokument som styr gymnasieskolan 
 
För att få en förståelse för de styrdokument som lärare använder sig av ger jag här en 
kort presentation av dessa, i synnerhet ämnesplanen för religionskunskap då denna 
utgör fokus för min undersökning. De dokument som styr gymnasieskolan är skollagen, 
gymnasieförordningen, läroplanen, examensmål och ämnesplanerna. Detta är dokument 
som enligt Skolverket ska hänga ihop och skapa en helhet för verksamheten i 
klassrummet och i skolan.57 Skollagen står över de andra dokumenten, 

                                                
51 Nordgren, Kenneth. ”Kunskap och betyg”. I Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, 
Johan (red.), Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och 
gymnasium, 2. [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 2012, s 68.  
52 Selghed, Bengt. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, 2. uppl., Liber, 
Stockholm, 2011, s 45f; Nordgren, Kenneth. ”Kunskap och betyg”. I Nordgren, Kenneth, Odenstad, 
Christina & Samuelsson, Johan (red.), Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på 
bedömning i grundskola och gymnasium, 2. [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 2012, s 68. 
53 Nordgren, Kenneth. ”Kunskap och betyg”. I Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, 
Johan (red.), Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och 
gymnasium, 2. [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 2012, s 67.  
54 Ibid. 
55 Selghed, Bengt. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, 2. uppl., Liber, 
Stockholm, 2011, s 55f. 
56 Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca. Perspektiv på den svenska skolans 
kunskapsdiskussion, Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2009, s 88. 
57 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 15ff. 
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gymnasieförordningen och läroplanen är en konkretisering av skollagen. 
Ämnesplanerna är föreskrifter som styr undervisningen i ett särskilt ämne.  
I min undersökning utgår jag från Gy11 och ämnesplan för religionskunskap (1), vilken 
jag kort redogör för nedan.58  
 
 

2.1.4 Ämnesplan för religionskunskap 
 
Ämnesplanen är indelad i fem olika avsnitt som behandlar religionskunskapens syfte, 
kurser, centrala innehåll och kunskapskrav. 

Inledningsvis ges en kortare beskrivning av ämnets vetenskapliga förankring i 
religionsvetenskap och att ämnet även har en tvärvetenskaplig karaktär. Det nämns 
också kort vad som behandlas inom ämnet religionskunskap. I avsnittet om ämnets syfte 
beskrivs att eleverna ska bredda, fördjupa och utveckla sina kunskaper rörande 
religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt. I syftet står att undervisningen 
ska ge eleverna förutsättningar att utveckla olika områden inom ämnet 
religionskunskap. Under avsnittet om kurser i ämnet anges de tre kurser som elever kan 
läsa på gymnasiet: religionskunskap 1, religionskunskap 2 och religionskunskap med 
specialisering. I ämnesplanens avsnitt om centralt innehåll beskrivs vad kurserna ska 
behandla och allra sists presenteras kunskapskraven som är en konkretisering av vad 
som ska betygsättas vid fullgjord kurs, det vill säga de ämnesförmågor eleverna ska visa 
att de har utvecklat.59 

Kursen religionskunskap1 är ett gymnasiegemensamt ämne, vilket innebär att kursen 
läses av elever på samtliga program på gymnasiet medan de enskilda skolorna 
bestämmer i vilken årskurs kursen läses. I min undersökning har jag valt att bara 
granska hur lärare uppfattar kursen och kunskapskraven för religionskunskap 1. 
 
 

2.1.5 Värdeorden 
 
I ämnesplanens kunskapskrav, som är föremål för min undersökning, förekommer de så 
kallade värdeorden.  Kunskapskraven är en detaljerad kravspecifikation på vad som 
förväntas av eleven för att uppnå de olika betygsstegen. Värdeorden i kunskapskraven 
visar på progressionen mellan de olika betygsstegen. För att nå upp till ett godkänt 
betyg, E, krävs det till exempel att eleven redogör översiktligt, för betyget C krävs att 
eleven redogör utförligt och för högsta betyget A ska eleven redogöra utförligt och 
nyanserat. För att få ett godkänt betyg krävs att kunna föra enkla resonemang och för 
betyget C krävs att eleven för välgrundade resonemang och för högsta betyget A krävs 
att eleven för välgrundade och nyanserade resonemang.60  

Till lärarnas hjälp i användandet av ämnesplaner och kunskapskraven har Skolverket 
i Gymnasieskola 2011 ett avsnitt där de redogör för hur värdeorden i kunskapskraven 
används för att visa på progression mellan olika betygssteg. Dessa värdeord nämns 
allmänt och är inte ämnesspecifika. Syftet med Gymnasieskola 2011 är bland annat att 
vara vägledning vid tolkning av värdeorden i kunskapskraven, att precisera och 
konkretisera värdeorden, för att på så sätt uppnå en mer likvärdig uppfattning av 
                                                
58 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Stockholm: Fritzes, 2011, s 137-142. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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värdeorden. Skolverket redogör bland annat för vad det innebär att redogöra 
översiktligt, utförligt och utförligt nyanserat: 

 
En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna mer är lite mer 
ungefärlig och inte så exakt. En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig, 
innehållsrik. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktligt 
(mer kortfattade) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är 
nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. En 
nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en 
stilistiskt skicklig framställning, men i kunskapskraven används 
begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv.61 

 
Vidare redogör Skolverket: 
 

För slutsatser, resonemang, jämförelser, exempel och liknande används 
orden enkla för betyget E, välgrundade för betyget C samt välgrundade 
och nyanserade för betyget A. Att till exempel en slutsats är välgrundad 
innebär att eleven bygger den på relevanta fakta och sakförhållanden samt 
har förankrat den väl i tillförlitliga källor och eventuella teorier. Det 
innebär också att logiken i slutsatserna eller resonemangen är välgrun-
dade. En elev som drar enkla slutsatser har inte samma goda förankring i 
källor och eventuella teorier, men elevens slutsatser är ändå till viss del 
underbyggda av källor och eventuella teorier. När slutsatserna dessutom 
är nyanserade kan eleven belysa saken ur flera olika perspektiv.62 
 

Skolverket har också gett ut kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap för 
att underlätta tolkningen, i vilket det ges konkreta exempel för att visa på progression, 
men dock bara för grundskolan.63   
 
 

2.1.6 Betygsättning och att arbeta med kunskapskraven 
 
Betygsättning är ett myndighetsutövande och lärarens redskap för betygsättning är 
kunskapskraven, som de kallas i Gy11, vilka är föremål för min undersökning.  
Under 1900-talet har svenska skolan haft tre principer för betygssättning. Fram till 
1960-talet dominerade det absoluta betygssystemet och det var kunskapsrelaterat där 
man bedömdes utifrån hur väl man kunde ett bestämt innehåll. Från 1960-talet till 
mitten 1990-talet gällde det relativa betygssystemet. Detta var ett normrelaterat system 
där eleverna bedömdes i relation till andra elevers prestationer. Sedan 1994/1995 har det 
målrelaterade betygssystemet varit gällande och detta bedömer hur väl elevernas 
kunskaper svarar mot kunskapskriterier. Det är utifrån detta sätt att bedöma min studie 
tar sin utgångspunkt då Gy11 innefattar ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem.64 
Detta innebär att vad eleven ska kunna i kursens slut jämförs med kunskapskraven som 
talar om vad som förväntas för att få ett visst betyg. Samma princip om kunskapskrav 
fanns även i Lpf94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna), men kallades där för 

                                                
61 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 57. 
62 Ibid. 
63 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: Fritzes, 2011. 
64 Samuelsson, Johan. ”Betygshistorik”. I Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på 
bedömning i grundskola och gymnasium, 2. [rev.] uppl, Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & 
Samuelsson, Johan (red.), Gleerup, Malmö, 2012, s 21-28. 
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betygskriterier. I fokus för den här undersökningen är Gy11, men jag nämner ibland 
begreppet betygskriterier vid jämförelser till den tidigare läroplanen, Lpf94.65 

I Lärarnas kan man läsa en artikel som tar upp vilket betygssystem som gynnar 
eleverna bäst och om det till och med kan vara idé att damma av de äldre relativa 
betygen.66 Författaren till artikeln menar att de vaga orden i Gy11 får lärarna att slita sitt 
hår när de ska bedöma och det är oundvikligt att jämföra elevers svar och bedöma 
utifrån dessa jämförelser och kunskapskraven. Pedagogen Gunnar Hyltegren menar i 
artikeln att dagens betygssystem är relativt, fast på ett dolt sätt. Han använder sig själv 
av rangordning som metod, sorterar elevsvaren i högar efter hur bra de har svarat. I 
slutet av en kurs gör han en sammanvägning av elevernas svar och den rangordning som 
framkommit efter alla examinationer kan fungera som stöd för betygsbedömningen. 
Hyltegren säger:  
 

… om jag inte tog hänsyn till den relativa likvärdigheten i min 
betygssättning, genom att jämföra eleverna, så vet jag inte hur det hela 
skulle gå till. Jag skulle aldrig på ett vettigt sätt kunna förklara vad som 
krävs för ett C eller ett A – och det tror jag inte att någon annan kan 
heller.67 

 
Vad som också framkommer i artikeln är att lärare känner ett tryck att inte sätta för låga 
betyg och detta har samband med det fria skolvalet, där konkurrensen är hård om 
eleverna.68 

I artikeln berättar Per Måhl, lärare och även föreläsare i betyg- och 
bedömningsfrågor, om de svårigheter som gjort att de mål- och kunskapsrelaterade 
betygen inte fungerar särskilt bra ännu. Han hävdar att implementeringen av Gy11 gick 
för snabbt, betygsanvisningarna var för allmänt hållna, att det har saknats 
bedömningsexempel, och lärarna har inte fått fortbildning eller tid att träffas för att göra 
sambedömningar.69 

Enligt Anders Gustavsson, som är forskare i pedagogik, är betygsättning en process 
som börjar innan den första lektionen och slutar några veckor efter sista lektionen. 
Kunskapskraven är ett mätinstrument, ett redskap som läraren använder för att 
betygsätta eleverna, och de delger vad eleverna förväntas kunna i så väl förmågor som 
rent kunskaps-/stoffmässigt. Läraren måste därför i sin planering av lektioner titta på 
kunskapskraven för att kunna utforma undervisning och examinationer som kan spegla 
kunskapskravens bredd och samtliga betygssteg.70 Denna undersökning har sitt fokus på 
uppfattningar kring kunskapskraven före, i och efter lärprocessen, samt synen på 
likvärdig bedömning utifrån kunskapskraven. Gustavssons syn på betygsättning, och 
användandet av kunskapskraven - som en process som börjar före lärprocessen och 
pågår i lärprocessen och efter, då betyget har satts - är av intresse då detta är frågor jag 
ställer mig i mina problemformuleringar.  
 
