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1 Abstract 

This essay is about how thinking skills are requested in examinations in the course religion 1 in 

Swedish upper secondary schools. To investigate this an analysis template has been created which 

is constructed from Göran Svanelids theory the big five, who explains which abilities the Swedish 

curriculum demands. The main question for this study is How clear and to what extent are the abilities 

who Göran Svanelids theory the big five points out in exams within the course religion 1? To answer this, three 

support questions has been made. The First is about how these abilities change between the pro-

gram they are used. The second one is how the form of examination affects the possibilities to 

show the abilities and lastly how the kind of question affects the possibility to show the abilities.  

The analysis template and theory derive from the Swedish curriculum and the lecturer Göran 

Svaneldis analysis of the curriculum. He found five thinking skills or abilities which all subjects 

value and who the pupils are supposed to learn. These are; concept skills, the skill to analyse, com-

municative skills, the ability to perform a procedure and metacognition. These abilities have been 

operationalized to become a theory to inspect how well and to what extent they are asked for in an 

examination. Therefore, this study is based on text interpretation of the examinations, with an aim 

of being both qualitative and quantitative.  

Out of the total amount of 106 emails sent to principals, teachers and administrative personnel at 

upper secondary school’s total of 38 examinations were collected1. 14 out of these were written 

tests, 16 were written essays and eight were oral examinations.  

The result displays that all examinations ask for the abilities but not all types of questions in the 

examinations ask for all abilities. The closed type of question only gives the opportunity to show 

concept skills. The concept skill is the most visible ability in all exams, the secondly most visible 

skill is the communicative skill, thirdly the analysis skill, fourthly is the skill of procedure and fifth 

and lastly, the metacognitive skill.  

The conclusion is that programs who aim to ensue further studies ask for all abilities to a larger 

extent and with a higher level of clarity. While the vocational program who aim to ensure a working 

career after upper secondary school ask for the abilities with a lesser clarity. Written essays are the 

best form of examination to ask for the abilities to a larger extent and with a higher clarity than 

oral examinations or written tests.  

 

                                                 
1 Also known as sixth form college.  
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2 Inledning 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper (Skolverket, 2011c). I kursplanen för exempelvis 

svenska 1 och samhällskunskap 1b efterfrågas både skriftlig och muntlig framställning för att be-

döma elevers färdigheter i ämnet (Skolverket, 2011d; Skolverket, 2011e). Däremot står det ingen-

ting om vilka examinationsformer som ska användas för bedömning i religionskunskap, utan det 

är varje enskild lärares ansvar att välja den form som elevers kunskaper ska bedömas utifrån 

(Skolverket, 2011b). För att kunna tillägna sig dessa kunskaper samt visa upp dem, behöver ele-

verna vissa förmågor. De förmågor som är i fokus i denna uppsats är de som återfinns i universi-

tetslektor Göran Svanelids teori om ”The big five”. 

 Enligt Skolverkets allmänna råd (2011a) ska utvärderingarna av elevernas kunskaper vara allsidiga 

samt att olika bedömningsformer ska användas. Examinationsformen ska vara ändamålsenlig till 

det som skall bedömas (Skolverket, 2011a, s. 22–25). Examination är en avslutande kontroll av 

elevers kunskaper till arbetsområdet. För att bedöma elevers kunskaper och färdigheter kan olika 

examinationsformer användas. Det används varierande examinationer i den svenska skolan; exem-

pelvis grupparbeten, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga framställningar, prov, redovisningar 

med hjälp av digitala verktyg med flera2. 

Universitetslektor Göran Svanelid (2014) har formulerat teorin om ”the big five” som beskriver de 

fem förmågorna som eleverna ska utveckla under sin skolgång. Förmågorna är analysförmåga, 

kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga. Svanelids 

teori är utgångspunkten i studien för att kunna åskådliggöra om och vilka förmågor som skildras i 

olika examinationsformer i religionskunskap 1. Det är en ämnesdidaktisk studie av lärarkonstrue-

rade examinationer i religionskunskap 1 och i fokus för denna undersökning ligger det analysred-

skap som skapats för att studera examinationer inom kursen. Vi använder alltså Svanelids teori om 

de fem förmågorna som ett verktyg för att se om eleverna får tillfälle att visa förmågorna i de 

examinationsformer som används. 

