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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker huruvida elever behandlas lika över de olika 

gymnasieprograminriktningarna i undervisning, bedömning och betygssättning samt om lärarna 

är medvetna om elever med läs- och skrivsvårigheter och om hänsyn tas till dessa elever i 

utformningen av undervisningen, arbetsuppgifter och prov.  

Undersökningen är en kvalitativ fallstudie bestående av fyra intervjuer av lärare på två 

gymnasieskolor i Mellansverige som sedan jämförts med egna observationer av respektive lärares 

lektion/lektioner.  

Fallstudien visade att lärarna mer eller mindre använder sig av programinfärgning för att 

anpassa Religionskunskap A till eleverna. På den ena skolan använde lärarna sig även av en lokal 

kursplan, för att uppfylla kursmålen och därigenom individanpassa undervisningen samt låta 

eleverna få vara delaktiga i upplägget av kursen.  

Mitt examensarbete visar på en aktuell problematik som möter många lärare vid 

betygsättning av elever. Enligt undersökningen skulle tid att samtala med kollegor om betyg samt 

avsatt tid för självutvärdering underlätta detta arbete. 
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Förord 

Jag vill särskilt tacka de fyra intervjuade lärarna som trots maj-stressen så generöst ville ställa upp 

med sin tid; tack även för det undervisningsmaterial jag fick ta del av. Stort tack till Ola Björlin, 

min handledare och mentor i Religionsdidaktik på (dåvarande) Institutionen för Lärarutbildning 

vid Uppsala Universitet, som varit en källa av ovärderlig hjälp och inspiration. Dina goda råd om 

läraryrket kommer alltid att följa mig på vägen. Ett varmt tack även till handledare på mina VFU-

skolor för er fantastiska hjälp och för att ni gett mig en fin inblick i hur det verkliga arbetet i 

skolan är. Jag kommer att ha stor nytta av era kloka ord och av de erfarenheter ni delat med er av, 

i min fortsatta yrkesutövning i framtiden. Slutligen vill jag tacka mina nära och kära som bidragit 

med uppbackning och tid så att detta arbete kunde slutföras. Jag avslutar här med några väl valda 

ord av vår kära Karin Boye ur hennes dikt ”I rörelse” (Härdarna, 1927). 

 

 

 

[…] 

Nog finns det mål och mening i vår färd – 

men det är vägen, som är mödan värd. 

[…] 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 

Oändligt är vårt stora äventyr. 
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1. Inledning 

Under mina gångna VFU-perioder har jag insett att det av många lärare upplevs som ett dilemma 

att sätta likvärdiga och rättvisa betyg. Detta är något som jag även själv funnit vara en 

komplicerad fråga då jag nu har hunnit arbeta som gymnasielärare under fem års tid. Vad är då en 

rättvis och likvärdig betygssättning? Enligt Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning 

innebär en rättvis betygssättning att: 

 

[…] det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska visa elevens kunskaper och 

färdighet i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och som motsvarar betygskriterierna för 

betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett 

betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. (Utbildningsdepartementet 2004a, 

s. 9) 

 

Under min utbildning till gymnasielärare på Institutionen för lärarutbildning (ILU), numera 

benämnd Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, fick jag erfara praktik eller 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som det också kallas, på två gymnasieskolor i en stad i 

Mellansverige. Som av en händelse slumpade det sig så att jag fick tillfälle att undervisa i ämnet 

religionskunskap både vid typiska teoretiska program och typiska praktiska program. Genom 

dessa erfarenheter har jag således kunnat observera att elever på de olika programinriktningarna 

bland annat tycks ha olika ambitionsnivå, tålamod och förmåga till att uttrycka sig muntligt och 

skriftligt. När jag senare kontemplerade över mina praktikerfarenheter upptäckte jag att jag 

funderat över ett specifikt fenomen, nämligen det faktum att lärare på de olika 

programinriktningarna verkade bedriva undervisning på program med teoretisk respektive 

praktisk inriktning på ett för mig tydligt annorlunda vis. Med tanke på att det i Lpf 94 står att 

undervisningen ska vara individanpassad samtidigt som man ska betygsätta elever oavsett vilken 

programinriktning de valt, efter samma betygskriterier, lämnade det mig minst sagt förbryllad: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att 

utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 

och 9§§). Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En likvärdig utbildning 

innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 

fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivåer. Det 

finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder. 

(Utbildningsdepartementet 2000, s. 4) 
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Hur ska man kunna ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar när utbildningen ska vara 

likvärdig? En möjlighet som skolorna har för att kunna anpassa undervisningen efter eleverna är 

att utveckla en lokal kursplan. Denna lokala kursplan kan se lite olika ut och jag har fått ta del av 

en sådan på den ena skolan där jag praktiserat. (material från lärare, se papperskopia) En 

definition av den lokala arbetsplanen anges i ”Varför ser kursplanerna ut som de gör?”: 

 

[…] beslutas på varje skola. Den visar hur den enskilda skolan skall organisera sin verksamhet och 

reflektera över den, utvärdera den och förändra den. Den skall visa hur mål i de nationella 

styrdokumenten liksom mål i den kommunala skolplanen skall uppnås. Den skall utarbetas under 

medverkan av lärare och övrig berörd personal samt representanter för eleverna. Rektor beslutar 

om arbetsplanen. (Utbildningsdepartementet, 2005, s. 9) 

 

Att sätta betyg på elever är som många lärare känner till ett mödosamt arbete där man fordras att 

bedöma eleven enligt en bedömningsmodell där fyra betygssteg finns att tillgå: G för Godkänt, 

VG för Väl Godkänt, MVG för Mycket Väl Godkänt, samt IG för Icke Godkänt. Till hjälp har 

lärare fått bedömningsexempel för de olika betygsstegen som ligger på Skolverkets hemsida. Som 

betygsättande lärare är ansvaret stort att både se till likvärdighet och att göra en korrekt 

bedömning av elevens kunskaper, eftersom betygssättning är en myndighetsövning: 

 

Betygsättning och utfärdande av betyg utgör, i vart fall när det gäller slutbetyg, 

myndighetsutövning gentemot eleven. I bestämmelserna klargörs att det är läraren som har 

ansvaret att sätta betyg. Läraren gör vid betygsättningen en värdering av elevens studieresultat, en 

värdering som har stor betydelse för elevens möjligheter att komma in på andra utbildningar och 

för att få arbete. Slutbetyget har med andra ord rättsverkningar för eleven och det finns ytterst 

begränsade möjligheter att ändra på ett slutbetyg. Det är därför viktigt att bestämmelserna om 

bedömning och betyg tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. (Utbildningsdepartementet 

(2004b, s. 28) 

 

En fråga jag har ställt mig är: ser vägen till kursmålen likadan ut för alla elever på gymnasiets 

kärnämneskurser? Utbildningen ska alltså vara likvärdig men om man ska ta hänsyn till elevers 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivåer - måste man då inte anpassa undervisningen 

efter detta? Är ett betyg i Religionskunskap A på fordonsprogrammet lika mycket värt som ett 

betyg i Religionskunskap A på samhällsprogrammet? Om programmålen står det att läsa följande 

i publikationen ”Varför ser kursplanerna ut som de gör?”: 

[…] Alla som undervisar på ett program eller på annat sätt kommer i kontakt med ungdomarna 

där, bör veta syftet med deras utbildning. Detta syfte skall sedan ”färga in” allt som görs inom 

programmet och speciellt skall kärnämnen hämta färg från programmålen […] 

(Utbildningsdepartementet 2005, s. 8) 
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Problem 

Denna uppsats undersöker huruvida elever behandlas lika över de olika 

gymnasieprograminriktningarna i undervisning, bedömning och betygssättning samt om lärarna 

är medvetna om elever med läs- och skrivsvårigheter och om hänsyn tas till dessa elever i 

utformningen av undervisningen, arbetsuppgifter och prov.  

Undersökningen är en kvalitativ fallstudie bestående av fyra intervjuer av lärare på två 

gymnasieskolor i Mellansverige som sedan jämförts med mina egna observationer av respektive 

lärares lektion/lektioner.  

1.1 Syfte och frågeställningar   

Mitt examensarbete syftar till att medvetandegöra betygsproblematiken genom att undersöka hur 

lärare i ämnet Religionskunskap undervisar, bedömer och betygsätter elever inom olika 

programinriktningar. Undersökningen syftar vidare till att undersöka huruvida lärare är medvetna 

om vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter och om hänsyn tas till dessa elever samt om 

eleverna på de olika programinriktningarna har inflytande på undervisningens utformning och 

innehåll. 

 

De frågeställningar som kommer att behandlas i detta examensarbete är som följer: 

1. Vad är det som styr vilken kunskapsnivå som läraren väljer, då det gäller undervisning, 

betygsättning och utvärdering?  

2. Gör de intervjuade lärarna någon medveten anpassning till eleverna på de olika 

programinriktningarna som skiljer sig från de uppsatta kursmålen? I så fall på vilket sätt? 

3. På vilket/vilka sätt kan en lärares förväntningar om vad en normalpresterande elev (till 

exempel genomsnittseleven på samhällsvetenskapligt program) presterar spela någon roll vid 

bedömning och betygsättning? 

4. Hur utformas prov och skrivuppgifter för eleverna på de olika programinriktningarna? 

5. I vilken mån ges eleverna möjlighet att påverka undervisning och utvärdering? 

(Elevdemokrati) 

6. Vilken hänsyn tas till elever med läs- och skrivsvårigheter på de undersökta 

gymnasieskolorna vad gäller undervisning, skrivuppgifter och prov? 

1.2 Avgränsningar 

I min framställning kommer jag inte att behandla skillnaden mellan den skollag som sedan 1985 

varit gällande i Sverige, det vill säga Skollag (1985:1100), och den nya skollag som har trätt i kraft 

från och med den 1 juli 2011, Skollag (2010:800). Jag kommer heller inte att avhandla skillnaden 
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mellan de programmål som har varit gällande sedan 1999, SKOLFS1999:12 (Förordning om 

särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program), och de nya programmål som 

kommer att börja tillämpas från och med den 1 juli 2011, SKOLFS2010:261 (Förordning om 

ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena). 

1.3 Definitioner 

Begreppet betyg definieras enligt Nationalencyklopedin (1990, s. 505) som: ” betygsgivning, utsaga om eller 

bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod. Ett 

viktigt tillämpningsområde för betyg är skolprestationer.” Betyg har tre uttalade huvudfunktioner enligt 

artikeln ”Betyg och betygssättningar”, skriven av forskarna Christina Cliffordson, Joanna Giota, 

Jan-Eric Gustafsson och Alli Klapp Lekholm (2008) och publicerad i Vetenskapsrådets rapport 

Resultatdialog 2008:12. Dessa tre huvudfunktioner är att ge information om elevernas kunskaper 

och färdigheter, att främja elevers motivation samt att användas vid urval till nästa nivå av 

utbildningssystemet (SOU 1977:9). Dessa funktioner ställer olika krav på betygens egenskaper 

vilket innebär att de relativa betygen främst är avsedda att på ett optimalt sätt uppfylla 

urvalsfunktionen, medan de målrelaterade betygens primära syfte är att uppfylla 

informationsfunktionen. Ett flertal studier indikerar att det även finns outtalade funktioner vad 

gäller betyg och betygssättning, som till exempel att elevers motivation, intresse och ambition 

påverkar betygen (Alexander, 1935; Giota, 2002; Wentzel, 1989). Forskningen som utförts inom 

detta område är dock mycket begränsad, enligt Cliffordson, Giota, Gustafsson och Klapp 

Lekholm. De menar vidare att det finns mycket som talar för att betygssättning även influeras av 

andra faktorer än kunskaper och färdigheter, vilket till viss del kan förklara de påvisade 

skillnaderna i betyg mellan olika elevgrupper utifrån kön, social och nationell bakgrund 

(Cliffordson, Giota, Gustafsson och Klapp Lekholm (2008) s. 25). 

Kunskapsbedömning, eller så kallad pedagogisk bedömning, är enligt Nationalencyklopedin 

definierat som en insamling av information om en individs kunskapsutveckling och tolkning av 

denna. Kunskapsbedömning avses ofta i utbildningssammanhang där en lärare eller handledare 

bedömer med vilken kvalitet och i vilken utsträckning som eleven har lärt sig och utvecklat sina 

förmågor. Kunskapsbedömning kan bland annat användas till kartläggning, värdering, 

synliggörande av kunskaper eller för att ge återkoppling.   

Med genomsnittselev menar jag ”bildligt: (ungefärligt) medeltal; medelnivå; även: grupp av människor 

(föremål) som står på en medelnivå; ofta med särskild tanke på medelmåttighet”. (Svenska Akademiens Ordlista, 

1986) 

Enligt Svenska Akademiens Ordbok betyder ordet likvärdig: ”som är värd lika mycket som ngn l. 

ngt, som har samma värde; jämgod; jämställd; ekvivalent; äv. bildl.”. Om ordet likvärdighet står det: ”om 

ngt som är likvärdigt med ngt annat; ekvivalent”. (Svenska Akademiens Ordbok, 2010)  
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Med normalpresterande elev (fråga tre i Frågeställningar) menar jag ”normgivande som 

representerar ett medelvärde [eller] en medelnivå; genomsnittlig, ordinär, vanlig”. (Svenska Akademiens Ordlista, 

1986)  

1.4 Litteratur 

Den forskningslitteratur som behandlar likvärdighetsproblematiken vid betygssättning visade sig 

inledningsvis vara ganska skral. Min undersökning är initierad och genomförd år 2005 och vid 

denna tid fanns ännu inte så mycket forskningsmaterial publicerat rörande mitt ämne. Dock kan 

sägas att en hel del användbart material från år 2005 och framåt stod att finnas. Sökningen 

inleddes i Uppsala universitetsbibliotekskatalog DISA och även i Örebro Universitetsbiblioteks 

katalog efter material i ämnet bedömning och betygssättning, med sökorden: betygssättning, 

utvärdering, bedömning, gymnasieskola, religionskunskap, likvärdighet och 

likvärdighetsproblematik. Ett antal publikationer rörande relevanta undersökningar och tankar 

kring bedömning fanns även på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Några givande artiklar 

som berör mitt ämne stod även att finnas i Lärarnas Riksförbunds medlemstidning Skolvärlden 

(2005), skrivna av Erika Wermeling (2005a), samt (2005b). 

http://www.skolverket.se/
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2 Tidigare forskning 

Denna forskningsöversikt syftar till att dels att belysa en del av den forskning som har till sitt 

primära syfte att studera debatten kring bedömning och vad bedömning syftar till, samt även 

likvärdighetsbegreppet i relation till bedömning.  

Betydelsen av bedömning omvärderas idag av många forskare och lärare. Allmänt talas 

det om bedömning för lärande och utveckling eller pedagogisk bedömning. I antologin Pedagogisk 

bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, redigerad av Lars Lindström och Viveca 

Lindberg (2005) bidrar en grupp forskare, lärarutbildare och lärare till diskussionen om olika 

former av bedömning i förskola, grundskola och gymnasium. Författarnas texter baseras på såväl 

aktuell forskning som på utvecklingsarbete relaterat till det senast decenniets nytänkande kring 

bedömning. 

Lars Lindström (2005) skriver i sin artikel Pedagogisk bedömning, om hur den didaktiska 

forskningen under senare år har förskjutit tyngdpunkten från undervisning till lärande. Detta har 

genererat en ny syn på att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Vad eleverna lär sig 

skiljer sig allt för ofta från det som läraren avsett, vilket dessutom inte sällan skiljer sig från det 

som läraren faktiskt lärt ut. Elever som har svårt att hänga med i undervisningen, så kallade 

svagpresterande elever, har ofta särskilt svårt att tolka skolans förväntningar och de tenderar 

således att uppfatta verksamheten som mindre meningsfull. I dagens skola, som är en skola för 

alla, är detta ett problem. I dagens samhälle krävs det att en majoritet, inte bara en elit, behöver 

tänka och lösa problem i både arbetsliv och vardag. Det gäller för skolan att skapa så kallade 

nyckelkompetenser, som exempelvis förmåga till kritiskt tänkande, kreativt skapande och 

kommunikativ förmåga, bedömbara, och inte falla för frestelsen att göra det enklast mätbara till 

det viktigaste. (Lindström 2005, s. 11) 

Från och med ht 1994 övergick den svenska skolan från ett relativt betygssystem till ett 

mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. I det relativa betygssystemet är bedömningen grundad 

på en relativ måttstock, i vilken eleven jämförs med andra elever i samma skolår. Detta kallas i 

den vetenskapliga litteraturen för normrelaterad bedömning, där normen eller måttstocken utgörs 

av andra elevers prestationer. I det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet ska eleverna inte 

jämföras med varandra utan bedömningen grundar sig på en absolut norm. Elevens prestationer 

bedöms enligt fastställda mål i kursplanen som anger vad hon ska kunna inom ett visst 

kunskapsområde (Lindström 2005, s. 22-23). Ulf P Lundgren (1989) beskriver i en diskussion om 

utvärdering av skolan, skillnaden mellan det relativa betygssystemet och det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet, i analogi med en linjal respektive en karta. Linjalen 

representerar då det relativa betygssystemet och kartan det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet. Man konstruerar en skala med vars hjälp elevernas prestationer kan beskrivas. 