 

                                                
65 Selghed, Bengt. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, 2. uppl., Liber, 
Stockholm, 2011, s 13f. 
66 Lindgren, Karin. ”Gamla betygen bättre än de nya?”. Lärarnas. Nr 20, 13 december 2013-23 januari 
2014, årgång 2014. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo. Betygssättning: en handbok, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2012, s 6. 
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2.2 Tidigare forskning 
 
 

2.2.1 Att arbeta tematiskt 
 
Jag har valt att undersöka dimensionen sekvens, där jag tittar på hur lärare uppfattar 
kunskapskraven och anser tillämpa dem före, i och efter en lärprocess. Att arbeta 
tematiskt, det vill säga att utgå från flera mål och kunskapskrav i ett moment (till 
skillnad från att arbeta med skilda kunskapskrav, ett i taget) är ett sätt att använda 
kunskapskraven i lärprocessen. Exempel på tematiskt arbetssätt ger Skolverkets 
granskning Mer än vad du kan tro där en lärare lät eleverna använda etiska begrepp och 
resonemangsmodeller när de skulle analysera en särskild religions uttryck. I samma 
kvalitetsgranskning framhålls att många lärare i religionskunskap upplever en tidsbrist 
och därför förespråkar myndigheten tematiskt arbete för att dels underlätta i den 
tidsbrist som lärare upplever av kursen, och dels för att uppnå kursens syfte inom den 
tidsram lärarna har till sitt förfogande, det vill säga att eleverna kan utveckla breddade 
och fördjupade kunskaper om olika religioner och livsåskådningar samt utveckla bättre 
underbyggd respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. De lärare som arbetar 
tematiskt upplever enligt granskningen mindre stress, men det medför mer förberedelse 
i övergången från att ta upp kursens olika delar en i taget till tematisk genomgång, då 
man planerar utifrån flera mål.71 
 
 

2.2.2 Att konkretisera kunskapskraven 
 
En av de frågor som denna undersökning lyfter fram är om och på vilka sätta lärare 
konkretiserar kunskapskraven i Gy11. Skolverkets granskning av betygssättning år 2000 
visade att de flesta elever och föräldrar ansåg att information om kursmål och 
betygskriterier fungerade bra främst genom att de fick kursmål och betygskriterier i 
skolan i början av kursen eller hemskickade. Men granskningen också att målen och 
kriterierna framstod som svårtolkade. Vid elev- och lärarintervjuer framkom det att 
lärarna på samma skola informerar om kursmål och betygskriterier på mycket olika vis 
och några lärare ansåg att det inte var någon idé att lämna ut kursmål eller 
betygskriterier då de inte trodde att eleverna var intresserade.72  

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2012 för ämnet religionskunskap på 
gymnasiet framkom att övervägande delen av de undersökta skolorna inte arbetar 
metodiskt och systematiskt för att eleverna ska förstå målen för kursen och kunna 
utveckla insikt om sitt eget sätt att lära, utan bara ett fåtal lärare gav dessa 
grundläggande förutsättningar. Eleverna upplevde genomgång av kunskapskraven 
ointressant även år 2012 och uttalanden som ”Vi har fått veta målen, men jag är inte 
intresserad” eller ”Å nej! Ta inte fram de där målen igen! Vi förstår dem ändå inte” 
framkom i granskningen.73 Vidare visades att det fanns ett fåtal lärare som ändå 
arbetade systematiskt för att tydliggöra målen för eleverna genom att bryta ner och 

                                                
71 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, 
Rapport 2012:3. Stockholm, 2012, s 13f. 
72 Skolverket. Nationella kvalitetsgranskningar 2000. Skolverkets rapport 190. Stockholm, 2000, s 175. 
73 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, 
Rapport 2012:3. Stockholm, 2012, s 20. 
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konkretiserar målen inför varje kursmoment. Dessa konkretiseringar använde lärarna 
sedan i sina samtal med eleverna. Granskningen påpekade att det endast är enskilda 
lärare på ett fåtal skolor som arbetar på detta sätt med kunskapskraven, men visade 
också att eleverna upplevde att de vet vilka målen är för kursen, men de var trötta och 
ointresserade när läraren behandlade kunskapskraven.74 

I Skolverkets undersökning Hur används kursplanerna i skolan framkom att lärare 
oftast visar och diskuterar kursplanerna och kriterierna i början av en kurs och 
återkommer med dem i slutet av kursen. Lärarna utgår från de nationella 
styrdokumenten och då i synnerhet ämnesplanerna när de planerar sin undervisning.75 
Undersökningen Mer än du kan tro visade också att kursen uppfyller målet att motverka 
fördomar när undervisningen har en balans mellan fakta och analys och när eleverna får 
reflektera över sig själva och sina liv upplevs religionsundervisningen som relevant och 
intressant.76 
 
 

2.2.3 Bedömning och likvärdighet 
 
Bedömning och betygsättning är något som sker i slutet av lärprocessen och det är en 
myndighetsutövning lärare har ansvar för. Att betygsättningen ska vara likvärdig över 
landet är en viktig rättssäkerhetsaspekt. Likvärdighet av bedömning och betygssättning 
förutsätter att lärare samarbetar och diskuterar med varandra, både inom skolor men 
också mellan skolor. En annan viktig faktor för likvärdig och rättssäker bedömning är 
att ha god insikt i vilka riktlinjer styrdokumenten ger för betyg och bedömning.77 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningar av betygsättning behandlas olika metoder 
för att nå en likvärdig bedömning. En metod som framhålls som nödvändig är att lärare 
diskuterar frågor som rör betyg och bedömning sinsemellan. Det har också visat sig att 
det är viktigt för eleverna att läraren presenterar ämnesplaner och kunskapskraven, för 
att eleverna ska kunna veta hur och på vad de blir bedömda och betygssatta.78  

Anders Gustavsson, Per Måhl och Bo Sundblad visar på undersökningar som 
Skolverket har gjort, där lärare har haft problem med att konstruera prov som ger 
utrymme för alla betygssteg, vilket enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad innebär att 
betygen inte kan sättas på rättssäker grund eftersom det inte funnits utrymme att visa på 
alla betygssteg.79 

Lärarnas riksförbund har gjort undersökningar som visar hur lärarna upplever Gy11 
och förutsättningarna för likvärdig bedömning. I dessa undersökningar har nästan 
hälften av de tillfrågade lärarna trott att Gy11 till viss del kommer att leda till likvärdig 
bedömning genom att kunskapskraven framstår som tydligare än betygskriterierna 

                                                
74 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, 
Rapport 2012:3. Stockholm, 2012, s 20. 
75 Skolverket. Hur används kursplanerna i skolan? – några resultat från en enkätundersökning 2004. Dnr 
2003:2800. Stockholm, 2005, s 12. 
76 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, 
Rapport 2012:3. Stockholm, 2012, s 7. 
77 Skolverket. Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes, 2012, s 17. 
78 Skolinspektionen. Betygssättning i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, Rapport 2010:12. Stockholm, 
2010, s 7; Skolinspektionen. Betyg i gymnasieskolan 2011. Kvalitetsgranskning, Rapport 2011:4. 
Stockholm, 2013, s 22ff. 
79 Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo. Betygssättning: en handbok, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2012, s 52ff. 
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Lpf94.80 Att hälften av de tillfrågade tror att Gy11 kommer att leda till en mer likvärdig 
bedömning är av intresse för denna undersökning då en av problemformuleringarna 
frågar sig hur lärare ser på kunskapskraven som grund för likvärdig bedömning. Men 
jag gör dock inte en jämförelse mellan Gy11 och Lpf94, utan undersöker hur lärarna 
uppfattar värdeorden, hur de anser sig tillämpa kunskapskraven (Gy11) före, i och efter 
lärprocessen. Frågan är hur värdeorden och kunskapskraven uppfattas – är de tydliga 
eller är de svåra att förstå? 

                                                
80 Lärarnas riksförbund. Att bedöma bildning utan fortbildning. http://www.lr.se. Tillgänglig 2013-12-17, 
s 18; Lärarnas riksförbund. Gymnasielärarna om GY2011-reformen. http://www.lr.se.  
Tillgänglig 2013-12-17, s 14. 
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3 Resultat, analys och diskussion 
 
Syftet för denna undersökning är att ta reda på fyra lärares uppfattningar om 
kunskapskraven i religionskunskap 1, på gymnasiet. Hur anser sig lärare tillämpa 
kunskapskraven före, i och efter en lärprocess? Hur ser lärare på kunskapskraven som 
grund för en likvärdig bedömning? Jag har för att få svar på mina problemformuleringar 
intervjuat fyra verksamma religionslärare i Jönköpings kommun. Informanterna består 
av lärare 1 (L1): kvinna med 8,5 yrkesverksamma år, arbetar på kommunalt 
gymnasium, lärare 2 (L2): man med 16 yrkesverksamma år, arbetar på kommunalt 
gymnasium, lärare 3 (L3): kvinna med 3 yrkesverksamma år, arbetar på privat 
gymnasium och lärare 4 (L4): man med 3 yrkesverksamma år, arbetar på kommunalt 
gymnasium. Fortsättningsvis kommer jag att använda mig av förkortningarna L1-L4. 