                                                 
2 Hädanefter används begreppet examination som ett samlingsbegrepp för alla typer av formella examinationer. Åsyf-
tas en specifik examinationsform används exempelvis skriftligt prov eller muntlig redovisning etcetera. Begreppen 
reds ut utförligare i kapitlet om tidigare forskning.  
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2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur väl de förmågor som Göran Svanelid beskriver som 

”the big five” efterfrågas i examinationer inom religionskunskap 1. Förmågorna är; analysförmåga, 

begreppsförmåga, kommunikativ förmåga, procedurförmåga samt metakognitiv förmåga. Dessa 

förmågorna ska elever utveckla inom alla skolans ämnen (Svanelid, 2014). Därav bör elever ha 

möjlighet att visa upp dessa förmågor i examinationer inom kursen religionskunskap 1. Även Ken-

neth Nordgren & Christina Odenstad (2012) menar att elever bör få möjligheten att visa upp för-

mågor i prov (Odenstad & Nordgren, 2012, s. 90–91). Skolan i Sverige skall vara likvärdig enligt 

Skolverket (2011c), men är gymnasieskolan i Sverige likvärdig när det kommer till att examinera 

förmågorna?  

Denna uppsats är en utveckling av en b-uppsats som undersökte hur förmågorna syntes i etikprov 

(Larsson & Stegå, 2017). Denna uppsats beskrivs ytterligare i bakgrundkapitlet. Uppsatsen menar 

inte att värdera någon examination som bra eller dålig, däremot förekommer en poängsättning 

enligt mallen för att få fram relevant statistik för att genomföra jämförelser. Det som värderas är 

hur tydligt förmågorna efterfrågas. När det talas i termer om positivt och negativt åsyftas alltså en 

examinations prestation enligt analysredskapet, som på inget sätt är ett holistiskt perspektiv för att 

avgöra en examinations värde i termer om bra eller dåligt.  

Frågeställningen som undersöks i denna uppsats är;  

• Hur väl och i vilken utsträckningen efterfrågas de förmågor som Göran Svanelids teori 

om the big five framhåller i examinationer inom religionskunskap 1?  

För att besvara detta har tre underfrågeställningar använts, vilka lyder;  

• Hur väl och i vilken utsträckning efterfrågas förmågorna i olika frågetyper i skriftliga prov 

i religionskunskap 1? 

• Hur skiljer sig efterfrågan av Svanelids förmågor mellan studie-, yrkes- och blandprogram 

i religionskunskap 1?  

• Hur skiljer sig efterfrågan av Svanelids förmågor i olika examinationsformer i religions-

kunskap 1?  

2.2 Disposition 

Denna uppsats inleds som läsaren redan upptäckt med en inledning och syfte kring varför studien 

genomförs, dessa två rubriker mynnar sedan ut i frågeställningarna. Där huvudfrågeställningen 
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åsyftar att undersöka hur väl och i vilken omfattning examinationer efterfrågar de fem för-

mågorna som är byggstenar i Svanelids teori om the big five. Därefter inleds bakgrunden där re-

ligionskunskapsämnets syfte presenteras samt examinationsformer. I kapitel fyra presenteras me-

toden, det vill säga tillvägagångssättet för studien. Detta för att presentera hur studien genomförts 

då det är relevant att få tillgång till i ett tidigt skede av läsningen. Det femte kapitlet handlar om 

tidigare forskning, där lyfts frågan kring vad kunskap är och vilka taxanomier eller teorier det 

finns för att mäta skolrelaterad kunskap. De som presenteras är Blooms reviderade taxonomi av 

Lorin W. Andersson, SOLO-taxonomin av John B. Briggs och Kevin F. Collins, Edys Quellmanz 

bedömning av lärande och slutligen närmas det svenska skolsystemet med Skolverkets fyra F för 

kunskap. Två licentiatuppsatser om skriftliga prov i samhällskunskap presenteras också. Även ti-

digare forskning om skillnader mellan yrkesförberedande gymnasieprogram och studieförbere-

dande gymnasieprogram presenteras. Sedan i kapitel sex presenters det analysredskap som an-

vänts på materialet, där förklaras en operationalisering av hur Göran Svanelids teori om the big 

five används i denna uppsats för att undersöka hur väl och i vilken omfattning förmågorna efter-

frågas i examinationer. Därefter kommer resultatet vilket är kapitel sju, där varje del avslutas med 

en sammanfattning av vad som framkommit kring varje underfrågeställning. Därefter kommer 

analyskapitlet där de olika förmågorna analyseras samt frågetyperna. Sedan inleds diskussionen 

där resultatet vägs mot den tidigare forskning som presenterats och slutligen kommer en slutsats 

och förslag på vidare forskning.  