Man mäter avståndet mellan elevens resultat och fungerar således som en linjal. I andra fallet 
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utgör provet ett representativt urval av kunskaper från ett specifikt område och beskriver 

kunskapsområdet och elevernas positioner i förhållande till dess kunskapsmängd och struktur. 

De resultat som eleverna producerar placeras på en karta där ett bestämt kunskapsområde finns 

markerat. Ett problem med den normrelaterade bedömningen, menar Lundgren (1989), är att 

underlaget är bräckligt för beslut om hur utbildningen ska förändras. Den berättar inget om vilka 

moment som måste få mer tid, behov av resurser eller fortbildningsinsatser. De pedagogiska 

processerna belyses heller inte för att på så vis kunna ge förklaringar till varför en viss grad av 

måluppfyllelse kunde påvisas. Den mål- och kunskapsrelaterade bedömningen förutsätter en 

djupgående analys av ett bestämt kunskapsområdes struktur och omfattning, vilket i sin tur tar tid 

och kräver expertis. Prov av detta slag fungerar bra som läromedel och behöver inte hållas 

hemliga Lundgren 1989). 

Begreppet likvärdighet analyseras ingående av en grupp forskare i artikelsamlingen 

Vaddå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkanvändning (2008), som ett resultat av ett 

forskningsprojekt om utbildning och demokrati. Likvärdighetsbegreppet har haft en central roll i 

utbildningspolitiken och samtidigt såväl getts olika innebörder som genomgått förändringar i 

innebörd. Under 1960- och 1970-tal samt under tidigt 1980-tal innehade begreppet likvärdighet 

en relativt omfattande och successivt allt starkare betydelse mot en orientering mot jämlikhet, 

enhetlighet, fostran till gemensam referensram och kompensation. Likvärdighetsbegreppet under 

den här tidsperioden kommer efterhand att representera dessa värden, och även successivt ersätta 

jämlikhetsbegreppet för att därmed öppna för andra möjliga tolkningar som följer under slutet av 

1980-talet och under 1990-talet. En kamp utvecklas då om begreppet och likvärdighetsbegreppet 

ges successivt olika och delvis direkt motstridande betydelser, där likvärdighet uttolkad som 

valfrihet och föräldrarätt, profilering med mera, ställs mot den tidigare betydelsen som gradvis 

urvattnas. Dessa olika uttolkningar av likvärdighetsbegreppet samspelar med vitt skilda 

utbildningspolitiska strävanden som innebär att begreppet används på olika objekt och olika 

kontexter i skolans värld, för att under slutet av 1990-talet och under 2000-talet kopplas alltmer 

till måluppnående och betygsättning. Jämfört med den första perioden så framstår betydelsen av 

likvärdighet nu i mycket mer avgränsad betydelse, preciserad i godkändkravet. Den betydelse som 

getts det fortfarande framförda men alltjämt svagare kravet på likvärdighet i utbildningen är alltså 

tydigt kopplad till elevers uppnående av goda studieresultat. Under denna period ersätts också 

likvärdighetsbegreppet med kvalitetsbegreppet. Samtidigt lever motsättningen och de skilda 

uttolkningarna kvar i vissa kontexter från den andra perioden, och legitimerar olika 

utbildningspolitiska praktiker. (Englund och Quennerstedt 2008, s. 8-9, samt s. 27)  

Ninni Wahlström konstaterar i sin artikel, Likvärdighet och kunskap – två mångtydiga begrepp, 

som ingår i Vaddå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkanvändning (2008), att frågan om 

synen på kunskap blir central och avgörande när skolans likvärdighet kopplas till att elever ska nå 

vissa gemensamma kunskapsmål i en mål- och resultatstyrd skola. Wahlström urskiljer tre möjliga 

uppfattningar eller konceptioner av kunskap, det vill säga kunskap som meningsskapande, en 



8 

 

essentialistisk kunskapskonception, och en resultatinriktad kunskapskonception. Enligt 

Wahlström får mål- och resultatstyrningens behov av preciseringar och utvärderingar som resultat 

att den resultatinriktade kunskapskonceptionen ges företräde på bekostnad av den essentialistiska 

kunskapskonceptionen, och att denna då får ett mycket begränsat utrymme för meningsskapande 

kunskap. (Englund och Quennerstedt 2008, s. 30-31) 

Vad är då syftet med bedömning? Bedömning av kompetens och kunskap kan enligt 

Lindström, tjäna olika syften och fylla skilda funktioner. Vanligen skiljer man, in den 

engelskspråkliga litteraturen, mellan formativ och summativ bedömning. Lindström refererar till 

Gipps (1994), som med formativ bedömning avser sådan som äger rum i samband med 

undervisning och används för att vägleda denna. Summativ bedömning brukar äga rum i slutet av 

en kurs för att informera om vad eleverna har lärt sig, samt hur väl kursen infriat förväntningarna. 

Enligt Gipps (1994) är det väsentliga emellertid inte när bedömningen äger rum utan vilket syftet 

är. Bedömning under kursens gång kan ha som huvudsyfte att kontrollera vad eleverna har lärt 

sig, inte att befrämja lärande, vilket innebär att bedömningen har en summativ karaktär. Centralt 

utformade prov används ofta i efterhand för att avgränsa väsentliga frågeställningar, vilka 

underlättar lärande, och provförberedande uppgifter kan med framgång användas i samma syfte. 

Även examenssituationen kan utformas så att den erbjuder optimala betingelser för lärande, och 

har i så motto formativa drag. (Lindström 2005) 

Lindström diskuterar utifrån didaktikens tre frågor: varför, vad och hur, på vilket sätt 

kunskapsbedömning används idag och hur kunskapsbedömningen har förändrats genom tiderna. 

När det gäller bedömningens syfte kan man under senare år se en förskjutning från att 

bedömning främst används för att kontrollera vad eleverna lärt sig till att bedömning även 

används för att befrämja och diagnostisera lärande. Man kan också se att bedömning sker 

fortlöpande av och för lärande, från att bedömning och lärande hålls isär. Det går nu, enligt 

Lindström, mot att lärare och elev tillsammans bedömer var elever befinner sig och hur hon ska 

gå vidare, mot hur det tidigare var då läraren på egen hand bedömde elevens kunskaper. En 

förskjutning sker nu även från ateoretisk bedömning i riktning mot bedömning grundad på teori 

om hur man lär sig inom ett bestämt kunskapsområde. 

Om man ser till vad det är som ska bedömas kan man se en förskjutning från 

bedömningar av kunskaper och färdigheter i riktning mot bedömning av förståelse och förmågor 

som kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och problemlösning i realistiska situationer. 

Här ser man också en förändring vad gäller fokus, med en förskjutning från att produkten är i 

fokus mot att processen ligger i fokus. Tonvikten ligger nu i riktning mot de fruktbara frågorna 

och konsten att lära från erfarenheter, jämfört med tidigare då tonvikten låg vid de rätta svaren. 

Hur går då bedömningen till? Lindström menar att man nu ser en förskjutning från 

normrelaterad bedömning i riktning mot en mål- och kunskapsrelaterad bedömning. Vad gäller 

resultat så frångår man att redovisa dessa i totalpoäng, och går nu mot att visa på starka och svaga 

sidor och uppmärksamma framsteg. Rörande elevers arbetssätt kan man se en förskjutning från 
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att elever arbetar var för sig utan hjälpmedel till att elever ger varandra gensvar och kan utnyttja 

olika former av minnesstöd och tankeverktyg. (Lindström 2005, s. 13-14) 

Viveca Lindberg skriver i den avslutande artikeln Bedömning i förändring, i antologin 

Pedagogisk bedömning (2005), om bedömningens konsekvenser. Enligt Lindström man riskerar 

att eleverna upplever bedömning som etiketterande, stämplande eller dömande om bedömningen 

används summativt. Detta konstaterar hon då olika författare i antologin ger uttryck för detta. 

Bedömningen kan istället upplevas som stödjande om de formativa aspekterna betonas mer. 

Införandet av det mål- och kriteriestyrda betygssystemet innebar för lärarna att de till en början 

blev försatta i en nybörjarsituation som bedömare. De blev därmed tvungna att börja reflektera 

över vad de bedömde och kommunicera detta till elever, kollegor och föräldrar. (Lindberg 2005 s. 

250-252) Lindberg konstaterar även att det som var tänkt som ett betygsystem med en idé om 

deltagande målstyrning, istället tycks ha blivit en skola där betygskriterierna och mål att uppnå 

utgör utgångspunkterna för undervisningen. Att betygskriterierna tillsammans med 

uppnåendemålen blivit ett slags checklistor snarare än som det var tänkt, indikatorer på det 

kunnande som uttrycks i mål att sträva mot. (Lindberg 2005, s. 246) 

I artikelsamlingen Att bedöma eller döma – tio artiklar om bedömning och betygssättning 

diskuterar en rad olika forskare och debattörer pedagogiska praktiker kring det betygsystem som 

riksdagen antog 1994. Samtidigt som vi fick de nya läroplanerna för såväl de obligatoriska som de 

frivilliga skolformerna 1994, infördes det nya betygssystemet, som bygger på mål- och 

kunskapsrelaterade betyg. Det arbete som ledde fram till införandet av nya läroplaner och ett nytt 

betygssystem utfördes av de av regeringen tillsatta utredningarna om en ny läroplan, så kallad 

Läroplanskommittén, och ett nytt betygssystem, så kallad Betygsberedningen. Ingrid Carlgren 

ingick i Läroplanskommittén och verkade som expert i det projekt vid Skolverket som tog fram 

de första betygskriterierna. I sin artikel, Det nya betygsystemets tankefigurer och tänkbara användningar 

(2002), blickar hon tillbaka på det arbete hon var med om samt diskuterar vad som krävs för att 

förverkliga de intentioner som låg bakom, och fortfarande ligger bakom, de mål- och 

kunskapsrelaterade betygen. Carlgren diskuterar betygsystemet som en socio-teknisk 

konstruktion, då den kan sägas ha en teknisk sida (själva konstruktionen) men även en social sida, 

eftersom betyg har betydelse för elever och samhälle. Hon diskuterar vidare vad denna 

konstruktion kan ha för betydelse för vad som sker med skolarbetets innehåll relaterat till hur 

betygsystemet uppfattas, samtidigt som systemet öppnar för möjligheten att få till stånd en 

reflektion över elevernas lärande. Hon talar även om det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemets fördelar respektive nackdelar, och jämför med tidigare betygssystem som till 

exempel, det relativa betygssystemet. I hennes artikel framgår det att de idéer som låg bakom det 

nya betygssystemet bara till en viss del förverkligats, samt att relationen mellan mål att uppnå och 

mål att sträva mot är problematisk. (Utbildningsdepartementet 2002). 
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3 Metod 

3.1 Design och datainsamling 

För att förstärka undersökningen har metodologisk triangulering använts, vilket i det här fallet 

innefattar intervjuer, observationer och analys av pedagogiskt material, för att undersöka om 

lärare modifierar sitt sätt att genomföra och utvärdera undervisningen utifrån elevernas olika 

programtillhörighet. (Stake 1995, s.114, s.173) (Denzin, 1970)  

I sin ursprungliga och bokstavliga mening är triangulering en teknik för fysisk mätning, 

särskilt inom sjöfartsnavigation, militär strategi och lantmäteri, vilka använder (eller använde) 

flera platsindikerande markörer i deras strävan att precisera en enda plats eller mål. På samma sätt 

försöker triangelformade tekniker inom samhällsvetenskapen kartlägga, eller förklara mer 

utförligt, rikedomen och komplexiteten i mänskligt beteende genom att studera det från mer än 

en synvinkel, genom att utnyttja både kvantitativa och kvalitativa data. Triangulering är ett 

kraftfullt sätt att visa samtidig validitet, särskilt i kvalitativ forskning (Campbell och Fiske 1959). 

Enligt Lennvist-Lindén ökar reliabiliteten och validiteten av undersökningens resultatet på det att 

man genom triangulering kombinerar olika forskningsmetoder. (Lennvist-Lindén 2010 s. 99) 

Användandet av triangulära tekniker i en studie är lämpligt när en mer holistisk syn på 

utbildningsresultat söks eller där ett komplext fenomen kräver klargörande. (Cohen, Manion och 

Morrison, 2007 s. 143) Triangulering definieras av Bell (1993) på följande sätt:  

[Triangulering innebär] att man kontrollerar existensen av vissa företeelser och sanningshalten i 

vad olika människor säger genom att samla in information från många olika informanter och 

använda många olika källor för att därefter jämföra och kontrastera en redogörelse med andra 

beskrivningar – allt i syfte att få en så fullständig och balanserad undersökning som möjligt. (Bell 

1993, s. 62) 

Cohen, Manion och Morrison (2007) definierar triangulering som användning av två eller flera 

metoder för datainsamling i studiet av någon aspekt av mänskligt beteende. Det finns enligt 

Denzin (1970) sex olika typer av triangulering: Time triangulation (tidstriangulering), Space 

triangulation (rumstriangulering), Combined levels of triangulation (triangulering som kombinerar olika 

nivåer), Theoretical triangulation (teoretisk triangulering), Investigator triangulation (forskartriangulering) 

och Methodological triangulation (metodologisk triangulering). Time triangulation (tidstriangulering) tar 

hänsyn till faktorer som förändring och process genom att använda tvärsnittsdata, insamlade från 

en tidpunkt, och longitudinella undersökningar, som syftar till att samla in data från samma grupp 

men från olika tidpunkter i den undersökta tidsekvensen. Space triangulation (rumstriangulering) 

ämnar försöka överkomma begränsningarna i studier inom en kultur eller subkultur genom att 

använda tvärkulturella forskningsmetoder, begränsningar som exempelvis lokalpatriotism i studier 
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genomförda i samma land eller inom samma subkultur. Combined levels of triangulation (triangulering 

som kombinerar olika nivåer) använder fler än en analysnivå av de tre principiella nivåerna som 

används inom samhällsvetenskapliga studier, nämligen individnivån, interaktiva nivåer (grupper) 

och kollektivnivån (organisatoriska, kulturella eller samhälleliga nivåer). Theoretical triangulation 

(teoretisk triangulering) bygger på användandet av alternativa eller konkurrerande teorier i stället 

för att endast använda en teoretisk utgångspunkt. Investigator triangulation (forskartriangulering) 

involverar fler än en forskare eller observatörer. Oberoende data är upptäckt av fler än en 

forskare, det vill säga att olika forskare gör olika analyser av samma forskningsdata oberoende av 

varandra. Methodological triangulation (metodologisk triangulering) använder antingen samma metod 

vid olika tillfällen (’within methods’ triangulation), eller olika metoder på samma studieobjekt (’between 

methods’ triangulation). (Denzin, 1970) Enligt Merriam (1994) kombinerar man med metodologisk 

triangulering olikartade metoder som intervjuer, observationer och rent fysiska belägg för att 

undersöka en och samma enhet. Anledningen till att man använder sig av denna strategi är att 

den ena metodens svaga sidor ofta är den andra metodens starka sidor. Man kan som observatör 

utnyttja metodernas alla fördelar genom att kombinera olika metoder och samtidigt ha kontroll 

över dess nackdelar. (Merriam, 1994, s. 85) Av Denzins sex olika typer av triangulering används 

fyra ofta inom utbildning, nämligen: time triangulation (tidstriangulering), space triangulation 

(rumstriangulering), investigator triangulation (forskartriangulering) och methodological 

triangulation (metodologisk triangulering).  Metodologisk triangulering används mest frekvent 

och det är den typ av triangulering som enligt Cohen, Manion och Morrison möjligen har mest 

att erbjuda. (Cohen, Manion och Morrison, 2007, s. 143)  

Undersökningen består av en kvalitativ fallstudie som består av intervjuer med fyra 

gymnasielärare (Bilaga 1 – Intervjufrågor), som undervisar i ämnet Religionskunskap (både A- 

och B- kurs), på två olika skolor i Mellansverige. En kvalitativ fallstudie är, enligt Merriam (1994, 

s. 11), en intensiv och holistisk beskrivning och analys av ett begränsat fenomen som exempelvis 

ett utbildningsprogram, en institution, en person, ett skeende eller en social enhet. För att kunna 

redogöra för intervjuerna har en återblick tillbaka till frågeställningarna i inledningen (i avsnittet 

1.1 Syfte och mål) gjorts för att få en kontinuitet i framställningen. Intervjufrågorna kan således 

härledas tillbaka till dessa frågeställningar. Intervjuer kan enligt Gordon (1971) definieras som: 

”[…] det instrument som man använder sig av för att samla in information i avsikt att uppnå målet eller målen”. 