I detta kapitel redogör jag för resultatet samtidigt som analysen framkommer och jag 
diskuterar resultatet i förhållande till bakgrund och tidigare forskning. I diskussionen 
jag för, gällande framför allt värdeorden, kommer jämförelser göras med lärarnas 
uppfattningar av värdeorden med Skolverkets förklaringar av värdeorden, även om 
dessa inte används eller ska ses som en värderande jämförelse.81  
 
 

3.1 Före lärprocessen - hur uppfattar lärare värdeorden i 
kunskapskraven? 
 
 
Hur lärare uppfattar värdeorden i kunskapskraven svarar mot undersökningens första 
problemformulering och inkluderar uppfattningar om värdeorden före lärprocessen. I 
intervjun ställde jag frågan först allmänt men konkretiserade den sedan med hjälp av ett 
exempel ur kunskapskraven (se bilaga B).  
 
 

3.1.1 ”Svårt att konkretisera värdeorden, men det är en vägledning” 
 
Samtliga informanter tycker att värdeorden inte är enkla att förklara eller konkretisera. 
L3 och L4 upplever det svårt till jättesvårt att förklara dem för elever före eller i 
samband med en undervisningssituation. 

Två av lärarna, L2 och L4 uppfattar också att värdeorden inte är exakta eller 
definitiva. En lärare berättade att detta karakteriserar värdeord:  
 

Värdeord är ju alltid svåra på ett vis, eftersom det inte finns någon exakt 
förklaring till dem.82  

  
Lärarna kan själva ha en bild av värdeordens betydelse, men att översätta och tolka dem 
för eleverna är svårt. En lärare beskriver orden som ”luddiga och inte klara och 
tydliga”.83 Samtliga betonar också att det ofrånkomligt att lägga in en subjektiv tolkning 

                                                
81 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011. 
82 Intervju med L4, 2013-12-09. 
83 Intervju med L2, 2013-12-04. 
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i värdeorden. Framförallt betygssteget från C till A anser L3 och L4 vara den svåraste 
bedömningen, medan det är lättare att urskilja ett betyg E från ett C. 
Värdeorden uppfattar lärarna i termer av en vägledning, det vill säga var de ska ”lägga 
ribban”, som en uttryckte det, och hur de ska bedöma.84 

Enligt flera artiklar i både dagspress och pedagogisk forskning har det framkommit 
att kunskapskraven kan vara mycket svårtolkade. Bland andra skriver Gunnar Hyltegren 
att kunskapskraven kan uppfattas som obegripliga.85 Detta är något som de intervjuade 
lärarna också har erfarit och två av dem tycker att det är svårt till jättesvårt att förklara 
värdeorden i kunskapskraven. Lärarnas riksförbund (LR) gjorde efter införandet av 
Gy11 en undersökning hur lärarna upplever läroplanen där det framkom att nästan 
hälften av de tillfrågade lärarna tyckte att kunskapskraven framstår tydligare än i den 
förra läroplanen, Lpf94. Skolverket som utformade kunskapskraven redogör för 
värdeorden och dess betydelse i sin skrift Gymnasieskola 2011, vilket ska vara en hjälp i 
tolkningen av värdeorden för att få ett mer likriktat sätt att tolka.86 
Tolkningsmöjligheterna är dock fria och kan i princip bli lika skiftande som det finns 
lärare. Att använda sig av de olika styrdokument som finns tillhanda och bör efterföljas 
av lärare kan möjligen underlätta tolkningsprocessen. Frågan är om Gymnasieskola 
2011 och anvisningarna där är till hjälp vid tolkning av kunskapskraven eller ej. Som 
det framkom i intervjuerna med de fyra lärare är det en svår uppgift att sätta ord på vad 
värdeorden betyder, eftersom tolkningarna kan skilja sig åt, både mellan lärare men 
också mellan lärare och Skolverkets anvisningar av värdeordens tolkning.  
 
 

3.1.2 Betyget E 
 
 
Översiktligt 
 
De intervjuade lärarna uppfattade begreppet ”översiktligt” i läroplanen som enkla 
baskunskaper, där det förväntas att eleverna har allmänna och mer ytliga kunskaper om 
religioner, att ha ett ”hum om” religioner, men inga fördjupningar. En av lärarna anser 
att ett översiktligt svar är av beskrivande art, inte av förklarande karaktär: 
 

Men man får väl ändå säga det att äh… på nåt vis är en översiktlig 
redogörelse är en redogörelse när man svarar på frågan fast man kanske 
inte riktigt, äh, man drar slutsatser men man kanske inte… äh, fördjupar 
sina slutsatser riktigt. Men man svarar ändå på den fråga som ställs. Så 
får man väl säga.87 

 
Enligt Skolverkets vägledning Gymnasieskola 2011, ska ett ”översiktligt” svar vara 
ungefärligt och inte exakt, vidare så är svaret kortfattat, kvantitativt sett.88 Detta sätt att 
uppfatta begreppet översiktligt överensstämmer med vad lärarna svarat, det vill säga att 
det avser ett ytligt svar från eleverna, utan fördjupade kunskaper.  
 

                                                
84 Intervju med L1, 2013-12-04; Intervju med L2, 2013-12-04. 
85 Hyltegren, Gunnar. ”Betygens kunskapskrav är obegripliga”. GP. 2012-12-21. 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1170218-betygens-kunskapskrav-ar-obegripliga (Hämtad 2013-11-21). 
86 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 57. 
87  Intervju med L4, 2013-12-09. 
88 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 57. 
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L1 och L2 uppfattar dock ordet ”översiktligt” som motsägelsefullt och missvisande, och 
att det inte riktigt passar in i kunskapskraven för betyget E. Ordet översiktligt hör inte 
ihop med analysera, menar en av de intervjuade lärarna, eftersom verbet analysera 
associeras med ett högre betyg. Som hon förklarade:  
 

… för då står det ju så här va, eleven kan översiktligt redogöra för och 
analysera, står det ju. Och när man analyserar då tycker jag att man går 
in ganska djupt på någonting och då stämmer ju inte det med 
översiktligt. De två orden motsäger ju varandra där i den meningen.89  

 
L2 menar också att ordet ”översiktligt”, när det nämns i kunskapskraven, för betyget E 
är missvisande. 

 
Översiktligt på ett sätt tycker jag det är lite missvisande ord, för ska man 
ha översiktligt kunskap, då är det ju som att man ska se över ett brett fält 
så här, kunskapsområde, då behöver man ju ganska så djupa kunskaper 
och goda kunskaper. Men det är ju inte så de menar där på E-nivån, för 
då tänker jag mig att man har liksom man har ytliga kunskaper, man har 
ett hum om.90 

 
 
Valet av ordet ”översiktligt” är ett fel anser två lärare eftersom det kan tolkas som att 
eleverna förväntas ha kunskap över ett brett fält, vilket inte överensstämmer med 
Skolverkets definition som handlar om kortfattad, ungefärlig och inte exakt kunskap. 
Att ha överblick i ämnet kräver lite mer än så anser en av dem. Pedagogikforskaren 
Bengt Selghed har påpekat att Skolverket har en värdehierarki som kunskapskraven 
ordnas efter, där tyngdpunkten ligger på fakta för betyget E och förståelse och analys i 
andra hand, medan förståelsen står i centrum för betyget C och analysförmåga är 
viktigast för betyget A.91 L1´s association att det för ett högt betyg handlar om analys, 
bör inte enligt henne förknippas med värdeordet översiktligt, som står som värdeord för 
betyget E. Hennes association stämmer överens med Skolverkets sätt att se på 
kunskapskraven, där analytisk förmåga står för de högre betygen och ”översiktligt” kan 
då uppfattas som motsägelsefullt i anslutning till ordet analys.  
 