 

Resultatet är förhållandevis långt för att vara en uppsats på C-nivå, därav får ni nu tipset om att 

läsa de sammanfattningar som finns i resultatet. Det vill säga rubrik; 7.4–7.6, 7.11–7.12 och 7.17–

7.19. Där sammanfattas nämligen de examinationer som analyserats i resultatet, vilket troligtvis är 

det mest intressanta delarna.  
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3 Bakgrund 

Religionskunskap 1 är en 50 poängs kurs på gymnasienivå inom den svenska skolan och har sin 

grund inom religionsvetenskapen och är till sin beskaffenhet tvärvetenskaplig. Religionsämnets 

syfte enligt Skolverket berör alla tre kurser som erbjuds inom den svenska skolan: religionskunskap 

1, religionskunskap 2 och religionskunskap specialisering. Därav berör följande stycke alla tre kur-

ser inom religionskunskap inklusive religionskunskap 1, vilket är den som är relevant för studien 

(Skolverket, 2011b).  

Ämnet religionskunskap ämnar bland annat till att undervisningen ska utveckla, bredda och för-

djupa elevernas kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt. Ett särskilt 

fokus finns på kristendom, då det är den religionens traditioner och värderingar som har haft störst 

påverkan på det svenska samhället. Undervisningen ska förbereda eleverna på att leva i ett samhälle 

präglat av mångfald och ska utgå ifrån en samhällssyn som är format av öppenhet. Undervisningen 

ska även visa på relationen mellan vetenskap och religion samt olika tolkningar för detta. Eleverna 

ska utveckla kunskaper om moraliska förhållningssätt och hur förhållningssätten påverkas av livs-

åskådningar samt få möjligheten att reflektera och analysera individers värderingar. Undervisningen 

ska även ge möjlighet att analysera religion i förhållande till exempelvis kön och sexualitet, vilket 

ska mynna ut i en ökad förståelse och respekt för olika levnadssätt. Eleverna ska även ta del av 

urkunder och annat källmaterial (Skolverket, 2011b).  

3.1 Centralt innehåll för religionskunskap 1 

Det centrala innehållet i religionskunskap 1 berör kristendomen samt övriga världsreligioner, deras 

kännetecken och hur det uttrycks i Sverige och världen. Kursen ska även beröra de olika livsåskåd-

ningarnas människosyn och gudsuppfattning samt hur religion kan förhålla sig till socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet och sexualitet. Religionskunskapen ska visa hur grupper och individers identi-

teter kan påverkas av religion, urkunder och händelser. Eleverna ska redogöra över olika uppfatt-

ningar för förhållandet mellan religion och vetenskap. Kursen ska beröra tolkningar och analyser 

av olika etiska teorier, modeller och moraliska föreställningar om vad ett gott samhälle är samt 

analys av argument i olika etiska frågor (Skolverket, 2011b).  

3.2 Examinationsformer 

Två begrepp som är centrala vid tal om examinationer är reliabilitet och validitet. Reliabilitet hand-

lar om hur tillförlitligt en examination är medan validitet behandlar hur relevant examinationen är 

(Wikström, 2013, s. 39–45). Den största källan till en sänkt reliabilitet vid examinationer är att andra 
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frågor, som testar samma kunskap, hade lett till ett annat resultat för många elever (Wiliam, 2013, 

s. 87). Provkonstruktion handlar om vad man frågar efter och hur man frågar efter det (Levin & 

Marton, 1971, s. 9). Peter Nyström (2004) menar att en uppgiftskonstruktion är avgörande för vilka 

prestationer som kan förväntas av en elev, och prestationen bestäms generellt av uppgiften 

(Nyström, 2004, s. 23). Ett prov förmedlar en kunskapssyn till elever, det är en signal för eleven 

om vad läraren anser är viktigt. Det leder till fyra viktiga frågor kring en examinations utformning; 

vad är viktigt, hur ska examinationen utformas, varför just denna fråga och examinationsform samt 

för vem är provet utformat (Odenstad & Nordgren, 2012, s. 78). En examination bör ge eleverna 

möjligheten att visa upp förmågor som att argumentera, förståelse och analysförmåga inte enbart 

uppräkning av faktafrågor (Odenstad & Nordgren, 2012, s. 90–91).  