(Gordon 1971, s.15) 

Studien har även inkluderat auskultationer på de intervjuade lärarnas lektioner med syfte 

att undersöka om de data jag har fått fram genom observationer gjorda i klassrummen, skiljer sig 

från vad lärarna faktiskt sade vid de kvalitativa intervjuerna. För att kunna urskilja hur det 

fungerade i praktiken i undervisningssituationen används en observationsmall, samt insamlade 

prov och annat pedagogiskt material från de intervjuade lärarna. De forskningsmetoder som valts 

gällande observationer kan karaktäriseras vara en blandning av löpande observationer under längre tid 

(då jag följt två av de intervjuade lärarna (Lärare 2 och 3) eftersom de agerade som mina 
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handledare på mina VFU-perioder), samt observationer som kan betecknas mer som critical 

incident, då dessa endast består av observation av en lärare och en klass vid ett tillfälle (detta gäller 

Lärare 1 och 4). (Johansson & Svedner 2001 s. 31-34). Critical incident definieras enligt Johansson 

& Svedner (2001 s. 33f) som en variant av löpande observationer och innebär att man definierar 

vissa skeenden som man är intresserad av och vill observera. Det behöver inte gälla enbart 

problemsituationer utan kan även beröra intressanta situationer över huvudtaget. Johansson & 

Svedner menar vidare att fördelarna med denna observationsmetod är att man på kort tid får in 

ett omfattande material om det man vill undersöka samt att det materialet är kvalitativt, vilket 

innebär att det undersökta materialet innehåller tydliga beskrivningar av vad som skett. 

(Johansson & Svedner, 2001 s. 34) De observationerna som utförts har alla varit öppna 

observationer, vilket enligt Dahmström (2011, s. 419) innebär att gruppen av personer som har 

observerats har haft vetskap om att de är observerade och att observatören är känd och 

accepterad. (Dahmström 2011) 

3.2 Urval 

De fyra lärare som intervjuats var samtliga anställda vid två gymnasieskolor i Mellansverige. Det 

faktum att just dessa lärare valdes ut beror på att jag har gjort mina VFU-perioder på dessa två 

gymnasieskolor och därför både känner till skolorna och vilka kategorier av elever som går på 

skolan, samt att jag har haft förmånen att ha haft två av de intervjuade lärarna som handledare. 

Utmärkande för lärarna på den ena skolan var att de främst undervisade de praktiska 

programmen medan de övriga två haft mest erfarenhet av de teoretiska programmen. Det visade 

sig att undersökning var lyckad rörande spridning både vad gäller ålder, kön och lärarerfarenhet. 

De två lärarna på de teoretiska programmen var män och de två lärarna på de praktiska 

programmen var kvinnor. De intervjuade lärarnas åldrar var 32, 47, 66 samt 73 år. I urvalsarbetet 

används kontakter från mina VFU-skolor; jag var således ett bekant ansikte för de intervjuade 

lärarna. Nämnas bör också att utbudet av gymnasielärare som var villiga att ställa upp på 

intervjuer visade sig vara skralt, då det på den ena skolan var många av de yngre lärarna som var 

föräldralediga, och på den andra skolan var det arbetsbelastningen som var anledningen till att 

några av de tillfrågade tackade nej till medverkan. 

3.3 Datainsamlingsmetoder    

De metoder som jag har valt att använda mig av i denna undersökning är observationer av 

lektioner, kvalitativa intervjuer och lärarmaterial från verksamma lärare, för att visa på hur de 

olika frågeställningarna i avsnittet 1.1 Syfte och frågeställningar har undersökts. 
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3.3.1 Observation 

Observationerna i klassrummen underlättades av att det i förväg skapats en observationsmall med 

frågor som jag ville ha besvarade, och som överensstämmer med syfte och frågeställningar. 

Anledningen till valet att utforma en observationsmall var på grund av att det fanns en strävan att 

få en liknande struktur av mina observationer för att lättare kunna se sambanden dem emellan. 

Observationsmallen visade sig dessutom vara en värdefull del av undersökningen särskilt rörande 

vad respektive lärare sagt vid intervjuerna. På så vis kunde undersökningen fastställa om läraren 

faktiskt gick till väga som han eller hon sagt i intervjun. 

3.3.2 Intervju 

Intervjudelen av fallstudien inleddes med utformandet av frågor som svarade mot 

frågeställningarna presenterade i inledningen (i avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar). 

Lärarintervjuerna inleddes med frågor om ålder, personlig och professionell bakgrund (med ordvalet 

professionell syftas att eventuellt få reda på om läraren arbetat utanför skolvärlden och i så fall med 

vad), hur länge den intervjuade läraren arbetat som lärare samt var (vilken/vilka skola/skolor) 

läraren arbetat. Därefter ställdes de intervjufrågor som finns redovisade i Bilaga 1: Intervjuer. 

3.3.3 Lärarmaterial 

Genom att undersöka olika typer av prov, för att på så vis få fram om man kunde se någon 

skillnad i utformningen av dessa, för elever på de olika programinriktningarna, genererades 

relevant material till denna studie. Planen var således att försöka få tag på olika exemplar av prov 

av de intervjuade lärarna, och om möjligt även undersöka om de intervjuade lärarna kunde bidra 

med annat undervisningsmaterial, för att på så vis skildra en djupare bild av hur undervisningen 

faktiskt såg ut. 

3.4 Procedur  

3.4.1 Observation 

För att få ett så bra forskningsunderlag som möjligt, samt för att kunna se på observationerna 

från olika håll ställdes vissa frågor: Hur lång var undervisningen? A- eller B- kurs? Vilken 

programinriktning är det? Vad handlade lektionen om? Var i klassrummet var observatören 

placerad? Varför valdes denna plats? Dessutom fastställdes en observationsmall bestående av tre 

frågor (Bilaga 3), på det att min strävan var att ha en gemensam utgångspunkt för 

observationerna, eftersom elever och lärare är individer och därför agerar olika. 
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Arbetssättet varierade en del vid genomförandet av observationerna. Observationen av 

Lärare 1 dokumenterades genom anteckningar. Om observationerna av Lärare 2 och Lärare 3 kan 

sägas att exempel tagits från några av de många auskultationer jag genomfört av mina handledare 

på mina VFU-skolor. Dessa dokumenterades genom anteckningar. Observationen av Lärare 4 

dokumenterades genom att anteckningar fördes samt genom bandinspelning. 

3.4.2 Intervju 

Intervjuerna initierades genom ett telefonsamtal eller e-mejl till flera lärare i religionskunskap med 

en förfrågan att få ta en timme av deras tid för intervju och om möjligheter för auskultation. 

Intervjufrågorna skickades i förväg över mejl så att de lärare som tackade ja hade möjlighet att 

bekanta sig med typen av frågor. När jag sedan träffade dem, gavs information om bakgrunden 

och idén till detta examensarbete och de fick läsa arbetets frågeställningar. De intervjuade lärarena 

fick även svara på frågor angående deras respektive bakgrund, det vill säga både vad gäller den 

personliga och den yrkesmässiga. Respektive lärare blev i förväg informerade om att dennes 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, enligt riktlinjer i Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002), så när som på ålder, 

bakgrundsfakta samt vilka ämnen läraren undervisade i. Under intervjutillfällena satt vi antingen i 

avskilt rum eller på en relativt ostörd plats i ett personalrum. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av bandspelare och förde även stödordsanteckningar.  

3.4.3 Lärarmaterial 

Vid intervjuerna tillfrågades samtliga lärare om de var villiga att bistå mig med prov från de olika 

programinriktningarna samt om de hade annat material som var relevant för min undersökning. 

Till min stora glädje bidrog de alla med prov och vissa även med annat arbetsmaterial (Material 

från lärare, finns som papperskopia, har dock ej publicerats). 

3.5 Forskningsetiska reflektioner 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (Vetenskapsrådet 2002) 

kan det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Eftersom jag har använt mig av djupintervjuer som forskningsmetod så ville jag 

försäkra mig om att de intervjuade lärarna inte kände sig utlämnade på något sätt, samt att 

undersökningen genomfördes på ett korrekt forskningsetiskt tillvägagångssätt. Vetenskapsrådets 

rekommendationer vad gäller forskningsetik har därför beaktats och tillämpats då jag genomfört 

min undersökning.  
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De intervjuade lärarna kontaktades angående intervju-undersökningen per telefon 

alternativt e-post, och blev informerade om intervjufrågorna i förväg via e-post, samt om 

undersökningens syfte vid själva intervjutillfället. De fick även information om hur användningen 

av deras bakgrundsuppgifter och ålder ämnade gå till, samt att de inte skulle framträda under eget 

namn. (Informationskravet) De intervjuade respondenterna kunde dessvärre inte bli erbjudna 

fullständig anonymitet, det vill säga att deras namn eller annan information om deras person var 

och förblev okänd, eftersom jag de facto träffat dem personligen. De intervjuade 

respondenternas namn har dock hållits konfidentiella, genom att istället för att använda deras 

riktiga namn, fortsättningsvis blir benämnda som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 samt Lärare 4. Dock 

nämns de intervjuades ålder, bakgrundsfakta samt vilka ämnen läraren undervisar i, i 

framställningen. Detta förfaringssätt informerades alla om vid intervjutillfället och de har alla givit 

sitt medgivande till att denna information används i relation to min undersökning. För att stärka 

konfidentialiteten nämns endast att de intervjuade lärarna verkade på två olika gymnasieskolor i 

Mellansverige, inte vilken skola respektive lärare arbetar på, samt inte heller i vilken stad de var 

verksamma. (Konfidentialitetskravet) Samtliga respondenter har alla blivit erbjudna att ta del av 

den färdiga sammanställningen och de intervjuer som ligger till grund för intervjudelen av min 

undersökning har fått deras godkännanden. De intervjuade lärarna blev vid intervjutillfället 

tillfrågade om deras samtycke till att en inspelningsutrustning användes för att dokumentera 

intervjun, och alla samtyckte till detta. (Samtyckeskravet) Vid intervjutillfället blev alla 

informerade om att den information som intervjuerna gav kommer inte att användas utanför 

detta examensarbete, vilket torde uppfylla krav ställda gällande nyttjande. (Nyttjandekravet.) 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Vad gäller reliabiliteten av denna undersökning kan sägas att underlaget av observationer 

och lärarintervjuer kunde ha varit större för att göra resultatet säkrare. (Bell, 1993, s. 62f) En 

svårighet som erfarits under fallstudien, är att det inte alltid är så lätt att ställa frågor som passar 

för alla typer av lärare. De som enbart undervisade på teoretiska program hade lite problem med 

att förstå meningen med några av frågorna som ställdes, särskilt de frågor som försökte skilja ut 

vad som skiljde de olika programinriktningarna åt. Något jag dessvärre insåg först vid själva 

intervjuerna var att vi kunde ha samtalat mer kring lärarnas material om detta har varit mig 

tillhanda innan intervjun, för att på så vis få ytterligare inblick i lärarnas undervisning.  

Val av skolor och lärare har inte skett slumpmässigt, då två av de intervjuade lärarna har 

verkat som handledare vid mina två VFU-perioder. Det innebär att det har funnits möjlighet att 

under längre tid följa deras lektioner och få större inblick i relationen mellan klass och lärare, och 

att fler skolrelaterade samtal med dem har kunnat äga rum, vilket gett en djupare bild av deras 

undervisning. De övriga två intervjuade lärarna arbetade på mina VFU-skolor, och blev på grund 

av denna tillgänglighet tillfrågade om sin medverkan. 

 



16 

 

4 Resultat 

4.1 Observationer 

4.1.1 Lärare 1 

Denna lektion inleddes med ett prov, som i samråd med läraren inte blev observerad. Därefter 

fick eleverna fem minuters rast och sedan fortsatte lektionen. Lektionen var i sin helhet två 

klocktimmar och trettio minuter lång, varav provet varade i en och en halv timme. Den 

resterande delen av lektionen varade i femtio minuter, och temat var: Vad gör olika ämnen 

vetenskapliga? Kursen var en B-kurs och klassen bestod av en samhällstrea. Jag befann mig i bakre 

raden (något till höger) för att få en bra överblick över klassrummet samt över tavlan, läraren och 

eleverna, för att på så vis kunna föra bra och tydliga anteckningar. 

Undervisningen kan sägas vara lärarledd i form av föreläsning med inslag av elevfrågor. 

Undervisningen låg på mycket hög kunskapsnivå. Lärare 1 gick bland annat igenom hur olika 

vetenskapliga ämnen som filosofi, psykologi, biologi, teologi, matematik, fysik, politik, 

litteraturvetenskap, retorik och etik har samröre med varandra. Han talade om olika filosofer som 

Aristoteles och Descartes som leder till att vetenskapsmän som Newton kunde göra nya 

upptäcker och gav således ett exempel på hur filosofin börjar ”avknoppas”. Han kom vidare in på 

Albert Einsteins relativitetsteori och Nils Bohrs strängteori och vad som skiljer dem åt. Sedan 

återkommer läraren till frågan ”Vad gör olika ämnen vetenskapliga?” och vänder frågan till eleverna – 

förklara för mig! Några elever verkade vara helt med och svarade (särskilt ett par, tre pojkar och 

en flicka), varpå läraren skrev följande ord objektivt, välgrundat, genom experiment (induktion), 

genom matematik. Resten av klassen satt mest tysta. Läraren hade en dialog med några få 

intresserade elever medan de övriga var tysta åhörare. Men man kan dock inte dra slutsatsen att 

lektionen var särskilt typisk för vare sig läraren eller eleverna, då klassen nyss hade skrivit ett 

ganska långt prov. 

Vid just denna lektion fanns det inga valmöjligheter för eleverna att välja uppgifter, 

eftersom formen var lärarledd föreläsning. Lärarens anpassning till elever med särskilda behov, 

som läs- och skrivsvårigheter, kan sägas vara att läraren föreläste muntligt och antecknade på 

tavlan för att åskådliggöra olika teorier, samt då han gav stödanteckningar. Han gav exempelvis 

stödanteckningar då han gick vidare och talade om de två klassiska vetenskapliga metoderna: 

induktion och deduktion. Därefter gick läraren vidare genom att återberätta ett historiskt exempel 

om en ungrare, Ignass Semmelweis, som på 1800-talet löste dilemmat med att mödradödligheten 

var så hög på en avdelning på ett sjukhus där läkarna och läkarkandidaterna även obducerade lik 

jämfört med på en avdelning där endast barnmorskor arbetade. Detta löste han genom att ställa 



17 

 

upp olika påståenden (hypoteser) (H: ”mödrarna var rädda för prästen”), som han sedan genom att 

lägga till en hjälpimplikation (F: ”Om vi tar bort prästen så borde dödligheten minska”), skapade en 

formel: Om H stämmer med F så kan man fastställa att H stämmer, det vill säga vi har en 

slutsats. Men om F inte stämmer så har vi ingen slutsats. Sådär kan man då pröva olika 

påståenden tills dess att man kommer fram till en slutsats som håller. Men problemet var, enligt 

läraren att man rent vetenskapligt inte kan bevisa någonting, eftersom man bakom varje bevis kan 

hitta andra orsaker. Han menade att man rent logiskt aldrig kan bevisa att teorier stämmer. Det 

man däremot kan bevisa är att en teori inte stämmer. För att visa ett exempel på detta gav läraren 

eleverna följande påstående: Om det regnar – kan man se att gräsmattan blir blöt. Alltså skulle 

det kunna leda till att påståendet att gräsmattan är blöt alltid skulle leda till slutsatsen att det 

regnar, vilket inte vore sant. 

4.1.2 Lärare 2 

Jag följde Lärare 2 under ett antal veckor, och denna lektion var en karaktäristisk lektion för 

henne i Re A. Samtliga undervisningstimmar var uppbyggda på detta sätt med muntlig 

genomgång av området, diskussioner, samt skrivuppgifter och övningar lagda sist på 

lektionspasset. 

Den lektion Lärare 2 höll i under auskultationstillfället var en entimmes introduktion till 

judendomen för dataprogramselever på A-kursen. Min placering var längst bak till höger i 

klassrummet för att kunna ha god överblick över lärare och elever och samtidigt anteckna mina 

observationer. Läraren skrev ned grundläggande begrepp för judisk historia och religion på tavlan 

som hon ville att eleverna skulle fundera över och berätta vad de kände till om dem. Efter några 

minuter kom hon att berätta om vart och ett av begreppen och också kopplingarna dem emellan 

genom att använda både historik och symbolik. Eleverna blev inbjudna att ställa frågor till läraren 

och att ha en öppen klassdiskussion om det som berättats för dem och kring egna associationer. 