 
Enkla samband  
 
I läroplanen nämns att eleverna ska kunna förklara ”enkla samband” vilket av lärarna 
uppfattas som att de ska kunna göra någon form av jämförelse mellan till exempel 
religioner. Enligt L2´s tolkning handlar det om att använda fakta för att dra slutsatser 
och använda sin kunskap. Två av informanterna, L1 och L2, menar att eleverna ska 
tycka någonting också och lägga in egna tankar. En av lärarna, L1, betonar att eleverna 
ska genom formuleringen ”enkla samband” kunna framföra något argument, en enkel 
tanke, eller någon motivering till varför man tänker som man tänker. En annan lärare 
tolkade och förklarade begreppet som ”väldigt ytlig analys”.92 Intervjumaterialet visar 
att två av lärarna har skilda uppfattningar av vad som avses med ”enkla samband”, där 
den ena menar att det handlar om att föra enkla resonemang, medan den andre menar att 
eleverna ska jämföra men behöver inte ha något resonemang kring jämförelsen:  

                                                
89 Intervju med L1, 2013-12-04. 
90 Intervju med L2 2013-12-04. 
91 Selghed, Bengt. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, 2. uppl., Liber, 
Stockholm, 2011, s 55f. 
92 Intervju med L4, 2013-12-09. 
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[Lärare 1]… för E så har de ju väldigt enkla tankar, det kanske är ett 
argument som de ger, en motivering. Och deras resonemang då, om det 
är rätt eller fel att köpa ut till sina barn som är 15 år gamla. Ja, då är ju 
det resonemanget ganska så, enkelt.93   
 
Intervjuare: Nämen, för ett E, för det tänker jag, här att man redan där 
ska förklara enkla samband. Och även jämföra. 
L3: Och det är ju det som är skillnaden mot förr när det kom, där räckte 
det mer att rapa upp fakta. Men det räcker kanske med en enkel 
jämförelse, i buddhismen gör man så här, i hinduismen gör man så, det 
är en jämförelse, men det är inte ett resonemang kring den jämförelsen, 
vad har det för betydelse för människan. Såna jämförelser är väldigt, 
väldigt lätta att göra, det klarar ju eleverna redan på sjuan liksom. 94 

 
 
Enligt Skolverket betyder enkla samband, slutsatser, resonemang, jämförelser och 
exempel att eleven drar slutsatser, men inte med samma goda förankring i källor och 
eventuella teorier som vid ett välgrundat resonemang.95  

En uppfattning som sticker ut bland de fyra intervjuade är att enkla samband 
uppfattas som en jämförelse, fast resonemang kring själva jämförelsen förs inte. Att 
slutsatsen ska vara förankrad i källor och eventuella teorier är något L2 antyder då han 
säger att fakta används för att dra slutsatser, men som kanske är självklart, och därför 
inte ens nämns av de andra? Kanske behöver också det som tas för givet, att eleverna i 
sina svar använder fakta förankrad i källor och teorier, uppmärksammas så att den 
aspekten inte glöms bort? 

 
 

3.1.3 Betyget C och A  
 
 
Utförligt  
 
I läroplanen nämns ”utförligt” som ett värdeord och enligt tre av lärarna tolkas detta 
som kunskapsmängd. En lärare uttryckte att det ”alltså då handlar det rent om kunskap, 
att man kan mer”.96Andra uppfattningar av ordet utförligt som kom fram var att det 
innebär att diskutera mer, tänka efter och att ha egna åsikter. Välgrundat och nyanserat 
innebär att kunna ta in en annan form av världsbild menar någon. L4 menar att det 
handlar om att jämföra mer, att gräva djupare och att problematisera. Vidare menar han 
att man ska kunna, se konsekvenser i det dagliga livet samt att svaren ska ha en tydlig 
struktur och att eleven ska ha behandlat ämnet på ett genomgripande sätt. 

Skolverket menar att en ”utförlig” redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik 
och att det även finns en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och 
utförlig (längre).97 Tre av de fyra lärarna nämner den kvantitativa dimensionen vad 
gäller ett utförligt svar, men ingen av de intervjuade refererar till exaktheten i ett 
utförligt svar.  
 

                                                
93 Intervju med L1, 2013-12-04. 
94 Intervju med L3, 2013-12-05. 
95 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 57. 
96 Intervju med L2, 2013-12-04. 
97 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 57. 
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Välgrundade/välgrundat  
 
Begreppet ”välgrundat” i läroplanen uppfattas som att eleverna i sina redogörelser och 
resonemang ska visa på många perspektiv, fler synvinklar och mer fakta. Eleverna ska 
vid ett välgrundat svar också kunna dra fler och djupare slutsatser, ”kunna prata om, 
redogöra, inte bara tycka, ange skäl för och sätta sig in i frågan”.98 En annan lärare 
menar att det innebär att ”ha tänkt efter extra, att resonera kring jämförelser och att 
resonemanget håller och har en röd tråd och har stöd i det man tidigare sagt”. 99 
Samtliga lärare anser att även detta värdeord har med kunskapsmängd att göra och en 
säger att det handlar om ”att använda mycket fakta”.100 
 
 
Nyanserat 
 
Samtliga lärare uppfattar begreppet ”nyanserat” som elevernas förmåga att kunna ta in 
och förhålla sig till olika perspektiv. L2 har formulerat det som att ha ett 
fågelperspektiv: 

 
… utförligt och nyanserat och då tänker jag nyanserat, så tänker jag att man 
kan se det från olika perspektiv. Och religion är ju ett sånt ämne att det finns 
ju inte ofta klara svar, så att man kan förstå det att folk ser på det här olika 
och varför ser man på det olika, att man kan lite sätta sig in i hur andra 
människor ser på det även om jag inte håller med dem. Så, man kan se på en 
fråga utifrån olika perspektiv. Höja, liksom ha lite så här fågelperspektiv, kan 
man säga, på A, inte bara utgå från mig själv utan också sätta mig in i hur 
andra ser på det. Och det är ju ett steg ytterligare tänker jag, från de andra då, 
att kunna göra det.101  

 
Lärarna L4 och L2 talar om begreppet att kunna ”problematisera”, och L4 fyller i att det 
handlar om att ”se ytterligare problematik i sitt eget resonemang, att ta det ytterligare en 
nivå”.102  Detta liknar hur lärare L2 formulerar sin tolkning av nyanserat som att 
eleverna ska kunna ta ”ett steg ytterligare” med betoning på att det även här är en fråga 
om ”progression i kunskapsmängd, men att det ändå är innehållet i mängden som 
avgör”.103 

Skolverket menar i sin förklaring att för välgrundat och välgrundat nyanserat svar 
ska elevens svar bygga på relevanta fakta och sakförhållanden, samt har förankring i 
tillförlitliga källor och eventuella teorier.104 Detta är något som två av de intervjuade 
lärarna berörde, att eleverna inte bara ska tycka något utan ha skäl för, vilket kan 
jämföras med relevanta fakta samt att ha mycket fakta.105 Vid välgrundade och 
nyanserade slutsatser visar eleven att han eller hon kan belysa saken ur flera olika 
perspektiv. Samtliga lärare håller med om att flera perspektiv och synvinklar krävs för 
ett välgrundat nyanserat svar eller slutsats, men även redan vid ett välgrundat svar eller 
slutsats bör flera perspektiv tas in anser någon.106 Vidare anser lärarna att välgrundat har 

                                                
98 Intervju med L2, 2013-12-04. 
99 Intervju med L3, 2013-12-05. 
100 Intervju med L4, 2013-12-09. 
101 Intervju med L2, 2013-12-04. 
102 Intervju med L4, 2013-12-09. 
103 Intervju med L2, 2013-12-04. 
104 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 57. 
105 Intervju med L1, 2013-12-04; Intervju med L2, 2013-12-04. 
106 Intervju med L3, 2013-12-05. 
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med kunskapsmängd att göra. Detta stämmer överens med vad forskare som Selghed, 
Carlgren och Nordgren menar då de talar om fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet, som är beroende av varandra och fakta är förståelsens 
byggstenar.107  Under intervjuerna framkom det att lärarna anser att mer faktamässig 
kunskapsmängd ger ett högre betyg och att ett välgrundat svar hänger ihop med 
förståelsen. De anser att ju större kunskapsmängd, desto större chans är det att eleven 
kan förstå, ge ett välgrundat svar och göra fler jämförelser. Men som en av lärarna 
nämner så handlar det om att förstå kunskap av kvantitativ som kvalitativ art och att 
dessa är ömsesidigt beroende av varandra.108 En konstruktivistisk kunskapssyn där 
bearbetning av fakta leder fram till förståelse är något som efterfrågas av de intervjuade 
lärarna och är även den kunskapssyn som är rådande i den nuvarande läroplanen, Gy11. 
 
 

3.2 I lärprocessen - Hur anser sig lärare tillämpa kunskapskraven i 
lärprocessen (i undervisning och examinationer)? 
 
 

3.2.1 Konkretisering 
 
Samtliga lärare konkretiserar kunskapskraven genom att diskutera dessa med eleverna i 
samband med instruktioner av uppgifter som är kopplade till kunskapskraven. Vid dessa 
diskussioner använder tre av fyra lärare elevexempel för att konkretisera:  
 

[Lärare 3] Det är därför jag har samlat på mig elevexempel nu. För det är 
det absolut bästa sättet tycker jag, att visa. Oftast brukar jag ju göra så då, 
eller i mina tidigare kurser, nu känner jag att jag inte har möjlighet att 
göra det på samma sätt, men i tidigare kurser har jag lagt fram att, ja 
vilket betyg är det utan att de vet det och så har de fått själva fått försöka 
hitta liksom, så att de lär sig se skillnaderna. Det är otroligt svårt att 
förklara med ord.109  
 
[Lärare 1]… när man har haft prov i en grupp, så kan man ju också ta ut 
bra exempel från något prov och lägga ut på Fronter.110 Alltså det här 
svaret gav ett A på den här frågan och det här svaret gav ett E och sen 
diskutera vad, alltså vad är det som skiljer sig åt, vad är det som gör att 
den fick ett E och den fick A. Så det är ju bra sen när man väl har 
exempel. 111 

 
Två av lärarna säger att de låter kunskapskraven ligga i ett speciellt digitalt rum till 
vilket de hänvisar sina elever inför uppgifter och examinationer och i detta rum tittar de 

                                                
107 Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca. Perspektiv på den svenska skolans 
kunskapsdiskussion, Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2009, s 88; 
Selghed, Bengt. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, 2. uppl., Liber, 
Stockholm, 2011, s 45f;  
Nordgren, Kenneth. ”Kunskap och betyg”. I Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, 
Johan (red.), Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och 
gymnasium, 2. [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 2012, s 68. 
108 Intervju med L2, 2013-12-04. 
109 Intervju med L3, 2013-12-05. 
110 Digitalt rum tillgängligt för elever och lärare. 
111 Intervju med L1, 2013-12-04. 
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ibland tillsammans på kunskapskraven då läraren förklarar värdeorden.112 En lärare 
utformar också en mall, en fråga som han sedan konstruerar svar till, vilket motsvarar 
de olika betygsstegen.113 En lärare förtydligar att konkretiseringen sker genom exempel 
och inte genom att skriva om kunskapskraven med egna ord.114 

I Skolverkets och Skolinspektionens olika granskningar framkommer det att lärare är 
bra på att informera om kursmål och betygskriterier (2000).115 Men granskningarna 
visar sig också att många lärare lämnar ut eller för snabbt visar kursmål och 
betygskriterier för eleverna, medan ett fåtal lärare bryter ner och konkretiserar målen 
inför varje moment. Eleverna upplever sig dock veta vilka målen är, men att de är 
ointresserade och trötta på när läraren tar upp kunskapskraven. Vanligast är att 
kunskapskraven visas och diskuteras i början av en kurs, för att sedan återkomma till i 
slutet av kursen. Granskningarna visar också att det är av vikt för eleverna att lärarna 
presenterar ämnesplaner och kunskapskrav, för att veta på vad och hur de blir bedömda. 