 Skriftliga prov  

Skriftliga examinationer går att spåra tillbaka till 1500-talet (Wedman, 1988, s. 16). Skriftliga prov 

är eventuellt den vanligaste examinationsformen men kan bestå av många olika typer av frågor, 

som alla har sina fördelar och nackdelar (Odenstad & Nordgren, 2012, s. 80–83). Skriftliga prov 

används också vid de nationella proven, högskoleprovet, det amerikanska SAT proven samt PISA 

(Wikström, 2013, s. 30–33). Ett skriftligt prov syftar på det konventionella papper och penna pro-

vet där eleven individuellt ska svara på ett antal frågor på en bestämd tid medan de är övervakade 

(Korp, 2003, s. 93).  

3.2.1.1 Stängda frågor 

Det finns olika typer av stängda frågor, vilket innebär att eleven får välja bland förutbestämda svar.3 

Därmed undviks irrelevanta svar samt att det går snabbt att rätta emellertid riktas kritik emot 

stängda frågor eftersom de mäter kunskap på detaljnivå samt att elever kan gissa sig till rätt svar 

(Levin & Marton, 1971, s. 64–65). Ingemar Wedman (1988) menar emellertid att med en noggrann 

planering kan en flervalsfråga även mäta förståelse, tillämpning och analys (Wedman, 1988, s. 93). 

Flervalsfrågor är ovanliga i Sverige men desto vanligare i USA, en vanlig kritik består av att de kan 

brista i reliabilitet (Wikström, 2013, s. 77).  

Levin & Marton (1971) listar fyra typer av stängda frågor i kronologisk ordning utifrån deras 

stängdhet; tvåvalsfrågor, matchning, flervalsfrågor samt övriga frågor (Levin & Marton, 1971, s. 

69).  Dessa frågor är enklare att konstruera jämfört med de öppna frågorna samt går snabbare att 

                                                 
3 Levin & Marton använder begreppet objektiva frågor istället för stängda, samt subjektiva istället för öppna. Vi väl-
jer dock av tydlighetsskäl att använda begreppen öppna och stängda då de upplevs mindre värderande samt ligger i 
linje med övrig litteratur. Alternativt går det att tala om graden av strukturering.  
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bedöma (Levin & Marton, 1971, s. 76). Tvåvalsfrågor består oftast av ett påstående och två kolum-

ner där eleven skall markera sant eller falskt, det kan även förekomma fler alternativ än två (Levin 

& Marton, 1971, s. 105–106). 4 Matchning består av att eleven ska matcha exempelvis en person 

med ett årtal (Levin & Marton, 1971, s. 108). En flervalsfråga är exempelvis att eleven ska rang-

ordna ett antal ting efter en instruktion eller klassificera olika ting (Levin & Marton, 1971, s. 109–

110). En vad en övrig fråga är preciserar inte Levin & Marton (1971) dock ger Wikström (2013) ett 

exempel där det innebär att markera svaren i en bild (Wikström, 2013, s. 82). 

3.2.1.2 Öppna frågor  

En fallbeskrivning innebär att man ger eleven ett exempel, autentisk eller fiktiv, som speglar ett 

dilemma eller en situation. Syftet med fallbeskrivningar är att få tillgång till indikationer till elevens 

tänkbara förmåga att hantera autentiska situationer och om elevens kunskaper inom området. Ele-

vens uppgift är att redogöra för hur och varför hen tänker i en viss situation. Fallbeskrivningar är 

uppskattade av elever då de upplevs som realistiska och ger dem en möjlighet att visa att de förstått 

begrepp eller fenomen. En nackdel med fallbeskrivningar är att de tar lång tid att formulera. Är 

uppgiften för omfattande löper risken att eleven missuppfattar frågan vilket leder till att svaren inte 

ger användbar information kring elevens kunskaper i ämnet. För att förebygga missförstånd är det 

viktigt att de instruktioner eleven får är entydiga och att läraren i förväg visar exempel på olika 

fallbeskrivningar (Gustavsson, Måhl, & Sundblad, 2012, s. 79–82).  

 

Orsaksfrågor inleds ofta med nyckelord som varför, vad beror det på, eller vad var orsakerna till. Det 

man efterfrågar är samband. Frågorna ber eleven visa sina kunskaper om samband mellan olika 

faktorer. En fördel med orsaksfrågor är att de är lätta att formulera och om de kopplas till ett 

konkret fenomen kan indikationerna på att eleven besitter den kunskap som efterfrågas bli enkla 

att identifiera. En nackdel med orsaksfrågor är när de går att besvara med enstaka ord eller en 

punktlista ger dem inte tillgång till indikation på kunskaper om samband. En elev kan kunna lös-

ryckta ord men inte sambandet dem emellan. Orsaksfrågor som kan besvaras utan en fullständig 

mening blir svåra för läraren att rätta och bedöma vilket ökar risken för missuppfattningar. Orsaks-

frågans förmånlighet beror alltså på frågans omfattning och komplexitet. En avgränsad fråga ger 

färre indikationer men indikationerna blir istället lättare att urskilja och identifiera (Gustavsson, 

Måhl, & Sundblad, 2012, s. 77–79).  