Efter ungefär halva tiden fick eleverna i uppgift att läsa ett stycke i sin kursbok och svara 

på både kunskaps- och värdegrundsfrågor utifrån det område som behandlades i undervisningen. 

Uppgiften till nästa lektionstillfälle blev att ha skrivit ned svaren och de egna associationerna och 

ta med dem. Därigenom fanns det möjlighet för eleverna att arbeta på egen hand och i sin egen 

takt. 

4.1.3 Lärare 3 

Denna lektion var sextio minuter lång, kursen var en Re A-kurs och klassen var en fordonstrea 

bestående av tre flickor och resten pojkar. Min placering i den bakre raden (till vänster) tillät mig 

att ha möjlighet att överblicka klassrummet, läraren, tavlan och inte störa eleverna för mycket 

med min närvaro (eftersom det var det första besöket i klassen). Ämnet för dagens lektion är 

buddhismen. Läraren inleder lektionen sittande i lotusställning på katedern då eleverna släntrar in. 
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Hon föreläser sedan fritt några minuter om Buddhas liv på 500-talet f.Kr hans namn som var 

Siddhartha Gautama och hon skriver upp ordet ”asket: någon som avstår ifrån njutning och 

bekvämlighet” på tavlan. Hon ställer sedan frågan till eleverna: Vad var det i läran som var så speciellt 

att man idag söker sig till buddhismen? Genom dialogen med eleverna kan hon skriva upp följande på 

tavlan vilket sammanfattar elevernas svar: ”Koncentrationen i fokus” – här pratar man om olika 

sporter som till exempel Kung Fu, ”Det är en religion utan Gud” – kraften finns inom varje 

människa samt ”Mental träning är viktigt”. Sedan följer en övning, i just mental avslappning, som 

går ut på att eleverna ska sitta på en stol med båda fötterna i golvet, med avslappnade axlar och 

händerna i knäet. Eleverna ska därefter tömma tankarna, fixera blicken i fjärran eller blunda. 

Klassen får sitta så i ungefär en minut. Efter övningen frågar läraren: Funkade det att tömma 

tankarna? Eleverna var med på övningen men några tydliga svar blev inte levererade utan det blev 

mest ett allmänt sorl som dock avslöjade att de tyckte att det var kul. Läraren fortsatte sedan med 

sin lektion, som till viss del kan sägas vara lärarledd, men dessa föreläsningspartier var på ett 

dynamiskt sätt varvad med diskussioner eller allmänt samspråk med eleverna. Läraren var hela 

tiden öppen för diskussioner och eleverna kan därför sägas få ta ganska mycket utrymme, då 

läraren ofta startade utifrån eleverna själva. Läraren fortsätter sedan med att prata om 

kampsporter av idag, som från början var en försvarsteknik som buddhistiska munkar utvecklade 

då de skulle ut och missionera på farliga vägar. Hon pratade om var i världen man kan finna 

buddhismen idag (Kina, Japan, Korea, Burma, Thailand, Laos, Kambodja, Tibet och i Hollywood 

– USA), samt att buddhismen idag är något av en modereligion för kändisar bland andra. Hon 

beskriver de fyra ädla sanningarna och skriver upp dem på tavlan: 

 

1. Allt förändras ständigt. 

2. Det här lider vi av. ”När vi har något vill vi ha mer.” Behoven skapar stress hos oss. 

Duka: lidande. 

3. Det är våra egna begär, livstörsten, som orsakar lidandet. 

4. Släck begären, gå den åttafaldiga vägen och du kan nå befrielsen. Nirvana.  

 

Här ger läraren eleverna en liknelse: Nirvana: är som att blåsa ut lågan på ljuset. Det är evig frid för 

buddhisten. Äntligen kan han slippa ifrån kroppen och tankar; det är ett totalt utslocknande. 

Lektionen avslutas med att eleverna får läsa i läroboken (Religion 2000, s. 53-55) under 

några minuter och får sedan i uppgift att fundera på hur eleven i exemplet skulle svara på en 

problemsituation som läxa till nästa lektion. Under tiden som eleverna läser delar läraren ut 

stencilmaterial. Allra sist visar hon ett filmavsnitt om Dalai Lama – Tibetansk Buddhism. 
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4.1.4 Lärare 4 

Lärare 4 hade egentligen en lektion på två timmar och fem minuter, men mycket av tiden 

försvann från samhällsklassens Religionskunskap B-kurs, då det var betygssamtal för eleverna 

med en lärare och klassreseinformation från en annan. Placeringen var längst bak i mitten av 

klassrummet för att ha bra sikt samt bra möjlighet att lyssna till både elever och lärare och med 

hopp om att det som sades på lektionen skulle fastna på bandspelaren.  

Lektionen handlade om ganska komplexa religionsanalyser, till exempel Freuds och 

Marx syn på religion, som eleverna själva grupparbetat kring och nu skulle presentera muntligt. 

Det gick till så att någon i gruppen läste upp (ganska rappt och rabblande) vad de kommit fram 

till (ofta sittande på sin plats med ryggen mot resten av klassen) och att läraren sedan gick igenom 

det som sagts. Lärare 4 kom med egna tillägg till det analysområde som presenterats med vissa 

ord- och begreppsförklaringar. Ibland ritade han upp något ämnesrelevant som till exempel 

modeller för triangeldramerna Oidipus- och Electra-komplexen på tavlan, och ibland slungade 

han ut enstaka frågor till klassen som emellanåt snappades upp av de mer uppmärksamma 

eleverna. Han försökte initiera eleverna till att ha ”bikupa”, diskussion, kring de muntliga 

presentationernas innehåll, men det föll platt till marken. I samtalet efter lektionen berättade 

Lärare 4 att han föredrar seminarieform på lektionerna men under denna lektion, som ju inleddes 

med allmänt stök, blev föreläsningsmetoden ett faktum.  

Eleverna hade dock fått välja själva hur de ville arbeta med religionsanalysområdet, och 

på så vis hade de möjlighet att välja uppgifter och metod. 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Lärare 1                          

Den kunskapsnivå Lärare 1 väljer på sin undervisning beror främst på elevernas förkunskaper. 

Sättet han undersöker elevernas förkunskaper på är genom att låta dem hålla i introduktionen till 

varje ny religion som ska gås igenom och ”lära” läraren, för på så vis kan han se vad eleverna kan 

och inte kan, och också se om det finns fördomar och feltolkningar bland eleverna som han i så 

fall tar upp och behandlar. Läraren tycker att det ibland underlättar att ha föreläsningsform på 

undervisningen. De elever som ska påbörja B- kursen är mycket lättare att nivåplacera då han vet 

vad det är de bör känna till efter avslutad A- kurs.                                                                                  

Eleverna kan påverka sin undervisning till viss del: de får vara delaktiga i hur terminens 

kurs ska läggas upp. Ibland avsäger sig eleverna dock sin demokratiska rätt, och då blir det istället 

främst val av fördjupningsuppgifter som de får vara med att influera. För 

samhällsprogramseleverna med English Class-inriktning, i journalistprogrammet och det 

internationella programmet, läggs det stor vikt vid religionens samhällsdimensioner och inte vid 
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dess ritualer eller teologi. De elever med internationell inriktning förutsätts dessutom vara 

speciellt intresserade av olika kulturer. 

Utvärderingen och betygssättningen av samhällsprogramseleverna styrs främst, enligt 

Lärare 1, av skriftliga prov (traditionella prov) och fördjupningsuppgifter (traditionella skriftliga 

arbeten) i och med att dessa elever anses hantera skrivuppgifter väl. Den som har läs- och 

skrivsvårigheter kan få sitt prov på diskett och på så vis få klarare struktur genom att få skriva på 

dator. Om det är ett betyg som står och väger så kan det muntliga engagemanget avgöra åt vilket 

håll det slår. Om det sedan finns en elev som har haft problem med någon del och inte har fått 

Godkänt, så ser Lärare 1 till att eleven gör en skriftlig redogörelse för ämnesområdet ifråga som 

denne missat. Lärare 1 rekommenderar dock alltid för klassen i helhet, under sin 

föreläsningsundervisning, om vilka uppgifter som är lättare och svårare att hitta material till och 

att skriva om så att de sedan själva kan välja därefter. De elever som inte klarar av de vanliga 

uppgifterna får specialuppgifter tilldelade sig, för: ”Alla elever kanske inte kan skriva en bra, 

argumenterande uppsats om systematisk teologi.” 

4.2.2 Lärare 2 

Vid första lektionstillfället samtalar läraren med eleverna på fordons- data- eller byggprogrammet 

och ställer frågor om sådant hon tycker de bör veta. Eftersom eleverna kommer till gymnasiet 

från olika skolor varierar förkunskaperna. Om någon yttrar sig fördomsfullt tar hon fasta på detta 

och har diskussioner kring det för att ta upp dennes argument och visa hur dåligt underbyggda de 

är. Oftast blir det så att hon undersöker vad kursen ska innehålla och vänder sig till eleverna med 

en idé som de sedan får ge synpunkter på, däribland vilka religioner de vill läsa om (utöver 

kristendom, islam och etik) och hur de vill ha det med prov och uppgifter. Därefter gör hon en 

mer detaljerad planering och utgår ifrån vad hon vet om klassen och lägger undervisningen på en 

passande nivå. I de klasser där många har läs- och skrivsvårigheter försöker hon alltid ha tydliga 

genomgångar med betoning på berättande och med stödord på tavlan att anteckna kring på sina 

lektioner. 

Det är framförallt vanliga skrivningar, läxförhör och hem- och gruppuppgifter som 

betygssättningen och utvärderingen grundar sig på, sedan kan fördjupningsarbeten vara det som 

avgör ett betyg. Men om det är så att kursen är lagd över sex veckor så är det svårt, enligt lärare 2, 

att ha något annat än skriftliga prov för att låta eleverna visa vad de kan. Den som inte klarar av 

Godkänt- gränsen på ett sådant får möjlighet till muntligt omprov, och chansen till muntligt prov 

får även elever med läs- och skrivsvårigheter. De som är lite mer ambitiösa får extrauppgifter att 

göra och större chans till att jobba självständigt. ”Visst blir det så att man får en bild av hur en elev är 

generellt sett på ett specifikt program, men den är så klart inte helt tillförlitlig” säger Lärare 2.  Det finns som 

sagt de elever som är undantag. Bedömningen av klassen påverkas inte, tror hon. 
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4.2.3 Lärare 3 

För att kunna komma underfund med kunskapsnivån i fordons- och estetprogrammen har Lärare 

3 ett ”frågebatteri” med en blandning av frågor: ” […] som etiska frågor om vi ska ha dödsstraff i Sverige? 

Tror du på skrock? Vem är Dalai Lama?” Allt som kommer upp genom detta inledande samtal 

kommer, enligt henne, att tas upp under kursens gång. Genom dessa frågor får hon en idé om 

vad eleverna kan och inte kan. Sedan måste varje nytt moment börjas med en fråga om ”var vi 

står” och ”vart vi är på väg”. Eleverna i fordonsklassen vill ofta att Lärare 3 ska bestämma om vad 

som ska tas upp om det aktuella ämnesområdet för de vet inte själva vad det innebär. Enligt 

denna lärare råder fullkomlig skendemokrati: hon låter eleverna välja på några alternativ som hon 

själv lagt upp: ”De får inte välja på vad som helst för det fungerar inte.” Eleverna får alltid erbjudande om 

att ta med något extra ur till exempel kursboken som de tycker är intressant. De får alltid uttala 

sig om vilka världsreligioner de vill läsa om, och eleverna tillsammans med läraren diskuterar 

upplägget och examinationsform inför varje nytt moment. 

Lite beroende på program så vill eleverna att läraren ger bakgrundsinformation, speciellt 

vad gäller etiska frågor som eleverna gärna sedan uttalar sig tyckande om. I religionshistoria inser 

eleverna dock att de själv måste läsa in bakgrundskunskaper. I estetklasserna tycker Lärare 3 att 

det är mer vanligt med diskussioner, för att eleverna där finner det mer givande. Den metoden 

skulle inte fungera lika bra i en fordonsklass, som hellre tar itu med konkreta frågor och 

uppgifter. Inläsning, föreläsning – det vill säga muntlig genomgång – och sedan en uppgift att 

jobba med fungerar bra med fordonseleverna, tycker hon. 

Mycket handlar om att sälja religionskunskapsämnet. Hon måste konstant bevisa för 

eleverna att man kan ha nytta av kunskaperna i andra sammanhang än i TP och Jeopardy. 

Samtidigt som hon skulle vilja värna om bildningsidealet, så inser hon att hon måste modifiera 

det med den sortens elever som hon har. I varje religion tas det vardagliga in, och religionen tas i 

sin tur in i vardagen, genom till exempel dagens moderna initiationsriter. 

För fordonsklasserna går denna lärare aldrig igenom betygskriterierna på grund av deras 

abstrakta karaktär. Varje moment har dock en form av examination och den består av häften med 

instuderingsfrågor eller tankefrågor. Det kan också finnas muntliga diskussioner där eleverna får 

plus eller minus beroende på hur involverade de varit.  I estetklassen kan det istället vara 

diskussioner som är examinationsformen. Där har de också vanliga prov och om man siktar på 

högre betyg får man som elev göra ett självständigt arbete. Det finns alltid möjlighet för alla 

elever att genomgå muntlig examination. Lärare 3 ser genomgående till att hon över alla program 

berättar, skriver stödord på tavlan, tar med sig saker att associera till och visar videosnuttar. Hon 

försöker på alla sätt under lektionerna att beröra elevernas olika sinnen. 
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4.2.4 Lärare 4 

Lärare 4 undervisar både samhällselever och naturvetare i Religionskunskapens B- kurs. Om han 

inte vet vad eleverna gjorde under A- kursen så går han först till den som var deras lärare för att 

bättre få reda på vad de gått igenom. Därutöver ger han eleverna diskussionsfrågor, bland annat 

kring de olika världsreligionerna och allmänna frågor som hur eleven skulle definiera religion och 

vilket behov hos människan religion kan tänkas svara mot. Dessa får de först samtala i grupp om 

och därefter får de skriva ned sina svar som Lärare 4 sedan går igenom för att se ungefär hur 

mycket eleverna inhämtat i kunskapsväg och vad han har att utgå ifrån och ta hänsyn till. 

Det har funnits ”stora utmaningar från naturvetenskapligt håll mot gudstron”, samtidigt som det 

under vissa historiska perioder funnits ett ganska gott samarbete dem emellan. I 

naturprogrammen finns det ett stort intresse för den sortens frågeställningar med anknytning till 

naturvetenskap. Lärare 4 vill helst ha seminarieform på sin undervisning, med muntlig genomgång 

först och därefter klassdiskussioner med frågor från eleverna om ”detaljförstoring”. Varför han vill 

ha det så är för att han tycker det finns stor betydelse i att höra andra reflektera över en fråga; 

åsikter kan förändras på grund av det. I samhällsprogrammen vill de dock ”helst sitta och skriva egna 

saker”, för de är inte vana vid berättandestilen som läraren har på sina lektioner. Därför har han 

kompromissat med eleverna om att de får jobba själva med inlämningsuppgifter som de får 

bestämma ämnesområde för på egen hand. 

Lärare 4 stora bekännelse var att han uppriktigt sagt ”inte tittat på betygskriterierna”. För 

varje moment har han skrivit kompendier om det relevanta ämnet åt eleverna, istället för att de 

ska behöva använda en kursbok som inte sammanfattar på ett bra sätt, och så har han 

instuderingsfrågor. Själva proven är skrivningar med öppna böcker, det vill säga att eleverna får ta 

med sig alla papper och anteckningar de har. De lär sig mycket mer på det, tycker Lärare 4, och 

detta gör också att eleverna inte behöver ”kontrolleras” under provskrivningstiden. De som har läs- 

och skrivsvårigheter får ha muntliga tentamina, och annars vid rättningen av skriftliga uppgifter 

så tar läraren hänsyn till elevens problem. Läraren tycker att ”Det är lustigt att det finns de elever som är 

oerhört verbalt begåvade men som inte kan skriva” I övrigt tycker Lärare 4 att det är svårt att komma 

ifrån ”lika för alla”- undervisningen; det blir berättande av ämnet, diskussioner och genomgång 

av kompendier. 