I undervisningen hos de intervjuade lärarna görs inga på egen hand omskrivna 
kunskapskrav, utan de konkretiserar kraven via exempel de har utformat själva eller 
genom elevexempel. Att diskutera kunskapskraven utifrån exempel kan vara ett sätt att 
förklara värdeorden, att konkretisera dem, då de inte är exakta eller definitiva. 
 
 

3.2.2 Hur ofta går lärare igenom kunskapskraven med eleverna? 
 
Alla de intervjuade lärarna visar på kunskapskraven någon gång under kursen; de 
uppger att de visar dem även innan examinationer men också när de delar ut uppgifter 
där kunskapskraven ofta finns inklistrade. En lärare utmärker sig genom att gå igenom 
kunskapskraven vid varje nytt moment medan en annan uppger att ambitionen är att de 
skall vara en del i elevernas lärprocess men ofta skyndar de förbi kunskapskraven för att 
komma igång med själva uppgiften istället.116 Att gå igenom kunskapskraven vid varje 
moment är enligt Skolinspektionen ett föredömligt sätt att jobba på. Att systematiskt 
och metodiskt arbeta så att eleverna utvecklar förståelse för ämnesmålen och insikt om 
sitt eget sätt att lära är av vikt och lärarna i intervjun kan vara ett exempel på detta.117  

 
 

                                                
112 Intervju med L1, 2013-12-04; Intervju med L4, 2013-12-09. 
113 Intervju med L4, 2013-12-09. 
114 Intervju med L1, 2013-12-04. 
115 Skolverket. Nationella kvalitetsgranskningar 2000. Skolverkets rapport 190. Stockholm, 2000, s 175; 
Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, 
Rapport 2012:3. Stockholm, 2012, s 20. 
116 Intervju med L1, 2013-12-04; Intervju med L2, 2013-12-04. 
117 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, 
Rapport 2012:3. Stockholm, 2012, s 20. 
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3.2.3 Elevers ointresse för kunskapskraven 
 
Två av lärarna upplever att eleverna tycker att det är ”tjatigt ” att gå igenom 
kunskapskraven och att de verkar ointresserade.118 Orsaken är enligt en av lärarna att 
eleverna inte förstår kunskapskraven och vad förklaringarna av dem syftar till. Därför är 
det enligt honom oerhört viktigt att konkretisera kunskapskraven för elevernas 
förståelse:  

… dom är inte intresserade utav att höra det, samtidigt så tror jag att det 
är oerhört viktigt att konkretisera kunskapskraven och gå igenom det, 
för gör jag det inte, då bildar dom sig egna uppfattningar och på nåt sätt 
så tror dom sig nog att dom har klart för sig vad som krävs, fast jag tror 
att det kan finnas en skillnad mellan vad jag tänker och eleverna tänker. 
Dom tror att dom tänker som jag, men det är inte säkert, om 
kunskapskraven vad som krävs, så därför är det ju viktigt att prata om 
dem.119 
 

En annan informant berättar att även om eleverna upplever det ”tjatigt” att gå igenom 
kunskapskraven så är de intresserade av att diskutera dessa efter prov då de vill veta vad 
de skulle ha svarat för att ha nått ett högre betyg. Efter tillbakalämning av 
examinationer vill eleverna prata om kunskapskraven och L4 menar att dessa 
diskussioner har gett förbättrat resultat vid efterkommande examinationer. Att ge 
eleverna en vana i att tolka kunskapskraven och träna dem i det kan vara en god idé 
menar två lärare.120 

Tidigare forskning har på liknande vis påvisat att eleverna är ointresserade att gå 
igenom kunskapskraven och ointresset grundar sig ofta i oförståelse inför kraven, Men 
som en lärare i den här undersökningen påpekar blir det än viktigare att göra 
kunskapskraven konkreta och begripliga.121 Eleverna borde vara intresserade av de sätt 
och på vilka grunder de bedöms eftersom detta är en förutsättning för en rättssäker 
bedömning.122 Det är anmärkningsvärt att elevernas intresse kan vara stort när de får 
tillbaka sina examinationer och det framkommer frågor om varför de inte fått högre 
betyg. Kunskapskraven kan i dessa situationer användas som redskap. Enligt en 
intervjuad lärare kan elevernas prestationer förbättras inför nästa examination efter 
sådana diskussioner. 
 
 

3.2.4 Kunskapskraven är ett redskap för både lärare och elever 
 
Samtliga lärare använder sig av kunskapskraven i sin planering av undervisning. Två 
lärare säger att de börjar kursen med att titta på ämnesplan och kunskapskrav och 
konstruerar därefter examinationer och uppgifter utifrån kraven.123 
En lärare, L4, föreslår att man kan arbeta tematiskt och följa den ordning som står i 
kunskapskraven för att på så sätt kunna visa eleverna vad de blir bedömda utifrån och 

                                                
118 Intervju med L2, 2013-12-04; Intervju med L4, 2013-12-09. 
119 Intervju med L2, 2013-12-04. 
120 Intervju med L2, 2013-12-04; Intervju med L4, 2013-12-09. 
121 Intervju med L2, 2013-12-04. 
122 En rättssäker bedömning enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad, förutsätter att eleverna vet på vad 
och hur de bedöms.  
Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo. Betygssättning: en handbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 
2012, s 52ff. 
123 Intervju med L2, 2013-12-04; Intervju med L3, 2013-12-05. 



  
 

27 

som lärare vinna tid. Men samtliga lärare delger att de inte har valt att jobba så, utan 
inkluderar kunskapskraven i de områden och moment som de väljer att arbeta med.  

Enligt Skolinspektionen, som förespråkar tematiskt arbete, innebär detta att arbeta 
utifrån flera kunskapskrav på en gång och ofta krävs det då att lägga om sin planering 
där man har utgått från ett kunskapskrav i taget. Att arbeta tematiskt kan enligt 
Skolinspektionens granskning underlätta i den tidsbrist som lärare upplever i kursen, 
men också för att nå syftet med kursen – att eleverna kan utveckla breddade och 
fördjupade kunskaper om olika religioner och livsåskådningar samt bättre underbyggd 
respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.124  

En tematisk innebär att man planerar sin undervisning utifrån flera mål och 
kunskapskrav, vilket kan upplevas krävande. Lärarna i undersökningen arbetar utifrån 
ett kunskapskrav i taget och sammanfattar i slutet av kursen. Att göra om sin planering 
kan ta tid, men kan kanske underlätta för eleverna att göra jämförelser mellan religioner 
och ge dem helhetsförståelse. 

 
 

3.3 Efter lärprocessen - Hur anser sig lärarna bedöma utifrån 
kunskapskraven? 
 
 

3.3.1 Orättvist system – kvalitet hellre än kvantitet? 
 
Tre av lärarna, L1, L2 och L4 uppfattar kunskapskraven ogynnsamma eller orättvisa på 
något vis. Kunskapskraven missgynnar faktakunniga som har svårt att uttrycka sig, 
menar L4, medan L1 anser att faktakunskap och allmänbildning är bättre än inget alls. 
Vidare menar L1 att elever med mycket förkunskaper har chans att få de högre betygen, 
eftersom betygssystemet inbjuder till att skyndsamt gå in i analyser och jämförelser, 
men snabbt springa igenom faktabiten som ju lägger grund för fler och djupare analyser: 
 

Det finns en risk med det här systemet att man tänker hela tiden bara på 
att man vill ju att de ska få så höga betyg som möjligt. Och faktan ger ju 
inte liksom, och då snabbt, snabbt, snabbt så vill man komma in i djupet 
för att de ska kunna visa det. Men de kan ju inte visa det om de inte har 
grunderna. Så då gynnar man de eleverna som har grunderna med sig när 
de kommer, men inte de som inte kan nånting. Frågan är hur mycket 
klokare de blir.125 
 
Liknande uppfattning uttrycker L2: 

 
… och sen skulle jag ju säga det, jag tror att det finns en fara med det här 
också för att det har man ju gjort länge men ännu mer på senare tid, 
uppleva att man trycker på det här, elevens förmåga att reflektera, 
analysera och så. Och det finns också en risk då att man liksom tummar 
på kunskaps, ren kunskap, alltså om man säger fakta eller så, att det får 
mindre vikt. Det, att man inte värdesätter det i bedömningen som i 
religion. Man kan ju hamna i den fällan att bara de tycker och tänker och 
funderar och analyserar, så är det ett bra betyg. Och sen är det liksom 
samma kunskapsmängd, på E och C och A. Men egentligen om man säger 

                                                
124 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, 
Rapport 2012:3. Stockholm, 2012, s 13f. 
125 Intervju med L1, 2013-12-04. 
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på den här (tittar på kunskapskraven utskrivna), översiktligt, utförligt, att 
det är en progression där emellan kunskapsmängden också. Det tror jag är 
lätt att glömma bort för det blir så fokus på det här andra, på de här enkla 
slutsatser, välgrundade slutsatser och så. Och välgrundat nyanserat.126 
 

Även L4 anser att kunskapskraven kan missgynnavissa elever och därför lägger han upp 
sina examinationer med en faktadel och essäfrågor (stora områden):  

… har man bara en massa såna här stora områden missgynnar ju det ett 
antal elever som kanske kan väldigt mycket men som har svårt att 
exempelvis uttrycka sig på, för det systemet vi har nu gynnar ju väldigt 
mycket de som har lätt för att uttrycka sig.127 

 
Både lärarna L2 och L4 poängterar att mängden kunskap ger också utslag på djup i 
analys och handlar om progression även i kunskapsmängd. Men, som L2 betonar, är det 
innehållets kvalitet som räknas, samtidigt som kvaliteten har ett samband med 
kunskapsmängden. 
 