4.3 Lärarmaterial 

Vid lärarintervjuerna tillfrågades respektive lärare om de kunde bidra med material som de använt 

till sina klasser. Detta resulterade i en blandning av uppgifter, såsom prov, instuderingsuppgifter 

eller arbetsuppgifter, fördjupningsuppgifter (redovisningsuppgifter), tankeövningar, tips om 

filosofiska uppsatsämnen, ett inledande samtal om religion (elva frågor) samt ett åtgärdsprogram 

för lärare om Vad vi som lärare kan göra för elever med läs- och skrivsvårigheter. (material från lärare, 

finns som papperskopia, ej tidigare publicerat material) Ser man till provens innehåll och 
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utformning så inleds Samhällsvetenskapsprogrammets (med English class-inriktning) examination 

med baskunskapsfrågor, som därefter går över till mer beskrivande och djuplodande frågor. I 

vissa av de provexemplar vi fått ta del av går det över till än mer intrikata frågor och analysdelar 

som – om man kan svara – kan ge eleven MVG på hela provet. En annan ”högre betygs-” fråga 

kan vara att eleven får möjlighet på en obegränsad mängd poäng om denne ger information som 

inte står i textboken. 

För fordonsprogrammet är många av uppgifterna hemskrivningsfrågor. De har också 

jobbat med häften med obligatoriska, aningen faktakontrollerande, fördjupningsfrågor som 

eleverna alltså måste besvara för att de ska kunna få Godkänt. Vill man ha högre betyg så kan 

eleven välja på jämförande och beskrivande fördjupningsuppgifter eller frågor, men betygssteget 

MVG saknas av den anledningen att det inte är någon mening med att ha en sådan uppgift. VG- 

frågorna är där mest för syns skull och för att det skulle kunna vara någon enstaka elev som är 

intresserad av att nå upp till detta betyg.  Estetprogrammen representeras genom uppgifter som 

de får arbeta med enskilt eller i grupp, och som de sedan får presentera muntligt eller skriftligt. På 

redovisningspappret står det också noggranna anvisningar om vad som krävs för att få VG samt 

MVG.  De tankeövningar och samtalsinledare till ämnet religionskunskap som vi fått ta del av, är 

främst för samhällsprogrammen att arbeta och diskutera kring. Det är tydligt att eleverna redan 

ska känna till vissa begrepp och religionshistorik, samt vara någorlunda vana vid eget 

reflekterande. 

4.4 Sammanfattning och diskussion 

Lärare 1 hade en lärarstil som var rapp och det var ett kontinuerligt flöde av information. För en 

elev med läs- och skrivsvårigheter kunde det säkert gå lite för fort, särskilt med tanke på 

stödanteckningarna och modellerna som han tecknade ner i all hast på tavlan. En fråga som 

uppkommit både under den aktuella lektionens gång och i efterhand var om ämnet eller 

upplägget av lektionen var för svårt för eleverna. Detta särskilt då eleverna precis hade skrivit ett 

prov och bara haft en fem minuters rast mellan provet och den aktuella lektionen. Visserligen var 

kanske fyra elever med på noterna men resten av klassen verkade rätt ointresserade och apatiska. 

Man skulle emellertid kunna fråga sig om man verkligen ska gå så djupt in i de vetenskapliga 

teorierna som Lärare 1 gjorde. I kursmålen för Religionskunskap B (Skolverket 2000) står det att 

eleven ska kunna: 

1. dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och några 

andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttrycksformer 

samt kunna jämföra och diskutera olika religioners människo- och samhällsuppfattningar 

2. identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, etik och 

livsåskådning att göra  

3. klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådning samt förstå 

innebörden i sådana motiveringar 
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4. argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning.  

 

Detta lektionsupplägg kan dock inte förankras i kursplanen för Religionskunskap B. Information 

om vad klassen hade gjort lektionen innan fanns inte tillgänglig, även om man kan anta att 

undervisningen rent allmänt låg på en hög kunskapsnivå. Lärare 1 undervisar även klassen i ämnet 

filosofi och det kunde i så fall vara en möjlig förklaring till den observerade lektionens tema. 

Läraren berättade (vid samtalet som kom till stånd efter intervjutillfället) att han under våren 2005 

haft en religionskunskapsundervisning som periodvis varvats med filosofiundervisning. Klassen 

var alltså redan innan förtrogen med många av de berörda filosoferna och deras lära. Men efter 

att ha pratat med ett par religionslärare på mina olika VFU-skolor, så verkar B-kursens upplägg 

vara ganska fritt om man ser till att uppfylla elevernas önskningar om upplägg, samt att man 

använde sig av ett komparativt studium av något slag kring de olika världsreligionerna och 

livsåskådningarna. Här talade Lärare 1 om programinfärgningen (Skolverket 2000, s 8.) – detta 

innebär att man väljer att belysa vissa delar av kursen som särskilt blir till nytta för eleverna på 

den specifika programinriktningen. Till exempel så lade man mer tyngd på de 

samhällsdimensioner på Samhällsvetenskapsprogrammet, medan man på Journalistprogrammet 

lade stor vikt vid att se till politikens och medias roll på de religiösa frågorna samt syftade till att 

på ett undersökande arbetssätt forska om olika kulturer och samhällen där religionen är mer 

integrerad i det vardagliga livet 

Den ovanstående lektionen kan jämföras med den lektion som observerats med Lärare 

4, där det var hög klass på kunskapsnivån; lärarens berättandemetod var fantastisk och 

inspirerande och visade, då han redogjorde för de olika analysområdena, på bred och djup 

kunskap. Tyvärr var de störande elementen med anledning av betygs- och klassreseinformation, 

att eleverna blev tvungna att byta klassrum, samt det faktum att det bara var några veckor kvar 

för dem i skolan innan de skulle ta studenten, avgörande för klassens fortsatta skärpa. Det var 

tydligt vilka – en handfull elever – som var intresserade av att lyssna och ställa frågor och vilka 

som prioriterade utrensning av skräp i plånboken, skicka tio-i-topp-listor till varandra och vända 

ryggen åt läraren. 

Om man därefter ser till lektionen med Lärare 2 så var den ganska stökig på grund av att 

läraren talade med låg röst och många elever talade i munnen på varandra. Där ställde eleverna 

gärna fråga på fråga – frågor som inte alltid var relevanta för sammanhanget – men de flesta 

vågade ändå öppna munnen och ta del av de diskussioner som uppstod. Det fanns en positiv 

stämning i klassrummet, troligtvis grundad i den öppna kontakten mellan läraren och eleverna. 

Läraren ägnade sig också åt ytterligare begreppsförtydligande, i och med det höga antalet elever 

med svenska som andraspråk i klassen, vilket de övriga eleverna också hade stor nytta av. Den 

muntliga genomgången av ämnesområdet gjordes i lugnt tempo, med tydligt skrivna stödord på 

tavlan. Om eleverna inte förstod vad läraren talade om, var de inte rädda att säga till. Nivån på 



25 

 

undervisningen var relativt lagom, det vill säga: ”[…] i så hög grad som det bör vara, som behövs, varken 

för mycket eller för litet, utan överdrift”. (SAOL 1986) 

Till detta kan man koppla den undervisningsmetod Lärare 3 använde sig av. Hon 

öppnade gärna lektionen med en kort föreläsningsdel alternativt med en diskussionsfråga som 

satte igång klassen. Hon utövade en dynamisk undervisning som var väl anpassad till eleverna på 

denna programinriktning, det vill säga Fordonsprogrammet, genom att varva teori med praktik 

samt att aldrig hålla längre föreläsningar eller mer krävande moment som tog mer än tio till 

femton minuter i anspråk. Eleverna fick i regel arbeta på egen hand mot slutet av lektionerna med 

instuderingsfrågor eller se ett filmavsnitt. De elever med särskilda behov, som läs- och 

skrivsvårigheter, kunde lätt hänga med på hennes genomgångar som var både muntliga och 

skriftliga; hon skrev ofta upp stödord och begrepp med förklaringar på tavlan. Vad gäller 

elevernas möjlighet att välja uppgifter så var läraren inställd på att låta eleverna arbeta på det sätt 

som de fann som mest givande. Eftersom de inte kunde förmås att läsa på till prov och sällan 

skrev ner anteckningar på lektionen, så var detta alternativ uteslutet. Istället arbetade hon efter att 

ge eleverna ett slag arbetshäfte med delprov som var mer av diagnostisk typ. 

Några av de slutsatser jag kan dra av denna undersökning är att lärare på de praktiska 

programmen tycks göra fler anpassningar till elever med särskilda behov, som läs- och 

skrivsvårigheter. Detta yttrar sig genom att de har en undervisningsform som är dynamiskt 

upplagd med kortare muntliga genomgångar eller föreläsningar varvat med diverse praktiska 

övningar. Man menar att detta arbetssätt fungerar bäst då man har fordonsprograms- och 

dataprogramseleverna, medan estetprogrammen är lite mer krävande och klarar av mer 

avancerade skrivuppgifter och även muntliga diskussioner. I estetklasserna är det även större 

spridning på både ambitionsnivå och vad eleverna faktiskt klarar av. Genom att jämföra de olika 

programinriktningarnas prov och skriv- och redovisningsuppgifter kan jag stärka denna slutsats. 

Detta medför således att undervisningen kan vara mer homogen vad gäller kunskapsnivån på 

Fordonsprogrammet och Dataprogrammet, medan Estetprogrammet och 

Samhällsvetenskapsprogrammet med dess olika inriktningar visar på en mer komplicerad bild, det 

vill säga att här upplever lärarna på de teoretiskt inriktade programmen att elevernas 

kunskapsnivå är mer heterogen. Detta är något som kan leda till svårigheter både i 

undervisningen, då man tvingas ta hänsyn till många olika elevers differentierade kunskapsnivå, 

men även vid betygssättningen då man ska sammanställa vad eleverna åstadkommit och utvärdera 

deras kunskap och färdigheter. Detta särskilt om man som lärare fått specialdesigna kursen, för 

att kunna ge eleverna den kurs som de har rätt att få. ”Varje elev skall få stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” (Lpf 94 s.6) 

Vidare menar jag att det, vid de teoretiska programmen, kan vara lärarens egna 

ambitioner som styr vilken kunskapsnivå som läraren väljer att anta vid sin undervisning samt vid 

betygssättning av eleverna. Lärarna anser sig dock själva gå efter elevernas kunskapsnivå. 

Eftersom man har en skyldighet som lärare att anpassa kursplanen efter programinriktning, enligt 
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Skolverket (2004), kan man motivera detta med så kallad infärgning. Ett exempel på att man som 

lärare kan tolka kursmålen olika beroende på programinriktning är Lärare 1, som menar att 

kursmålen färgas av det program man valt att läsa. Han tycker att det är mycket viktigt att sätta 

religionskunskapsämnet i relation till samhället. Han säger vidare att vi idag har en målstyrd skola 

men att över de olika programmen ser vägen dit olika ut.  

Vid de praktiska programmen verkar lärarna anpassa sig mer efter elevernas 

förkunskaper, både vad gäller innehåll och metodik. Lärare 3 anpassade både kursinnehåll och 

arbetsuppgifter efter eleverna på Fordonsprogrammet. Hon menade att det kunde vara svårt att 

få fram material som passade elevernas ambitions- och kunskapsnivå (som i regel var ganska låg) 

och som dessutom skulle nå upp till godkänt-kravet i betygskriterierna. För henne blev detta ofta 

till en kamp eller ett mål i sig.  

Skillnaden mellan de olika programinriktningarnas examinationsformer är, enligt min 

undersökning, rätt stor. På de prov som jag har erhållit ifrån Lärare 3, som undervisat i 

religionskunskap på Fordonsprogrammet och Dataprogrammet, kan man se att frågorna är 

ställda på ett lite enklare sätt, det vill säga de är inte lika djupgående och reflekterande som på 

Samhällsvetenskapsprogrammet med English Class-inriktning, på Journalistprogrammet eller på 

det Internationella programmet. Då Lärare 3 har en undervisning som är anpassad till lite mindre 

studiemotiverade elever som inte vill eller kan förmås till att läsa på till prov, så har hon tagit 

material till frågorna från instuderingshäften och från de diskussioner som kan ha dykt upp under 

lektionstid. Möjligheten till de högre betygen VG och MVG är begränsad på de prov som vi har 

fått till förfogande, då det endast finns en eller två frågor som kan ge högst VG. Lärare 3 

motiverar själv detta med att det oftast inte är möjligt för de flesta av eleverna att uppnå betyget 

VG men att för att de ska ha en chans att försöka så tar hon med någon VG-fråga. Lärare 3 har 

även undervisning på Estetprogrammet och deras prov kan sägas vara lite annorlunda, då detta 

prov består av en G-del och en VG/MVG-del, som består av fyra frågor. Om en elev siktar på 

högre betyg får man göra ett självständigt arbete. Bland dessa elever varierar kunskapen och 

studiemotivationen mer än för Fordonsklasserna och Dataklasserna där elevernas kunskap och 

studiemotivation är lägre och mer homogen. Alla hennes elever har möjlighet att genomgå en 

muntlig examination. 

Lärare 2 har liksom Lärare 3 elever som går på de mer praktiska studieinriktningarna 

Fordonsprogrammet, Dataprogrammet och Byggprogrammet. Hon använder sig av vanliga 

skrivningar, läxförhör, hemuppgifter samt gruppuppgifter som grund för utvärdering och 

betygssättning av elevernas kunskaper. Fördjupningsarbeten kan vara betygsavgörande och de 

elever som är lite mer ambitiösa kan få extrauppgifter och större chans att arbeta självständigt. De 

elever som inte klarat Godkänt-gränsen på ett prov fick möjlighet att göra ett muntligt omprov, 

vilket även elever med läs- och skrivsvårigheter fick möjlighet till. 

Lärare 1 har ett helt annat elevunderlag då han undervisar på de tidigare nämnda 

Samhällsvetenskapsprogrammet med English Class-inriktning, Journalistprogrammet och 
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Internationella programmet. Eleverna på dessa program är mycket studiemotiverade och nivån på 

undervisningen är hög. Frågorna på de prov som jag har erhållit är ställda på engelska; de är mer 

djupgående och här finns det flera möjligheter för elever som strävar efter de båda högre betygen, 

VG och MVG, att kunna nå dessa. 

Lärare 4 skilde sig åt från de övriga tre både vad gäller material och examinationssätt. 

Han undervisade elever från både Samhällsvetenskapsprogrammet och från 

Naturvetenskapsprogrammet.  Han skrev själv ett kompendium för varje ämne åt eleverna som 

sammanfattade den fakta de behövde lära sig och sedan arbetade eleverna med instuderingsfrågor 

till det. Lärare 4 vill helst ha seminarieform på sin undervisning med muntlig genomgång först 

och därefter klassdiskussioner med frågor från eleverna, då han fann det givande att eleverna fick 

höra andra reflektera kring en fråga. Han hade en lite annorlunda syn på prov, då han lät eleverna 

få skrivningar med öppna böcker. Eleverna tilläts att ta med alla papper och anteckningar de 

hade. De elever som hade läs- och skrivsvårigheter fick muntliga prov eller så tog han hänsyn till 

elevens problem. Han menade att eleverna lärde sig mer genom att arbeta på det här sättet.  

Vid frågan om en lärares förväntningar om hur en normalpresterande elev ser ut i 

relation till bedömning och betygssättning, fick jag lite olika svar. Lärare 1 tyckte sig inte göra 

någon skillnad på eleverna, då han påstod sig sakna förutfattade meningar om eleverna, medan 

Lärare 3 var medveten om att det kunde finnas enstaka elever i klassen som skiljde sig åt från de 

övriga. Hon menade att man fick se upp med detta, då det kunde dyka upp en VG- elev. Hon 

tyckte att man lätt kunde fastna i en ”G- fälla”, där man av erfarenhet antog att eleverna i klassen 

endast nådde upp till G- nivå. Lärare 2 menade att man som lärare får en bild av hur en elev är 

generellt sett på ett specifikt program men att den bilden inte är helt tillförlitlig. Det finns de 

elever som är undantag. Hon trodde inte att hennes bedömning av klassen påverkades av detta. 

Lärare 4 ansåg att elever oberoende av programval var ganska lika varandra, särskilt gällande de 

etiska frågorna och värderingsfrågorna. De skillnader som han kunde se var om eleverna var mer 

inskolade åt ett naturvetenskapligt håll eller åt samhällsfrågorna. Lärare 4 har även undervisat 

elever på yrkesförberedande program och där mött elever med annan social bakgrund, men 

menade att så länge det finns ett intresse för ämnet så var det ingen skillnad.  

Det skulle ha varit intressant om det hade varit möjligt att koppla ett eventuellt samband 

med någon form av religiös övertygelse till utvärdering av eleverna men så var inte fallet. 

Skillnaden var snarare att lärare har fördomar om elevers kunskapsnivåer (”G-fällan”) än att det 

skulle vara relaterat till lärares och elevers religiositet. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida elever behandlas lika över de olika 

gymnasieprograminriktningarna i undervisning, bedömning och betygssättning samt om lärarna 

är medvetna om elever med läs- och skrivsvårigheter och om hänsyn tas till elever i utformningen 

av undervisningen, arbetsuppgifter och prov. Undersökningen består av en kvalitativ fallstudie av 

fyra intervjuer av lärare på två gymnasieskolor i Mellansverige som sedan jämförts med egna 

observationer av respektive lärares lektion/lektioner. Material som de intervjuade lärarna har 

bidragit med har tillfört till uppfattningen att de slutsatser som dragits är styrkta. Med stöd i 

resultatdelen vill jag påstå att uppsatsens syfte uppfyllt. 

Vad gäller tillförlitligheten eller reliabiliteten av undersökningen så kan jag konstatera att 

underlaget av observationer och lärarintervjuer kunde ha varit större för att på så vis göra 

resultatet säkrare. Eftersom denna fallstudie endast inkluderade fyra djupintervjuer av lärare så 

kan man inte dra alltför stora slutsatser av undersökningens resultat. Det är därför inte möjligt att 

generalisera de resultat studien visat på och applicera detta för alla lärare på teoretiska 

programinriktningar respektive yrkesprograminriktningar. Däremot är det tydligt att mina resultat 

följer de resultat och trender som redovisats av andra yrkesverksamma och forskare i uppsatsens 

tidigare forskningsdel, särskilt rörande den formativa bedömningen. Observationerna av lärarnas 

lektioner kunde vidare ha varit fler, för att säkerställa ett gediget utbud av forskningsdata. Det kan 

heller inte uteslutas att det faktum att jag kände ett par av de intervjuade lärarna lite närmare, kan 

ha haft en inverkan på intervjuerna. Om de intervjuade lärarna hade varit fler till antalet samt om 

de hade varit anonyma hade reliabiliteten ökat enligt min mening.   

I inledningen finns en referens till Lpf 94 som rör huruvida undervisning ska vara 

individanpassad, samtidigt som man ska betygssätta elever oavsett programinriktning, efter 

samma betygskriterier. Denna framställning har även tagit upp att man använder sig av infärgning 

av de olika programinriktningarna som ett medel att uppnå detta mål. Det finns en mycket stor 

variation i hur lärare generellt sett bedömer, betygssätter och utvärderar sina elever, och 

anledningarna till detta är många. Följande diskussion har inte för avsikt att diskutera alla 

potentiella förklaringar till varför det förhåller sig på detta vis, men ämnar belysa några av 

anledningarna till varför bedömning är en komplicerad och föränderlig process. Enligt Ulf P 

Lundgren, pedagogikprofessor vid Uppsala universitet, bygger läroplanerna och betygssystemet 

på olika kunskapssyner. Han säger att: 

Läroplanen grundar sig på att kunskap utvecklas i olika takt och på olika sätt. Betygssystemet 

däremot, menar han, bygger på en hierarkisk kunskapssyn – ett föråldrat synsätt där fakta utvecklas 

till förståelse i olika steg, så kallade taxonomier. Dessutom används de målrelaterade betygen i dag 

ungefär som de relativa. En elev med vg kan få mvg om hon eller han presterar något mer. Men så 

enkelt är det inte […]  Meningen är att lärarna ska problematisera relationen mellan vg och mvg, 
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inte rangera. Det är inte ett endimensionellt system där man adderar något till vg så blir det mvg. 

(Skolvärlden 2005a) 

Om detta talar även Ingrid Carlgren i artikelsamlingen Att bedöma eller döma – tio artiklar om 

bedömning och betygssättning. Hon menar att: 

[...]den största faran med det nuvarande betygssystemet [är] att betygskriterierna ersätter 

kursplanerna som grund för planering av innehållet i skolarbetet. Det handlar på något vis om 

betygen som skolans produkt eller betygen som kvalitetssäkring av skolans produkter. Om 

kriterierna görs om till innehåll i skolarbetet blir det inte längre indikatorer på kunskapskvaliteter 

och kan därigenom inte heller fungera som en kvalitetssäkring av skolans innehåll och produkter. 

(Utbildningsdepartementet 2002, s.26)  

Lärare kan således ha svårt att se skillnaden mellan kursmål och betygskriterierna. Här finns en 

dimension av betygssättning som är mer komplicerad och som kräver mycket av professionen. 

För att komma tillrätta med detta har Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Per 

Wadman i artikeln ”+&- för bättre betyg” i Skolvärlden (2005b) skriven av Erika Wermeling, ett bra 

förslag. Han menar att betygssystemet är otydligt och att Skolverket varit för passivt. I detta är de 

stora förlorarna eleverna, som går miste om rättvisa och likvärdiga betyg. Han menar vidare att 

lärare har konstruerat egna kriterier på skolorna och har därmed lagt ner onödigt mycket tid och 

kraft på detta. Han tycker att de lokala kriterierna istället borde ha formulerats av Skolverket 

tillsammans med erfarna lärare. Han säger: 

Då hade kriterierna bättre stöttat en likvärdig betygssättning och lärarna hade kunnat ägna mer tid 

åt att konkretisera kriterier och mål för eleverna. Själva konkretiseringen är huvuduppgiften [...] 

och det är något som måste ske mellan lärare och elev. (Skolvärlden 2005b) 

Wadman menar vidare att det nuvarande betygsystemet är orättvist för eleverna 

eftersom det innehåller för få betygssteg. Eleverna upplever betygen som orättvisa även om 

läraren gjort rätt bedömningar enligt de gällande kriterierna. Han vill därför dela upp betyget 

Godkänt i flera steg. Han vill dock inte ha några nya uppsättningar kriterier utan de nya betygen 

skulle istället kunna visa eleverna att de är på väg mot ett högre betyg. Han säger vidare: ”Om det 

är få steg ökar klyftan mellan allt man mäter och själva betyget. Det gör trovärdigheten för betyget lågt.” 

Eftersom denna studie inte undersöker det nya betygssystemets (GY11) relation till det 

föregående mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet så inkluderas heller inte en jämförelse av 

dessa båda system i densamma. Men det är onekligen intressant att tankegångar som Wadmans 

har funnits långt innan GY11 var klubbat och klart. 

Andra sätt som Wadman förespråkar i kampen om likvärdiga betyg är att det skulle 

finnas fler nationella prov som kunde hjälpa lärarna att mäta hur väl eleverna når målen. Lärarna 

skulle också få större möjlighet till självutvärdering för att bättre kunna se vad de gör för att 

hjälpa eleverna att nå målen. Han menar att självutvärdering stärker likvärdigheten för att lärarna 

får en klarare bild av vad det är eleverna kan. Sedan är det också en fråga om att föra bättre 

samtal kollegor emellan för att gå igenom vad eleverna ska göra på lektionerna och hur detta ska 
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utvärderas. För att detta ska kunna äga rum behövs det dock tid och tid för ämneskonferenser 

har skurits ned sedan de målrelaterade betygen infördes.  

Skollagskommittén har föreslagit att elever ska kunna ompröva sina betyg för att det 

skulle kunna innebära en förbättrad tydlighet för eleven och att betygen blir mer likvärdiga, men 

hur exakt det ska gå till är ännu inte reglerat. Det skulle kunna leda till ökat elevinflytande, men 

frågan är om omprövning av betyg inte skulle bli en ökad arbetsbörda för lärare då det med stor 

sannolikhet blir många elever som vill ompröva sina, och att då sitta som ensam lärare med detta 

på sitt bord skulle inte nödvändigtvis betyda större möjlighet till likvärdighet. Det skulle behövas 

ett lärarlag som medbeprövare för att hjälpas åt med betygsprövningarna. Självklart ska eleverna 

ha ökat inflytande, dock. I Lpf 94 står det om:  

Elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina 

studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom 

vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. (Utbildningsdepartementet 2000)   

Skollagen säger också att skolans arbete ska utformas ”[…] i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar” (2§ och 9§). I de programinriktningar jag har följt får hälften 

av dem en genomgång av betygskriterierna, så att de vet vad målen och kriterierna för de olika 

betygsstegen är. Wadman säger i en intervju för Skolvärlden att ”[…] själva konkretiseringen är 

huvuduppgiften […] och det är något som måste ske mellan lärare och elev”. (2005b)  

Över de olika programinriktningarna visar studien att elevernas medbestämmanderätt 

varierar något. Genom redovisade intervjuer kan det fastställas att det främst är läraren som 

bestämmer större delen av kursens essens bland annat på grund av att eleverna inte kan veta vad 

kursen faktiskt bör innehålla. Därmed är det också en fråga om elevernas förkunskaper. Relativt 

lika är det dock att eleverna på de olika inriktningarna till viss del får vara med att bestämma. De 

intervjuade lärarna ger eleverna möjlighet att påverka exempelvis kursens upplägg, vilken 

världsreligion de vill behandla, och – förutom i klasser som har Lärare 1 och 4 – hur de vill att 

examinationsformerna ska se ut. Det är, som en av lärarna uttryckte, tal om ”skendemokrati”, 

och som Lärare 3 sade: ”De får inte välja på vad som helst för det fungerar inte.”   

På en av skolorna har man, för att tillgodose de olika elevernas behov utformat en lokal 

kursplan för att på så vis skapa ett likvärdigt kursinnehåll, och de har dessutom pedagogiska 

åtgärder med vad lärarna praktiskt kan göra för elever med läs- och skrivsvårigheter. På den andra 

skolan finns ingendera. Om detta står det att läsa i Lpf 94, vilket jag även tog upp i inledningen:  

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå […] Särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen […] Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder.  

(Utbildningsdepartementet 2000, s. 4) 

Dessutom står det i Lpf 94 att ”Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar”. Proven kan anpassas om det finns särskilda skäl. Med det avses 

att har man särskilda skäl, exempelvis förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör 
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ett hinder för att eleven ska kunna nå ett visst mål, så bör provet anpassas så att eleven får hjälp 

och att provdelarna ska anpassas på ett sådant sätt att de mål som avses bli prövade fortfarande 

prövas. Alla de lärare som intervjuades ger elever med läs- och skrivsvårigheter möjlighet till 

muntlig examination, och en av lärarna ger eleverna prov på diskett så att eleverna kan sitta vid en 

dator och lättare organisera sitt skrivande och sina svar. De flesta formar dessutom sin 

undervisning efter dessa elever genom att ha föreläsningslektioner med stödord på tavlan, och 

överhuvudtaget försöker de vända sig till elevernas alla sinnen genom att bland annat ta med 

föremål och videosnuttar för att få variation.   

Vad gäller begreppet infärgning har det under studiens gång framkommit en fråga om 

huruvida det är möjligt att skilja på infärgning på grund av lärarpersonligheten och infärgning på 

grund av program. Undersökningen har bland annat påvisat att lärare undervisar samma ämne på 

olika sätt, har olika förhållningssätt till kurserna och ser lite olika på sitt uppdrag som utbildare 

och bedömare. Likvärdigheten kan gälla i bedömning och betygsättning även om lärarna är 

väldigt olika till lärarstil och upplägg, men hur de definierar likvärdighet är med största 

sannolikhet mycket varierande. 

Undersökning har bland annat visat att det kan vara ett problem för läraren vid 

betygsättning av eleverna om klassen är ojämn i kunskapsnivåerna. Intervjumaterialet påvisar att 

klassammansättningen tycks vara mer homogena vad gäller kunskapsnivån på de praktiska 

programinriktningarna, som till exempel fordonsprogrammet. En tanke som väckts rörande detta 

är huruvida elevernas socio-kulturella bakgrund kan spela in i deras val av utbildning (Säljö 2000). 

Detta är inget som är undersökt i detta examensarbete, utan följande frågeställningar lämnas som 

förslag till vidare forskning: Vilken roll har elevernas socio- kulturella bakgrund i relation till elevernas 

kunskapsnivå? Spelar deras bakgrund någon roll vid val av programinriktning? Stämmer det att elever på 

praktiska programinriktningar, till exempel Fordonsprogrammet, är mer homogena vad gäller kunskapsnivån än 

elever på teoretiska programinriktningar? Hur stor vikt har man lagt vid måluppfyllelse i de olika 

programinriktningarna fram tills idag, och hur kommer det att se ut i och med att den nya skollagen 2011 samt 

programmål och de nya kursmålen för Religionskunskap A och B träder i kraft?  
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Avslutning 

Skolan är en komplex värld, och bara för att man har fullgjort sin lärarexamen innebär detta inte 

per automatik att man är färdig eller fullärd som lärare, utan det är frågan om ett konstant 

lärande. Genom praktik och genom att genomföra detta examensarbete tycker jag mig ha fått en 

liten insikt om vilken enorm process det är att verka som lärare; att man genom sitt arbete 

ständigt växer som människa och som pedagog. Denna insikt kommer att följa mig genom livet. 

Vad har jag då för praktisk nytta av detta arbete? För mig har examensarbetet kommit 

att innebära ett medvetandegörande av betygsproblematiken. Som lärare i gymnasieskolan 

kommer detta arbete att ha medfört erhållandet av en större inblick i hur det kan fungera vad 

gäller olika programinriktningar, undervisningsmetoder samt betygsproblematiken som sådan. Jag 

har under arbetets gång funderat mycket på hur jag själv har hanterat bedömning och 

betygssättning då jag har arbetat i gymnasieskolan under några år. Jag har insett att läraryrket är 

såväl föränderligt som dynamiskt, och att det kräver både eftertanke och mod att våga se sina fel 

och brister för att kunna förbättra dem. Det krävs mod för att växa som pedagog. Det är av 

yttersta vikt att våga vara självkritisk, självklart för sina elevers skull men även för sig själv och för 

skolan som institution. 

 

 

Med vishet byggs huset, 

insikt ger det stadga, 

genom kunskap fylls rummen 

med vackra och dyrbara ting. 

(Ordspråksboken 24:3-4)  
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Bilagor       

Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Hur tar du reda på elevernas förkunskaper i ämnet religion? Behandlar du 
kursmomenten/religionerna olika utifrån de förkunskaper/fördomar eleverna har?  

 
2. Ger du eleverna möjlighet att påverka undervisningen och utvärdering av densamma? I så 

fall på vilket/vilka sätt?  

 
3. Tolkar du kursmålen olika beroende på programinriktning? I så fall hur? (Hur lägger du 

upp A- & B- kursen? Bara ”ren” A-kurs, eller tar du in element av B-kurs i A-kursen?)  

 
4. På vilket sätt skiljer sig examinationsformerna åt på de olika programinriktningarna? Hur 

mycket använder du dig av skriftliga arbeten, instuderingsfrågor, muntliga genomgångar 
och diskussioner?  

 
5. Tror du att du som lärare har en bild/förväntan av hur en genomsnittselev på ett specifikt 

program ser ut (som exempelvis går samhällsvetarprogrammet, fordonsprogrammet etc.)? 
I så fall, tror du att denna bild/förväntan kan påverka din bedömning av eleven? 

 
6. Hur skiljer sig kunskapsnivån på undervisningen åt för studiemotiverade respektive 

studieomotiverade elever? Får eleverna tillgång till individanpassade uppgifter eller är 
undervisningen lika för alla? Ge gärna konkreta exempel.  

 
7. Tar du, vid utformande av prov och skrivuppgifter samt vid övrig undervisning, hänsyn 

till elever med läs- och skrivsvårigheter? Vilken hjälp erbjuds elever med läs- och 
skrivsvårigheter på er gymnasieskola? I vilka ämnen? 

 
8. Är du i någon form troende (religiöst, livsåskådningsmässigt, politiskt)? Om så är fallet, 

avser du hålla den privat och okänd för eleverna? Tror du den likväl avspeglas i 
undervisningen?  
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Bilaga 2: Intervjuer 

Lärare 1 

1. Lärare 1 låter eleverna skriva studiekontrakt. De får skriva vilket betyg de vill ha och 
sträva efter, främst för deras egen skull. För att de ska få reda på vad de bör göra för att 
uppnå det betyget, så går läraren igenom betygskriterierna med dem och han låter dem 
berätta vad de har lätt och svårt för inom ämnet religionskunskap, detta i och med att det 
ser så olika ut på högstadierna där en del knappt läst religion alls. Han tycker det är lättare 
att veta vad eleverna kan inför B- kursen, med avslutad A- kurs i bagaget. Inför A- kursen 
får eleverna hålla introduktion och ”lära” läraren inför varje religion de ska gå igenom. På 
det viset får han reda på vad de kan och inte kan. ”Om det är något riktigt befängt” i 
fördoms- eller feltolkningsväg så tar Lärare 1 upp det och behandlar problemet. Det har 
visat sig att det oftast är kring islam som eleverna har underliga idéer. På B-kursen håller 
läraren korta ”föreläsningar” kring olika intressanta religionsvetenskapliga områden. 
Därefter får eleverna göra en obligatorisk uppgift samt göra en uppgift, bland de områden 
som tagits upp, som de själva får välja. 