Enligt forskaren Selghed ska de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet utgöra varandras förutsättningar och vid bedömning ska lärare inte endast 
fästa sin uppmärksamhet på kunskap av kvantitativ art. Den kvalitativa arten som visar 
sig i förståelse måste också uppmärksammas vid bedömning.128 Lärarna upplever att 
kunskapskraven är orättvisa och ogynnsamma för de elever som har lätt för att ta till sig 
faktakunskap men har svårt att uttrycka sig. För att i sin undervisning hinna 
uppmärksamma både kunskap av kvantitativ art och kvalitativ art upplever några lärare 
att den kvantitativa arten får ge vika till förmån den kvalitativa, men de påpekar 
samtidigt att dessa förutsätter varandra.129 
 
 

3.3.2 Hellre fria än fälla? 
 
Tre av de fyra intervjuade lärarna i undersökningen nämner att det är lättare att fria en 
elev än fälla vid bedömning och betygssättning:  
 

L2: … många gånger då för E, så känner jag ju att jag tummar på 
kunskapskraven, att jag liksom kompromissar eller så här att dom, ah, att 
det där enkel slutsats kanske jag känner egentligen att jag borde ställa 
större krav på det än vad jag gör, för att ge E än vad jag i praktiken gör, 
så.130 

 
Läraren i citatet ovan menar också att det finns ett slags inbyggt krav i systemet som 
sätter en press på lärare att godkänna sina elever. 
 

E är ju, E är ju egentligen enkelt skulle jag vilja påstå. Så, så tänker jag. 
Jag vet inte om jag t o m gör det för enkelt. Annars skulle ingen bli 
godkänd. När jag har mina handelsklasser, skulle jag inte då, skulle jag 

                                                
126 Intervju med L2, 2013-12-04. 
127 Intervju med L4, 2013-12-09. 
128 Selghed, Bengt. Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i 
yrkesutövningen, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund: Lunds universitet, 2004, Malmö, 
2004, s 62f. 
129 Intervju med L1, 2013-12-04; Intervju med L2, 2013-12-04; Intervju med L4, 2013-12-09. 
130 Intervju med L2, 2013-12-04. 
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liksom kräva mer än det utav dem, nej, jag vet inte riktigt, då skulle väl 
ingen bli godkänd till slut men...131 
 

L1 menar att hon måste göra det enkelt och ställer sig frågan om det blir för enkelt, i 
förhållande till vad kunskapskraven faktiskt kräver. Samtidigt menar hon att om det inte 
gjordes enkelt skulle inte några i vissa klasser få ett godkänt betyg. 
I artikeln i Lärarnas framkom det att många lärare känner ett tryck att inte sätta för låga 
betyg och orsaken är det fria skolvalet som inneburit hård konkurrens om eleverna. Att 
ha en skola med högpresterande elever ger god reklam för skolan.132 Tre av fyra lärare i 
den här undersökningen nämner att det ibland är lättare att vara snällare mot eleverna 
och ge dem bättre betyg eftersom vissa klasser inte annars skulle bli godkända. 
Informanten L1 menar att vissa klasser är så svagpresterande att ingen i princip skulle 
bli godkänd om man satte ribban högre för ett E än nuvarande kriterier. Ytterligare en 
orsak som gör att man hellre friar än fäller, enligt de intervjuade lärarna, är att det blir 
merarbete för den enskilde läraren.  

Samtidigt uttrycker lärarna en självkritik mot sin egen undervisning. Om exempelvis 
flertalet elever i en klass får betyget F bör läraren fundera över sin undervisning. Enligt 
Gustavsson, Måhl och Sundblad bör läraren vara väl insatt i dokument som styr dennes 
arbetsplats, planera utifrån ämnesplanerna och se till att täcka upp allt som ska vara med 
och klargöra ämnesplan och kunskapskrav för eleverna, så att de ges en rättvis chans att 
nå upp till de betyg de har förutsatt.133 Lärarna i undersökningen nämner vikten av att 
utforma en stimulerande och motiverande undervisning för eleverna, men betonar 
samtidigt att eleverna måste ta sitt ansvar för att uppnå bra betyg. 

 
 

3.3.3 Relativ bedömning 
 
Informanterna L2 och L4 menar att det är lätt att sätta ribban för betygsbedömning 
utifrån vad man har att jämföra med, det vill säga de andra eleverna i klassen. Detta sätt 
att bedöma blir en relativ bedömning, vilket inte någon av dem tycker är ett riktigt sätt, 
men kanske ibland blir omedvetet oundvikligt. L3 menar att om det inte finns några 
högpresterande i klassen finns det inga exempel att utgå ifrån i diskussioner rörande 
kunskapskraven. Bedömning, menar samtliga lärare, ska utgå från kunskapskraven, men 
där kompromisser förekommer ibland:  

 
Men som man säger i den här skolan som är en skola med mycket 
yrkesinriktade program så det finns ju en risk i och med att den ju inte 
är… det är ju ett dilemma, i och med att det ju inte är definitivt, att precis 
det här ska du kunna, så finns ju alltid lärarens tolkning, vad den fyller 
den med för innehåll och då kan man ju bli lite hemmablind att man 
anpassar sig till sina elever och lägger ribban på kunskapskraven utifrån 
det. Man kräver kanske mer på Samhällsprogrammet för de förmodligen 
är mer motiverade i de här ämnena, än på andra program där de inte är 
motiverade, då kanske man sänker ribban, för att få fler godkända.134  
 

                                                
131 Intervju med L1, 2013-12-04. 
132 Lindgren, Karin. ”Gamla betygen bättre än de nya?”. Lärarnas. Nr 20, 13 december 2013-23 januari 
2014, årgång 2014. 
133 Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo. Betygssättning: en handbok, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2012, s 52ff. 
134 Intervju med L2, 2013-12-04. 
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Från 1960-talet fram till mitten av 1990-talet gällde det relativa betygssystemet där 
eleverna bedömdes i relation till andra elevers prestationer. Men från mitten av 1990-
talet infördes det målrelaterade betygssystemet där elevernas kunskaper bedömdes 
utifrån kunskapskriterier. Enligt forskare i pedagogik Gunnar Hyltegren är dagens 
betygssystem fortfarande relativt, fast på ett dolt sätt. Detta sätt att bedöma, efter 
kunskapskravens (kunskapskriteriernas) införande ska inte existera, men fortlever allt 
jämt.135 Tre av fyra lärare i denna undersökning nämner att de ibland tänker utifrån en 
relativ bedömning, att ribban kan läggas utifrån vilka elever som finns i klassen, 
klasserna eller skolan. Detta sätt att bedöma anses inte som en rättssäker bedömning, 
men något som med stor sannolikhet förkommer i praktiken. 
 
 

3.3.4 Eleverna får chans att visa E-A och provkonstruktion  
 
Samtliga lärare i undersökningen anser att eleverna ges chans att visa på alla betygssteg. 
L1 och L4 konstruerar prov där någon del i proven brukar mäta faktakunskaper och en 
senare del med någon form av essäfrågor som gör det möjligt för eleverna att visa på 
alla betygssteg. L2 och L3 utgår från kunskapskraven när de konstruerar examinationer 
och därmed garanteras att alla betygssteg finns representerade i examinationerna. 

Professor i pedagogik Anders Gustavsson menar att rättssäkra betyg kan endast sättas 
om eleverna får chans att i examinationer visa på alla betygssteg, det vill säga 
provkonstruktioner måste täcka upp alla betygssteg.136 Även Selghed visar på de olika 
aspekterna av kunskap som ska finnas med i de olika betygsstegen. Han nämner att de 
fyra F:en vilka ska finnas representerade i varje betygssteg, vilket förutsätter att en 
examination ska ge eleven chans att visa allt från E-A. De fyra F:en finns representerade 
på respektive betygssteg men lägger tyngd på fakta, förståelse eller analys beroende på 
betygssteg.137 Denna nyansering är något som samtliga lärare anser sig erbjuda sina 
elever.  
 
 

3.4 På vilket sätt anser lärare att kunskapskraven lägger grund för en 
likvärdig bedömning? 
 
 

3.4.1 Tolkningen gör likvärdigheten omöjlig 
 
Samtliga lärare i undersökningen anser att det är omöjligt att uppnå likvärdig 
bedömning av elever. Eftersom värdeorden är tolkningsbara kan man inte nå 
hundraprocentig likvärdig bedömning. Men kunskapskraven är ändå till hjälp genom att 
ge lärarna riktlinjer för bedömningen: 
 

                                                
135 Lindgren, Karin. ”Gamla betygen bättre än de nya?”. Lärarnas. Nr 20, 13 december 2013-23 januari 
2014, årgång 2014. 
136 Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo. Betygssättning: en handbok, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2012, s 52ff. 
137 Selghed, Bengt. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, 2. uppl., Liber, 
Stockholm, 2011, s 55f. 
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Det är liksom inbyggt i systemet att vi inte kan få en exakt likvärdighet, 
att man kräver samma sak överallt eftersom det finns öppenhet för 
tolkning. Så man får ta det onda med det goda. Det goda är att, att det är 
en kunskapssyn som gör att man analyserar, reflekterar och tänker efter 
men samtidigt att vi har den, så måste också det finnas en öppenhet i 
kunskapskraven och det gör att de tolkas på olika sätt.138  
 

 
I inledningen nämndes hur svårt det kan vara att uppnå en likvärdig grund då 
kunskapskraven och värdeorden är svårtolkade och det kan finnas lika många tolkningar 
som det finns lärare. Frågan blir då om kunskapskraven verkligen kan lägga en 
likvärdig grund. Genom att värdeorden är tolkningsbara kan likvärdighet inte kan 
uppnås till fullo, vilket samtliga lärare verkar inse, men samtidigt ger de en 
fingervisning och en hjälp på vägen i riktning mot likvärdighet.  
 
 

3.4.2 Exempel och bedömningsstöd efterfrågas 
 
Tre av fyra lärare efterfrågar bedömningsstöd utformat av Skolverket. De menar att om 
detta funnits hade likvärdighet varit lättare att uppnå.139 L1 frågar försiktigt om hon får 
klaga på Skolverket, så är de dåliga på att lägga ut exempel: 
 

… Alltså exempel på då en etikuppgift, exempel på en uppgift i 
världsreligionerna. (…) Men det tänker jag, att när man börjar ett nytt, när 
man börjar med nya kriterier borde det finnas exempel redan från början, 
så att inte lärarna behöver famla i blindo. Jag tycker att det ska finnas.140 

 
Då kunskapskraven uppfattas som svårtolkade vore bedömningsstöd, även för 
gymnasiet, något att önska. Till sin hjälp har gymnasielärarna idag Skolverkets 
Gymnasieskola 2011 i vilken det ges förklaringar av värdeorden, men inte tillräcklig 
praktisk hjälp, som ska främja samsyn gällande värdeorden.141 Bedömningsstöd och 
exempel i vilka värdeorden kan konkretiseras, på nationellt plan, kunde öka 
möjligheterna för en mer likvärdig bedömning. 
 
 

3.4.3 Betydelsen av kollegialt samarbete 
 
Samtliga lärare i undersökningen anser att det är viktigt att prata med kollegor om betyg 
och bedömning för att uppnå likvärdighet men att det ofta finns för lite tid till detta. 
Samtliga lärare anser att det inom kollegiet i stort sett råder samstämmighet då de vid 
några tillfällen har tagit med specifika fall som diskuterats med kollegor. Det brukar 
inte vara tveksamheter i bedömningen av betygen mellan E och C, och inte heller 
mellan betygen C och A. Deras tveksamheter brukar i de flesta fall gälla mellanstegen 
mellan betygen D och B. 

Skolinspektionens granskningar och Skolverket visar på sätt för att nå likvärdig 
bedömning och en metod som framhålls som nödvändig är det kollegiala samarbetet - 

                                                
138 Intervju med L2, 2013-12-04. 
139 Intervju med L1, 2013-12-04; Intervju med L3, 2013-12-05; Intervju med L4, 2013-12-09. 
140 Intervju med L1, 2013-12-04. 
141 Skolverket. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s 57f. 
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att lärarna träffas och diskuterar frågor som rör betyg och bedömning.142 Att diskutera 
frågor av detta slag är viktigt för att uppnå likvärdig bedömning anser samtliga lärare i 
denna undersökning, men de upplever samtidigt att det inte finns tidsutrymme till detta i 
deras vardag. Samtliga anser också att det råder samstämmighet i bedömningen när de 
diskuterar specifika fall med kollegor. Att mer tid skulle ägnas åt sambedömning skulle 
sannolikt öka chanserna till en mer likvärdig bedömning, samtidigt som lärarna i denna 
undersökning undrar var denna tid skulle tas ifrån.  
 
 

                                                
142 Skolinspektionen. Betygssättning i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning, Rapport 2010:12. 
Stockholm, 2010, s 7; Skolinspektionen. Betyg i gymnasieskolan 2011. Kvalitetsgranskning, Rapport 
2011:4. Stockholm, 2013, s 22ff. 
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4 Slutsats 
 
 
Mitt syfte med denna uppsats var att ta reda på hur lärare uppfattar kunskapskraven i 
religionskunskap 1 (Gy11), i synnerhet värdeorden, hur de anser sig tillämpa 
kunskapskraven och på vilket sätt de uppfattar kunskapskraven lägger grund för 
likvärdig bedömning. 

Genom fyra kvalitativa intervjuer har jag tagit reda på vilka uppfattningar fyra 
religionslärare på gymnasiet har rörande dessa frågor. De intervjuade är alla 
religionslärare på gymnasiet och arbetar i Jönköpings kommun. Tre av lärarna arbetar 
på kommunalt gymnasium medan en arbetar på ett privat gymnasium.  

Uppsatsen struktureras (i synnerhet resultat- och analysdelen) upp med hjälp av 
följande övergripande frågor: 

 
• På vilka sätt uppfattar lärare i religionskunskap värdeorden i kunskapskraven i 

religionskunskap 1 Gy11? 
•  Hur anser sig lärare i religionskunskap kunna tillämpa kunskapskraven i 

religionskunskap 1, Gy11, och i synnerhet värdeorden, i elevernas lärprocess 
och hur anser de att dessa kan komma till uttryck i undervisning och 
examinationer?  

• På vilka sätt anser lärare i religionskunskap att de kan bedöma elevers prestation 
utifrån kunskapskraven och hur ser de på kunskapskraven som grund för 
likvärdig bedömning? 

 
Dessa övergripande frågor undersöker uppfattningar rörande kunskapskravens roll före, 
i och efter lärprocessen, samt uppfattningar om kunskapskravens grund för likvärdig 
bedömning. 

Analysen är en fenomenografisk analys där jag presenterar empirin i kategorier. 
Utifrån min frågeställning anser jag att det finns fyra självklara övergripande kategorier 
redan i problemformuleringarna. Utifrån empirin framkom underkategorier till dessa 
övergripande kategorier.  

I resultat-, analys- och diskussionsdelen görs jämförelser, i fråga om tolkning av 
värdeorden, med Skolverkets skrift Gymnasieskola 2011 som ger förklaringar till 
värdeorden. Dessa jämförelser används inte i ett värderande syfte utan är ett sätt att få 
en förståelse för vilka verktyg och förutsättningar som kan användas för att uppnå en så 
likvärdig bedömning som möjligt. 

Resultat och analys visar på att värdeorden i kunskapskraven i religionskunskap 1 
inte är enkla att tolka till jättesvåra att tolka. När lärarna beskriver hur de uppfattar 
värdeorden översiktligt, enkla samband, utförligt, välgrundat och nyanserat stämmer det 
i stor utsträckning överens med hur Skolverket själva definierar dessa värdeord. Två av 
lärarna uppfattar och bedömer med hjälp av värdeorden så som Skolverket förordar, 
men de har invändningar till ordvalet översiktligt. Ett översiktligt svar kan som det i 
kunskapskraven står, inte stå i samband med analysera, menar en lärare. Hur kan man 
analysera översiktligt frågar sig läraren. Det är motsägelsefullt menar läraren. En annan 
lärare menar att ordet översiktligt är missvisande. Att översiktligt egentligen borde 
betyda att ha en bredd på sina kunskaper, vilket inte anses stämma överens med en 
kvantitativ dimension (kortfattat svar) som Skolverket beskriver det. Välgrundat och 
välgrundat nyanserat, betygsstegen C och A, är enligt Skolverket en slutsats som bygger 
på relevanta fakta och sakförhållanden, samt har förankrat den väl i tillförlitliga källor 
och eventuella teorier (betyget C), respektive slutsatser där eleven kan belysa saken ur 
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flera perspektiv (betyget A). Att svaret eller slutsatsen bygger på relevanta fakta för ett 
välgrundat svar är det två som gett uttryck för. Att ta in flera perspektiv är något 
samtliga lärare anser då det gäller ett välgrundat nyanserat svar. Någon anser att flera 
perspektiv är något som krävs redan på C-betyget. 

I frågan Hur anser sig lärare tillämpa kunskapskraven i lärprocessen svarar samtliga 
lärare att de använder sig av kunskapskraven i sin planering av undervisning och 
examinationer. Samtliga lärare uppger att de konkretiserar kunskapskraven genom 
exempel och att de visar kunskapskraven någon eller några gånger under kursen. Något 
som två av lärarna talar om är ointresset av kunskapskrav som eleverna visar. En av 
lärarna tror att det beror på att de inte förstår dem och poängterar att det då är desto 
viktigare att tala om och konkretisera kunskapskraven.  

I frågan Hur anser sig lärarna bedöma utifrån kunskapskraven anser tre av fyra 
lärare att kunskapskraven på något vis är orättvist eller ogynnsamt. Kunskapskraven 
gynnar de som har lätt för att uttrycka sig menar en lärare, en annan lärare menar att de 
med förkunskaper har chans på de högre betygen då betygssystemet inbjuder till att 
skyndsamt gå in i analyser och jämförelser, att faktan inte räknas. Den tredje läraren 
anser att man kan hamna i fällan att bara analysera och tycka, men att 
kunskapsmängden inte förändras, att faktan får mindre vikt. 
I anslutning till diskussionen om fakta och förståelse och analys poängterar två lärare att 
mängden kunskap ger utslag på djup i analys, att det ska hänga ihop. Men oavsett hur 
mycket faktakunskap som finns så är det innehållet, kvalitativt sett, som räknas menar 
en av lärarna. 