 
2. Läraren bollar upplägg med eleverna, men det kan dock bli problematiskt, tycker han, om 

eleverna avsäger sig sin ”demokratiska rätt”, det vill säga att de uttrycker ”Du får 
bestämma.” Han tycker att det är som att välja en fascist till ledare; han är vald 
demokratiskt, medan eleverna avsvär sig sitt demokratiska inflytande. Det de kan påverka 
i så fall är terminens upplägg, som de diskuterar i början av terminen, och de små valen 
som med till exempel fördjupningsuppgifter. Det kan då lätt bli så att det blir för lite 
fördjupningsuppgifter och för mycket föreläsningsform. 

 
3. Kursmålen färgas av det program man är elev i. Lärare 1 hävdar att 

samhällsvetarprogrammet bara är brett och till större del ofärgat, men tillstår sedan att det 
visst blir emfas på religionens samhällsdimensioner, och att man inte stirrar sig blind på 
religionernas ritualer och själva teologin. Lärare 1 tycker det är mycket viktigt att sätta 
ämnet i relation till samhället. Han säger också att vi idag har en målstyrd skola, bara det 
att ”över de olika programmen ser vägen dit olika ut.” 

 
4. Lärare 1 arbetar bara med samhällsvetarprogrammet med English Class- inriktning. Där är 

instuderingsfrågor sällsynta, utan det är prov och fördjupningsuppgifter – alltså skriftliga 
arbeten och prov – som främst är det meriterande för betyget. Det muntliga 
engagemanget, det vill säga diskussioner, kan dock avgöra ett betyg om det står och väger. 
På A- kursen är det främst traditionella prov, medan det på B- kursen är mer traditionella 
skriftliga arbeten som väger tyngst. Om någon elev har problem med en del för att få 
godkänt, ber läraren denne att skriva ihop något om den aktuella religionen och lämna in. 
Detta kan dock bli orättvist, påpekar Lärare 1, om man har föräldrar hemma att bolla 
tankar med. Det är ju inte nödvändigtvis så att föräldrarna skriver arbetet åt en, men att 
de ändå är framme och inspirerar. Det kan också bli så att man behandlar en religion till 
vilken någon elev och dennes familj bekänner sig: ”Många föräldrar i invandrarkulturer 
har inte jättekoll på sin egen religion alltid, men samtidigt, eftersom man ses som en 
auktoritet på området bara för att man är troende, så anses man ha jättekoll.” Eleven 
kanske går hem och pratar och frågar mamman eller pappan och det kan då resultera i att 
man som lärare faktiskt betygsätter föräldrarna och det de har sagt. ”Och får de inte så 



38 

 

höga betyg… ja, det blir ju nästan värre då, ” Pappan får G trots att han är högt uppsatt 
inom familjen! Ett exempel är då en kollega till Lärare 1 hade en elev vars farfar, en 
kristen assyrier, var ”familjens vishet”. Denne farfar menade på fullaste allvar att det stod 
om Romulus och Remus i Bibeln! Det gick ju inte att som lärare ifrågasätta detta påstående 
utan att rasera hela familjestrukturen!  

 
5. Eleverna på samhällsprogrammen med English Class- inriktning, journalistprogrammet 

och internationell inriktning anses klara av skrivuppgifter bra, och de anses också vara 
väldigt sansade. På internationella inriktningen ska man kunna ta upp och behandla olika 
kulturer, och de förutsätts vara intresserade av det. Lärare 1 hoppas att det inte påverkar 
hans bedömning av eleverna: han tror att han ser alla elever som lika. 

 
6. Det är stora skillnader på kunskapsnivån på undervisningen! Lärare 1 gör 

individanpassade uppgifter; misslyckas man med någon del kan man få G-uppgifter på 
både A- och B- kurs, och de som inte klarar de vanliga uppgifterna får specialuppgifter. 
Under lektionerna råder han eleverna, han rekommenderar klassen i helhet om vad som 
är lättare och svårare gällande faktainsamling och att skriva om. På B- kursen är det 
kanske inte alla som kan skriva om systematisk teologi, och kan skriva argumenterande 
och ge svar på motargument. Proven ser ut som så att för varje fråga som ger ett ganska 
högt antal poäng ger ett visst antal G, VG eller MVG, så om det till exempel är en fråga 
om islams fem pelare och man ska skriva fyra saker om varje (man kan få 20 poäng på 
frågan) så ger x antal poäng godkänt. Då innebär det att man inte behöver kunna svara så 
utförligt på essäfrågorna för att kunna klara sig.  

 
7. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan få proven på diskett och skriva provet direkt på 

datorn. Ibland kan det underlätta för dessa elever med undervisning i föreläsningsform, 
det vill säga att han berättar för eleverna istället för att de ska behöva läsa på egen hand. 
Ett annat exempel, som egentligen inte Lärare 1 gjort men en kollega till honom, är att 
spela in sin lektion på MP3 och lägga ut den på nätet för eleverna så att de kan ladda hem 
den och lyssna på. Detta är något Lärare 1 mycket väl tänker sig kunna göra. Bristen på 
koncentration i tredje årskurs beror på att det är för många ämnen och för mycket runt 
omkring eleven. Som elev är du aldrig psykiskt ledig, säger Lärare 1, i och med att det är 
arbeten och projekt att avsluta. På skolan finns det en lässtuga för matematik, engelska 
och svenska där man kan få hjälp. 

 
8. Lärare 1 karaktäriserar sig som kättersk kristen samt kättersk marxist. Han brukar göra så 

att han berättar för sina elever sista gången han har dem. Han tror att om han skulle säga 
att han var kristen så skulle elevernas bild av en kristen inte stämmer överens med hans 
egen, för det kan bli märkliga associationer gjorda av eleverna. Det sätt det möjligtvis 
skulle kunna påverka undervisningen, är att det man kan allra bäst, det är man oftast mer 
benägen att avfärda.  

Lärare 2  

1. Läraren och eleverna talas vid på första tillfället, och läraren ställer allmänna frågor till 
eleverna för att se om kunskap finns, det vill säga sådant som hon tycker de bör veta. 
Elevernas förkunskaper varierar eftersom de kommer från olika skolor; någon kanske kan 
massor om en speciell religion, detta ibland på grund av intresse men ibland för att det 
var den religion de sist läste om på högstadiet. Beroende på om fördomar yttrar sig tycker 
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Lärare 2 att man inte kan förbjuda vad någon tycker, men att man ska ha diskussioner 
kring det och visa det absurda i vissa åsikter och säga att man faktiskt inte kan yttra sig 
hur som helst. 

 
2. ”Vi gör planeringen tillsammans”, säger hon. Tyvärr kan de inte alltid följa den utan får 

spela lite på gehör allteftersom tiden går. Hon brukar diskutera med eleverna hur de vill 
ha det med prov och uppgifter: ”Vi brukar titta på vad kursen ska innehålla, sedan kan jag 
ge en idé och så kanske de kommer med synpunkter och så försöker jag göra planeringen 
utifrån det.” Eleverna får lämna önskemål om vilken religion eller livsåskådning de vill 
läsa, bortsett från obligatoriska (enligt Lärare 1) kristendom och islam, och en hel del 
etiska diskussioner, vilket alltid fungerar bra på de pratiska programmen. De elever som 
vill ha mer att läsa kan få det, för det går ju faktiskt att kombinera. 

 
3. ”Njaa”, det faller sig naturligt med kursmålen; i princip är det ju samma, men i praktiken 

mer djupgående i teoretiska program som estetisk. Man behandlar ju olika livsåskådningar 
ändå, men det beror på vad det är för klasser om B- kursen delvis är integrerad i A- 
kursen. Sedan beror det på hur kursen är schemalagd: att läsa en kurs på sex veckor och 
ha 110 minuter religion lagd till de sista timmarna på dagen är inte ett idealiskt 
utgångsläge. 60-80 minuter två gånger i veckan vore bättre och då kunna ha läxor till 
dessa två tillfällen.  

 
4. Det skiljer sig lite åt. Det blir inte så mycket egna arbeten, utan framförallt vanliga 

skrivningar, läxförhör, hem- och gruppuppgifter. Om en elev inte får godkänt på en 
skrivning får denne chans till att muntligt göra omprov, men detta sker oftast i de mer 
praktiska klasserna. Vad gäller betygssättningen så är det egentligen en fråga om tid att 
lära känna eleverna, men det beror på vad man hinner med och på kursens längd; rusar 
man bara igenom kursen (man har oftast inget val), så måste man ha skriftliga prov för att 
eleverna ska kunna visa vad de kan, ”men det varierar som sagt”. Ibland, beroende på 
klassen och ämnesområdet och om det finns intresse, kan det bli diskussioner, men det är 
främst fördjupningsarbeten som kan vara det som avgör ett betyg, och möjligtvis om en 
elev frivilligt väljer att göra en extra uppgift. Men det är återigen en fråga om tid: under 
vårterminen rasar lektioner bort på grund av diverse helgdagar och nationella prov, och 
har man en lektion i veckan blir det många tillfällen som går bort.  

 
5. Visst har man en bild! Har man haft de här klasserna i många år så skapas det en, men 

den är så klart inte helt tillförlitlig, för det finns ju alltid undantag och de eleverna är så 
klart bedömda efter kriterierna. Lärare 2 tror inte att det påverkar hennes bedömning. 
Däremot kanske man har anpassat upplägg efter det som man vet om klassen och lägger 
undervisningen på en passande nivå. Har man samma bok, samma upplägg och samma 
prov så blir eleverna jämförbara, och då blir det inte så att vissa elever är duktiga bara för 
att de går på ett speciellt program känt för sitt oengagemang, utan för att de lite mer 
drivna eleverna ligger på samma nivå.  

 
6. Det blir lite annorlunda. Uppgifterna ligger på klassens nivå! Det är snarare så att om de 

är någon som vill ha lite mera att bita i så ska man ge dem det, samtidigt som man 
försöker hjälpa de som är lite svagare. En del vill arbeta ensamma och tycker det är 
skönare så: en del trivs bättre med att jobba självständigt.  
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7. Behovet är ju inte helt täckt, och på den här skolan finns det ett enormt behov. Det finns 
långsam kurs för engelska, svenska och matte, men ingen läxhjälp. Att ha läxhjälp 
provades på för ett par år sedan, men, säger Lärare 2, de elever som är i störst behov av 
hjälp kanske inte har den ambitionsnivån. Om det är någon elev som får hjälp på läs- och 
skrivstudion så kan de få hjälp där med större partier i religionskunskapen. I dessa klasser 
får man ha tydliga genomgångar – det blir en hel del berättande – och eleverna får 
stödord på tavlan att anteckna omkring. Proven varierar. Ibland är det enkla konkreta 
frågor, ibland en del VG-frågor, och ibland essäfrågor som kan läggas på som till exempel 
att skriva en framställning av en religion. De som behöver får muntlig tenta. Som lärare 
får man en bild av hur mycket de vet, och får se hur mycket fakta de har snappat upp 
som man sedan får försöka bedöma efter. Det känns lättare att rätta essäfrågor då man är 
van vid att rätta svenskuppsatser, för då vet man vad man letar efter.  

 
8. Lärare 2 att hon ”tror nog” men är åt det agnostiska hållet. Hon uttrycker dock alltid att 

man ska respektera all tro. Något som sades till henne då hon läste på teologen i Uppsala 
var att ”Ni ska aldrig skoja med det heliga, hur löjligt det än må vara.” Detta är väl att ta i, tycker 
hon, men det ligger ändå något i det!  Det är möjligt at det kan påverka undervisningen, 
men hon försöker att inte favorisera någon speciell religion.  

Lärare 3 

1. Lärare 3 brukar inleda kursen med ”ett snack”; hon har ett batteri med blandade lätta och 
svåra frågor som hon också använder för att gå runt i klassrummet och lära sig elevernas 
namn och få en uppfattning om vad de kan. Frågorna handlar om allt möjligt: det är 
etiska frågor som till exempel om vi ska ha dödsstraff i Sverige? Tror du på skrock? Vem 
är Dalai Lama?  Frågorna handlar om saker och ting som kommer tas upp under kursens 
gång och ger ett smakprov på vad som ska komma! Hon får på så sätt en första ”koll” på 
vad de kan. Varje nytt moment måste sedan börjas med en inventering; Var står vi? Vart 
ska vi? I många av klasserna har eleverna svårt att formulera vad de vill veta om det 
aktuella området: ”Bestäm du” säger de. Ibland möts hon av motstånd mot ämnet, för 
eleverna vet inte vad det innebär, men det kan vara mer direkt motstånd mot allt som har 
med inlärning att göra! Då spelar det ju ingen större roll vilket ämne det egentligen är, för 
det hade varit motstånd i alla fall. Eleverna tycker inte alltid att baskunskaper är så 
intressanta, utan de vill gärna ha diskussioner, så länge det inte innebär plugg. I 
religionshistoria accepterar eleverna ändå att de måste läsa in lite basfakta, men att läsa in 
någonting om en etisk fråga och samla fakta på det är svårare: ”man vill gärna tycka rätt 
upp och ner”. Då vill eleverna gärna att läraren istället berättar, men detta beror ju också 
på program.  

 
2. Absolut skendemokrati! ”Jag vet vad jag vill”, men för syns skull så lägger hon alltid upp 

alternativ på vad de kan välja. Någon form av valfrihet ska ändå finnas, så hon frågar vad 
de skulle vilja ta med extra, och det erbjudandet får de alltid, men det är inte många som 
nappar på det. Så fort de får kursboken får de se efter om det är något kapitel de tycker är 
speciellt intressant, för man hinner inte läsa om allt, så hon frågar alltid eleverna vilka 
världsreligioner de vill läsa. Sedan diskuterar de alltid upplägget och examinationsformen 
inför varje nytt moment tillsammans. Sedan är det bara så att de inte får välja på vad som 
helst, för det fungerar inte! 

 
3. ”Näe”, både ja och nej, för kursmålen är egentligen de samma. ”Vi ska syssla med samma 

saker, ha kommit in på samma saker, men graden och mängden kan se olika ut. Men 
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egentligen har vi samma mål, vilken klass det än är.” Att man har mer av diskussioner i till 
exempel en estetklass beror på att de tycker det är mera givande och att de kan lära sig 
mera från dem. Fordonsprogrammet tycker i högre grad att det är lättare att jobba med 
konkreta frågor och uppgifter, vilket passar dem bättre. Inläsning, föreläsning och sedan 
en uppgift att jobba med fungerar jättebra: värderingsövningar och enkäter av olika slag 
tycker de också är kul. Esteterna tycker det är roligt med låtsasdebatter, vilket inte skulle 
fungera i en fordonsklass. Lärare 3 har bara A- kurs. Hon tar inte in något av B- kursen, 
men ”jämför gör man ju, religioner emellan, men det öppnar ju A- kursen också för”. 
Passar det klassen så tar man in det, vare sig man vill det eller inte så blir det så. De läser 
kanske om tre världsreligioner, och då är det självklart att man bygger på och har 
komparativt studium hela tiden. Man bygger på det de redan kan, och jämför religiösa 
föreställningar med icke-religiösa/sekulära föreställningar. A och O för att väcka intresse 
är att man börjar i elevernas egen värld: det gäller att ta in det vardagliga, och ta in det i 
praktiken, så ibland blir det mer antropologi än bara religion. Det finns väldigt mycket av 
vårt eget beteende som bottnar i något religiös bakgrund, menar hon. Där brukar Lärare 3 
börja kursen med hur vi har organiserat vår tillvaro, varför vi har de helger vi har, varför 
vi skapar nya och gamla riter och myter idag, exempelvis studentexamen. Eleverna får se 
att det religiösa levnadssättet finns i en sekulariserad värld och hur vanligt det är, och det 
brukar fungera bra med att ge födelse och död, som är ritualiserat, som exempel, och att 
knyta an till vardagens initiationsriter, till exempel svensexor och mandomsprov. Som 
lärare måste man visa på och motivera dem att ämnet är något som berör dem. Man 
måste hela tiden sälja vad det är som är så bra, på gott och ont (”vilket tär ibland”). Det är 
svårt ibland med begreppet allmänbildning, för det finns inte hos många elever. ”Jag är lite 
ambivalent”, säger hon, för samtidigt som hon skulle vilja värna om ett bildningsideal så 
inser hon att hon måste modifiera det med den sortens elever som hon har. Varför och 
hur kan det vara till praktisk nytta, annat än då man spelar TP eller Jeopardy? Hon brukar 
säga att du inte kan veta vad som händer imorgon! ”Du kanske blir våldsamt förälskad i 
en muslimsk flicka, och då är det bra att kunna lite om islam för att inte göra bort sig 
totalt.” Men ibland är det jättejobbigt, tycker hon, och då skulle hon bara vilja säga: lär er 
det här! Ni kommer få nytta av det en dag! ”Men det fungerar aldrig!” 