Relativ bedömning och att hellre fria än fälla är något som sannolikt förekommer hos 
flera av lärarna, vilket är oundvikligt, om än omedvetet. Samtliga lärare anser att de ger 
sina elever chans att i examinationer visa på alla betygssteg, vilket är ett tecken på en 
rättssäker bedömning enligt professor i pedagogik Anders Gustavsson. 

Samtliga lärare anser att tolkningen (som är subjektiv) av kunskapskraven gör 
likvärdig bedömning omöjlig. Att få en hundraprocentigt likvärdig bedömning går inte. 
Men genom kollegiala samtal och med hjälp av bedömningsstöd (som lärarna önskar 
ska komma för religionskunskap på gymnasiet) så anser lärarna att en likvärdig 
bedömning blir troligare att uppnå. 

Resultaten i undersökningen bidrar med ny empirisk inblick i hur fyra religionslärare 
uppfattar, anser sig tillämpa kunskapskraven för religionskunskap 1 och hur de 
uppfattar kunskapskraven som grund för en likvärdig bedömning.  

 
 

4.1 Framtida forskning 
 
I denna undersökning har jag tagit reda på vad lärarna har för uppfattningar rörande 
kunskapskraven och hur de anser sig tillämpa dem. Intressant vore att undersöka hur de 
använder sig av kunskapskraven i realiteten vilket kan vara ett uppslag till vidare 
forskning i ämnet. Något annat som jag under denna undersökning har funderat på är 
hur eleverna uppfattar kunskapskraven. Det skulle vara intressant att göra en jämförande 
studie som undersöker om lärare och elever uppfattar kunskapskraven på liknande sätt. 
Är det så att det är en stor skillnad mellan lärares och elevers sätt att uppfatta 
kunskapskraven så föreligger en stor risk att betyg och bedömning inte görs på ett 
rättssäkert sätt. Samstämmighet om kunskapskraven bör råda mellan lärare, men även 
mellan lärare och elever. Det åligger då båda parterna att visa ett intresse för detta, även 
om ansvaret vilar, enligt mig, till övervägande del på läraren som förväntas vara 
välbekant med styrdokumenten för skolans verksamhet och ha förmåga att på ett bra sätt 
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göra dem begripliga för elever. Om inte lärare är insatta i kunskapskraven, hur ska man 
då kunna begära att eleverna förväntas veta vad som krävs av dem? 
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6 Bilagor 
6.1 Bilaga A – Informationsbrev 
 
Hej X! 
 
Här kommer lite allmän info jag skickar ut till berörda lärare som ska intervjuas: 

Jag skriver denna uppsats som ett sista led i lärarutbildningen KPU (Kompletterande 
Pedagogisk Utbildning) på Linnéuniversitet i Växjö.  

Jag följer etiska anvisningar enligt Vetenskapsrådet, se nedanstående punkter (blå text 
taget från Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning” (www.vr.se): 

 Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte.  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 
kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur lärare uppfattar och tillämpar 
kunskapskraven i religionskunskap 1, samt att ta reda på i vilken mån lärare uppfattar 
kunskapskraven utgör grund för likvärdig bedömning. 

Ditt deltagande innebär att svara på några öppna frågor, som spelas in, transkriberas och 
analyseras. Jag kommer inte att göra egna tolkningar, då detta är en fenomenografisk 
studie, jag kommer att beskriva deltagarnas uppfattningar om och rörande företeelsen 
Kunskapskrav. 

 Samtyckeskravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

Du får detta brev då du efter förfrågan sagt att du kan låta dig intervjuas. Du kan avböja 
denna medverkan om så önskas. 

 Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem.  

Du som deltagare kommer endast att framstå som ”lärare nr x”.  
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 Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Generellt gäller att 
personuppgifter insamlade för forskningsändamål endast bör doneras eller utlånas till 
andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot uppgiftslämnare och försökspersoner 
som de forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat.  

All information och material som har samlats in genom intervjuerna används bara i 
forskningsändamål och kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller andra 
syften som är icke-vetenskapliga. 

Min problemformulering lyder: 

Hur uppfattar och hur anser sig lärare tillämpa kunskapskraven i religionskunskap 1, 
Gy 11 (i synnerhet värdeorden), samt hur ser de på kunskapskraven som grund för 
likvärdig bedömning? 

Mina frågor kommer att röra ovan nämnda problemformulering och intervjun är 
halvstrukturerad, d v s några frågor/teman att prata fritt utifrån.  

Jag kommer att fråga hur du uppfattar/tolkar värdeorden i kunskapskraven, hur du 
tillämpar kunskapskraven i din undervisning/examinationer, hur du bedömer utifrån 
dem och huruvida du tycker att kunskapskraven utgör grund för likvärdig bedömning. 

  

Har du några frågor, hör i så fall av dig till mig. 

Hälsningar Åsa Levander 

Tfn 0706-799678 

Mail: al222vb@student.lnu.se 
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6.2 Bilaga B – Intervjuguide 
 
Kön? 
Yrkesverksamma år? 
 
Jag har valt att titta på kunskapskraven i religionskunskap 1 (Gy11) och hur de följer 
med genom lärprocessen - före, i och efter- samt om lärarna anser att kunskapskraven 
lägger grund för likvärdig bedömning. 
 
”FÖRARBETET” - FÖRE 
Innan kursen börjar har läraren själv en förförståelse i kunskapskraven och bildar sig en 
uppfattning om vad som krävs för de olika betygsstegen. Jag vill ta reda på hur läraren 
själv uppfattar/tolkar värdeorden (och kunskapskraven): 
  

• Hur uppfattar/tolkar du värdeorden i kunskapskraven för religionskunskap 1, 
GY11?  

• Översiktligt, enkel/enkla, några, någon, utförligt, välgrundad, utförligt och 
nyanserat, välgrundat och nyanserat, komplex, komplexa 
 

o Hur skulle du beskriva progressionen mellan: 
§ Översiktligt-utförligt-utförligt nyanserat redogöra för…?  
§ Enkla argument, välgrundade argument-välgrundade och 

nyanserade argument? 
 

Ge gärna konkret exempel på progressionen utifrån följande exempel:  
”Vidare kan eleven översiktligt-utförligt-utförligt nyanserat redogöra 
för likheter och skillnader mellan världsreligionernas gudsuppfattningar 
och underbygga sina resonemang med enkla-välgrundade-
välgrundade och nyanserade argument.” 

 
I LÄRPROCESSEN OCH HUR/OM KUNSKAPSKRAVEN PRESENTERAS 
FÖR ELEVERNA 

• Hur tillämpar du kunskapskraven i elevernas lärprocess? (Hur kommer 
kunskapskraven till uttryck i undervisningen och examinationer? ) 

 
• Konkretiserar du kunskapskraven? 

 
I SLUTET AV LÄRPROCESSEN (EXAMINATIONER) OCH BEDÖMNING 

• Hur kommer kunskapskraven till uttryck i dina examinationer?  
• Hur bedömer du utifrån kunskapskraven? 

 
LIKVÄRDIG BEDÖMNING  

• På vilket sätt tycker du att kunskapskraven hjälper (eller stjälper) er lärare till en 
likvärdig bedömning? 	  
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6.3 Bilaga C – Ämnesplan för religionskunskap 1, Gy11 
 

 
 
 

RELIGIONSKUNSKAP 
 
 
 
Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i 
religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar 
hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling 
samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella 
frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers 
upplevelse av mening och tillhörighet. 
 
 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 
breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar 
och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. 
Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har 
särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger 
till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin 
utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om 
livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 
möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle 
präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur 
relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till 
exempel beträffande frågor om skapelse och evolution. 
 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 
livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 
människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla 
respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska 
också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla 
sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 
 
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, 
kritiskt granska källor, diskutera och argumentera. 
 
 
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 

 
1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 
3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion 
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och vetenskap samt förmåga att analysera dessa. 
4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 
5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till 

kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. 
 

 
Religionskunskap 1, 50 poäng 
 

Kurskod: RELREL01 
 

Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. 
 
 
Centralt innehåll 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 
• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, 

deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i 
samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 
• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 
• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande 

till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, 
traditioner och historiska och nutida händelser. 

• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den 
aktuella samhällsdebatten. 

• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik 
samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar 
om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. 

• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, 
övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna 
ställningstaganden. 

 
 

Kunskapskrav 
 

Betyget E 
 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och 
några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och 
uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar 
eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och 
livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika 
tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för 
likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och 
gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument. 
 
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion 
och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven 
beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt 
redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och 
socioekonomisk bakgrund. 
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Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan 
religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika 
uppfattningarna. 
 
Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska 
teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda 
dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang 
om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra 
moraliska föreställningar. 
 
Betyget D 
 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 
 
Betyget C 
 

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och 
några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och 
uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys 
förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser 
om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och 
samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven 
utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas 
människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med 
välgrundade argument. 
 
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion 
och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven 
beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt 
redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och 
socioekonomisk bakgrund. 
 
Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan 
religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de 
olika uppfattningarna. 
 
Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier 
och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge 
välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade resonemang 
om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra 
moraliska föreställningar. 
 
 
Betyget B 
 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
 
 
Betyget A 
 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera 
världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat 
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redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige 
och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven 
komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om 
världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och 
samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt 
och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas 
människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med 
välgrundade och nyanserade argument. 
 
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion 
och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken 
eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och 
nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för 
hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och 
socioekonomisk bakgrund. 
 
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om 
relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en 
välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna. 
 
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska 
teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem 
för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för 
välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan 
vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.  
 