 
4. Att gå igenom betygskriterierna fungerar aldrig med fordonsprogrammen för det är för 

abstrakt för dem, men, säger Lärare 3, ”vi har en deal”: varje moment har en form av 
examination. Oftast är det häften med instuderingsfrågor, eller tankefrågor, så kallade 
reflekterande loggar, och då får man med reflektionerna. Naturligtvis finns det de som 
slarvar med det här, men de får också IG, för har de inte gjort de här häftena då blir det 
IG. ”Sedan kan vi ha muntliga diskussioner också” och då sätter hon plus eller minus för 
de som har ansträngt sig eller tvärtom. Men har man sagt något och lyckats förklara 
varför man tycker som man gör då är det ett klart godkänt på just det momentet. I 
estetprogrammen kan hon ha diskussioner som examinationsform, men absolut inte i 
fordonsprogrammen, för de är ovana vid den formen. De förbereder sig inte och då går 
det inte. Men mindre diskussioner är okej dock. Hon har på sina lektioner alltid 
genomgång med någon form av diskussion och någon form av skrivuppgift med. Ibland 
har hon också muntliga redovisningar, men det beror på klassen. Har man en ”skolk- 
klass” så blir det ju aldrig av! Loggarna kan vara det som väger över och att man deltagit 
och uppnått baskunskaperna. Det finns frivilliga VG och MVG uppgifter. Alla elevens 
moment måste ligga på G om man ska kunna få högre betyg, dock. Den reflekterande 
och analyserande delen måste komma in då. Hon tror inte att hon lättvindigare sätter ett 
VG i en fordonsklass än vad hon gör i en estetklass. Däremot kan hon tänka sig att sätta 
mera ”snäll- G:n” i fordonsklassen. I Estetprogrammet används inte häften ofta, för de 
har valt att ha vanliga prov. Ibland har hon haft prov man bara kan få G på och sedan att 
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elever som siktar högre kan få göra ett självständigt arbete. Hon har också haft något 
prov med en G- del och essäfrågor på VG och MVG delen.  

 
5. ”Med åren ja, speciellt vad gäller fordonseleverna”, men det finns undantag varje år. I 

estet får man känna av mycket mer. Där kan man finna allt från MVG till IG, och till 
esteterna måste man lämna mer utrymme, för ”starkt generaliserande kan man säga att 
esteterna ställer krav och har större medvetenhet om sitt eget lärande!” Esteterna är mer 
självständiga och är mer inne på att påverka. På fordonsprogrammet kan det däremot 
påverka, för ibland kan hon se att det faktiskt finns en VG- elev, men att uppgifterna 
eleven fått inte når upp till det kriteriet. Då får hon snabbt se till att ändra dem. Hon får 
inte låta bli att sätta VG för at hon själv har lagt nivån i klassen på en G- nivå. Det har 
hänt, medger hon, att hon räknar med att alla ligger på G ifrån början. Man måste se till 
att eleven får möjlighet att komma upp till den nivån den verkar klara av.  

 
6. Esteterna får välja mer hur de vill redovisa; skriftligt, muntligt, självständigt eller i grupp. 

Hon har också gjort alternativa uppgifter till de elever som har ”lite andra idéer”.  
Egentligen skulle hon inte vara främmande för att eleverna i fordonsklassen skulle 
uttrycka samma önskan, men det har ännu inte hänt. Som lärare är det enklare att köra ett 
race, än att ha alternativ, och det gör det mycket svårare att vara rättvis om man låter dem 
göra olika saker. Hon förespråkar en examinationsform för alla sina klasser, annars kan 
hon inte vara rättvis; den får finnas i olika grader, men det måste vara samma typ av 
examinationsform/prov. Hon kan inte tänka sig att låta några elever få skriva 
fördjupningsarbeten och några skriva prov när det är samma moment hon testar för det 
blir för rörigt.  

 
7. Det finns möjlighet till muntlig tentamen, en och en, vilket kräver tid och planering, men 

är ett måste. Lärare 3 har gjort så att hon kontaktat speciallärarna och sagt att om det 
finns tid över får de gärna ta itu med religions- delen. Sedan gör hon så själv, att hon inte 
späckar varje lektion, utan ger chans till uppsamlingslektioner där de elever med rester får 
komma, och ger de andra ledigt, för att hinna med att hjälpa dem. Om eleverna vill får de 
skriva på dator. Han ser alltid till att hon berättar, skriver stödord på tavlan, tar med sig 
prylar att associera till – konkreta föremål- för att tydliggöra, visa videosnuttar och få 
eleverna att jobba med alla sinnen. Där är det ingen skillnad över de olika programmen: 
det gäller att inte prata för länge, att varva och att knyta ihop. Det är svårt dock att få 
tiden att räcka till, säger hon. Visst kan man beställa vissa läroböcker inlästa på band, samt 
specialböcker, men de är väldigt dyra.  

 
8. ”Ja, i någon mån.” Hon har stor respekt och är med i Svenska kyrkan, fast hon är 

tveksam till den kristna trossatsen. Hon är dock inte rädd för att ta ställning. När hon tar 
ställning så kliver hon ur lärarrollen och säger: ”Obs! Nu är det JAG som tycker så här.” 
Självklart är det så att i ord man väljer dyker det upp ändå, för man kan inte klara av till 
100 % att vara objektiv. I diskussioner däremot går hon aldrig in med vad hon tycker, och 
inte heller var hon står politiskt. Frågar eleverna henne om hennes religiösa åsikt eller var 
hon står i en moralisk fråga så berättar hon, fast först efter det att eleverna själva sagt vad 
de tycker. ”Man får inte gå för hårt åt eleverna vid ogenomtänkta argument”, säger hon. 
Vare sig hon tycker en utpräglad åsikt om någonting är fel eller inte, så pressar hon den 
eleven en del, och det händer ofta att hon intar motsatt åsikt för att testa. ”Vid 
främlingsfientliga argument kan man ju inte gå på och säga att så där får du inte tycka, 
utan fråga vad eleven grundar det på, vilka erfarenheter har du gjort? Var har du fått det 
här ifrån? Vilka belägg har du för det här? Då kan man bli frustrerad!” Kommer man inte 



43 

 

längre i diskussionen så får man bryta, eller märker man att klassen inte är med på noterna 
får man skjuta på det. Man måste ta sig ur det på ett elegant sätt, förklarar hon. Hon tror 
det nog avspeglas i undervisningen, men hoppas att eleverna förstår att det är hon som 
privatperson som kommer igenom ibland, och inte att hon försöker lära ut en åsikt. Hon 
kan inte diskutera exempelvis islam och vara neutral för det blir inte trovärdigt om man 
förhåller sig kyligt neutral. Ska hon däremot hålla en introduktion så försöker hon hålla 
sig objektiv, men går det in på moralfrågor då är det svårt: ”Jag tror inte de ser mig som 
en förebild så jag är inte så orolig att jag pådyvlar dem en åsikt, utan vill hellre att de ska 
se mig som en engagerad vuxen.” Hon är övertygad om att ingen fjäskar och tycker som 
henne bara för att få bättre betyg.   

Lärare 4  

1. Lärare 4 tycker att frågorna blir olika ifall man undervisar ett samhällsprogram eller ett 
naturvetarprogram. Samhällsvetarna har vanligen lite kunskaper i allt som är 
naturorienterat, medan det finns, hos många elever i naturvetarklasserna, ”naturligtvis ett 
stort intresse för naturvetenskap, eftersom man i religionsvetenskap startar upp tro- och 
vetande frågor om religion och vetenskap.”  Från naturvetenskapligt håll har det varit 
stora utmaningar mot gudstron, samtidigt som det också har funnits ett ganska gott 
samarbete mellan naturvetenskap och religion under vissa historiska perioder, och 
naturelever är intresserade av sådana frågeställningar som exempelvis Galileistriden. Här 
finns det ju många fördomar: eleverna tror sig veta vad det handlar om, fast de inte gör 
det, säger han. De materierna har samhällseleverna mycket större distans till vilket han 
lagt märke till i år: ”Det fanns ingen som hade en aning om Newton, förutom att han fick 
ett äpple på sig!”  Om det nu är en B-kurs Lärare 4 har som han vet väldigt lite om vad de 
har gjort på A- kursen, så tar han upp ett antal allmänna frågeställningar kring de olika 
världsreligionerna samt diskussionsfrågor, och ” […] då kunde man märka i de svar man 
fick och de reflektioner som gjordes ungefär hur mycket de hade inhämtat.” 
Diskussionsfrågorna handlar till exempel om vad en religion är, ”Hur vill du definiera 
detta fenomen? Vilket behov hos människan kan religion tänkas svara mot? Anser du att 
religiös tro och respekt för vetenskapen är svåra att förena med varandra: motivera 
svaret.” Eleverna får ”bikupa” kring dessa frågor och sedan skriva ner sina svar. Han 
behandlar ämnet utifrån de förkunskaper eleverna har för ”Det måste man göra. Vidgar 
man basen utan att vara för polemisk så kan det ha viss effekt på de som har fördomar. 
Det gäller oftast att de måste veta mera.”  

 
2. En åsikt måste vara så bra underbygd som möjligt. Han försöker göra det, och blev 

tvungen att göra det för i samhällsklassen var de ovana vid hans berättande stil. Vad som 
gällde för dem var att sitta och skriva egna saker vilket ju är mycket friare för dem, men 
stort slöseri med tid. ”Jag hade ambitionen att det var vissa saker som vi skulle gå igenom 
ordentligt.” Han hade ett samtal med eleverna, som uttryckte att de ville jobba själva, så 
för att kompromissa så blev andra terminshalvan jobb på egen hand. Lärare 4 ville ha det 
så seminarielikt som möjligt; att han pratar en liten stund och att det därefter blir 
diskussioner och frågor om detaljförstoringar, men det går inte så bra i den här S3:an. 
Inlämningsuppgifterna får handla om vad de vill; där finns det inga restriktioner. Eleverna 
får skapa någonting själva. ”De visar sig främst vara intresserade av sekter, men däremot 
inte av kulturarvet.” Detta tycker han är ett generellt problem: historielösheten! Eleverna 
fick en lista på förslag, vägvisare, om vad de kunde söka om för olika sekter etc. Eftersom 
Lärare 4 sällan är ute på nätet så tycker han att det är lite svårt att hitta om de plankat 
direkt, men oftast ser man det på språket.  
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3. Han undersökte vilka delar av A- kursen eleverna hade hunnit med: ”Det blir ju alltid en 

del av A- kursen som inte hinner behandlas.” I den här S3:an till exempel så hade de inte 
hunnit avhandla de Abrahamitiska religionerna, och då får man ta hänsyn till det. Vad 
gäller betygssättningen erkänner han att: ”Uppriktigt sagt har jag inte tittat på 
betygskriterierna.” 

 
4. Jag har gjort sammanfattningar åt dem som jag delar ut istället för att de ska behöva 

använda böcker, för i dem är det svårt att få en helhetsbild. Han har försökt få med det 
väsentliga om det relevanta ämnet. Instuderingsfrågor har han också, och de skrivningar 
han har är skrivningar med öppna böcker, då eleverna får använda sig av sina 
anteckningar. Då är det inte alldeles lätt att göra en skrivning, men det har mycket stora 
fördelar, säger han. Eleverna lär sig en massa under skrivningen, de måste tänka efter, och 
de verkar tycka det är lite roligt, för han har inte fått några klagomål. Han är dock lite 
ledsen över att han inte tänkt på det här förut. Han har haft ”vanliga” prov tidigare, med 
frågor som gör att man måste sitta och tänka lite. På ett tidigt stadium började han må illa 
av att sitta och vara skrivningsvakt: ”man är kontrollant”! Han har gått in för att lämna 
dem ensamma, men tittar till dem då och då. Om det fuskas är det ”latmaskarna” som 
delar information med varandra och ”det ser man ju”! Muntliga tentamen har han med de 
som har ”skrivkramp”, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Han tycker det här med att 
få skriva på dator är en bra idé men att det ”[…] suggererar en del elever till att tro att det 
är något fint de har åstadkommit bara därför att det ser ut som i en bok”.  Under 
lektionerna märker han de som är framåt och säger någonting, något originellt och 
berikande, men han har i minnet att de åsikter som uttrycks är högst preliminära åsikter; 
första tanken de får inför någonting. Han ser betydelsen av att diskutera olika frågor, till 
exempel vem som är mest klandervärdig i ett fall. Han märker att elevers åsikter kan 
förändras genom att ha hört sina andra kamrater reflektera.  

 
5. Vad de än går på för program så är de ganska lika varandra om man kommer in på till 

exempel de etiska frågorna och värderingsfrågorna, säger han. Skillnaderna ligger då i om 
eleverna är mera inskolade åt ett naturvetenskapligt håll eller åt samhällsfrågorna. Lärare 4 
har haft yrkesförberedande program också, och där möter man människor med en annan 
social bakgrund i viss utsträckning. Så länge det finns ett intresse för ämnet så är det 
ingen skillnad tycker han.  

 
6. ”Har man nu en grupp på 30 elever så är det ju en hel del som blir Lika - för- alla.” Det är 

svårt att komma ifrån, men när de har möjlighet att göra egna saker så är ju uppgifterna 
individanpassade. Man märker snart vilka elever som kommer från studiemotiverande 
miljöer där det finns uppslagsböcker och datorer hemma. Han tycker att klassamhället har 
blivit tydligare, i och med invandringen: ”De som kommer från iransk medelklass med 
otroligt ambitiösa föräldrar, de kan bli enerverade i sina ambitioner”, många av dem är 
mycket duktiga. Föräldrarna, exempelvis pappan, har inte hamnat på samma nivå här som 
han hade där, det vill säga i sitt gamla hemland. En del har lyckats men andra inte, och då 
är det viktigt att sonen eller sönerna uppnår de mål som pappan inte har uppnått. Lärare 4 
har varit med om elever som haft ett fruktansvärt tryck hemifrån. Har sedan eleven gått i 
skola några år i Iran blir de ”ganska konsternerade i den svenska skolan”, för att i hela 
Mellanöstern gäller fortfarande att man ska lära sig utantill i skolan: man behöver inte 
tänka så mycket. Individanpassade uppgifter blir främst aktuella den senare delen av 
terminen. ”De som inte har gjort sina uppgifter får man ligga på ganska ordentligt för att 
de ska komma till ett muntligt samtal”.  
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7. Han använder sig av berättandeteknik, han delar ut sammanfattande kompendier, och har 

diskussioner och muntliga tentamen. ”Om det är någon som har särskilda problem får 
man ju reda på det, och det gäller att komma ihåg det när man sitter och rättar en 
skrivning”. Han tycker det är lustigt att det finns de elever som är oerhört verbalt 
begåvade men som inte kan skriva.  

 
8. Det är klart att är elever intresserade av vad läraren har för politiska åsikter så är de ju så 

kloka att de snart inser det även om läraren försöker vara neutral, säger Lärare 4. Han 
brukar berätta för dem om de frågar, och säger var han står, och ”då blir det lättare för 
dem att stå emot indoktrinering”. De elever som han haft genom åren har vetat var han 
står eftersom han har funnits på politiska listor och varit med i det offentliga samtalet en 
hel del, samt att han är kyrkligt engagerad. Ska man vara objektiv i religionsämnet, tror 
han man kan vara det på ett enda sätt; det är när man presenterar en viss religion eller 
världs- och livsåskådning! Då måste man tänka sig att en som är företrädare för denna 
åskådning måste känna igen sig själv, så att de kan säga att ”Ja! Det där stämmer. Han har 
väl inte fått med allt men det som han sagt är ju sånt som är riktigt”. Detta samt att se 
med så kärleksfulla ögon som möjligt på vilken religion eller livsåskådning som möjligt, 
för med goda ögon så tror han att man alltid är mer objektiv generellt, än med elaka ögon. 
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Bilaga 3: Observationsmall 

 Hur mycket kan sägas vara lärarledd undervisning, som exempelvis föreläsning eller 
genomgångar, och hur mycket utrymme får eleverna för att arbeta med individuella 
arbeten såsom fördjupningsuppgifter/specialarbeten och instuderingsfrågor? Hur mycket 
utrymme ges till diskussioner? 

 

 Får eleverna valmöjlighet vad gäller olika typer av uppgifter?  

 

 Anpassar läraren undervisningen och/eller materialet för elever med särskilda behov, 
såsom exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter?  

 