  

                                                 
4 Alternativen kan även bestå av ja/nej eller rätt/fel. 
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Utredande frågor har i syfte att klargöra elevens kunskaper om centrala tankegångar i ett visst ämne. 

En utredande fråga kan uppmana eleven att förklara tankegångar eller uppmana till specifika jäm-

förelser. En nackdel med utredande frågor är när de formuleras på ett sätt som uppmanar eleven 

att redogöra eller berätta om ett fenomen istället för att undersöka och förklara fenomenet, vilket 

gör indikationerna på att eleven förstått den centrala tankegången svår att identifiera (Gustavsson, 

Måhl, & Sundblad, 2012, s. 84–87).  

 

En läsfråga innehåller tre steg. 1) Läs en text, 2) tolka det som står i texten och 3) tala om hur du 

tolkade det som står i texten. Syftet med läsfrågor är att klargöra elevens kunskaper inom ett om-

råde, elevens förmåga att använda dessa kunskaper och om elevens förmåga att tolka obekanta 

texter. Uppgiftstypen ger också möjlighet att bedöma elevens läsförmåga. För att en läsfråga ska 

vara lönsam får den inte vara omfattande och det som förväntas av eleven behöver vara tydligt 

skildrat (Gustavsson, Måhl, & Sundblad, 2012, s. 87–90).  

Ytterligare en variant av fråga är ett case. Casen kan vara fiktiva eller genuina, men de delar vissa 

drag. Dragen som de delar är att det finns flera olika lösningar på ett case och således beror svaret 

på vilken infallsvinkel man väljer (Långström & Viklund, 2010, s. 145–147). Casefrågor kan även 

användas vid seminarium (Pettersen, 2008, s. 225). Ett case handlar ofta om vad någon bör göra i 

en mer eller mindre kritisk situation, det finns alltså flera handlingsvägar som kan vara rätt 

(Pettersen, 2008, s. 219). Skillnaden mellan fallbeskrivningar och ett case är att en fallbeskrivning 

kan ha en rätt lösning medan ett case alltid har flera rätta svar.  

 Inlämningar 

En inlämning är ett större skriftligt arbete (EVA, 2003, s. 53). Skriftliga inlämningar består av en 

eller flera öppna frågor som möjliggör för eleven att visa upp förmågor som att diskutera och 

resonera (Weidermann, 1935, s. 484). Skrivandet blir då en process som innebär att eleven ofta ska 

tillämpa kunskaper och inte enbart upprepa information ifrån en lärobok (Långström & Virta, 

2011, s. 106). Eleven kan även få i uppdrag att jämföra, förklara, utveckla eller värdera något. Skrift-

liga inlämningar lämpar sig bäst för äldre elever (Weidermann, 1935, s. 489–490). Skriftliga inläm-

ningar har till skillnad ifrån skriftliga prov en större tidsrymd att produceras i samt saknar ständig 

övervakning (Korp, 2003, s. 93; Weidermann, 1935). Ett exempel på en större skriftlig inlämning 

är att alla högskoleförberedande gymnasieprogram i Sverige skall skriva ett gymnasiearbete i form 

av en rapport som kan innehålla en bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion (Skolverket, 
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2012, s. 5). Ett annat exempel på inlämningsuppgift är; empatiuppgifter, skriva insändare eller de-

battartiklar, sammanfatta texter eller skriva en kortare forskningsrapport (Långström & Virta, 2011, 

s. 107–108). 5  

 Muntliga examinationer  

Muntliga examinationer går att spåra tillbaka till 1200-talet och är därmed en äldre examinations-

form än den skriftliga (Wedman, 1988, s. 16). Elever behöver språkligt stöd i alla ämnen, både 

muntligt och i skrift. Undervisningen ska stötta eleverna i deras utveckling från det informella, 

muntliga samtalsspråket mot det formella, ämnesspecifika och skriftliga skolspråket (Palmér, 2010, 

s. 80–81). Det förberedda talets funktion är lika viktigt för elevens utveckling som det skrivna ordet 

(Palmér, 2010, s. 79). Det finns olika former av muntliga examinationsformer där eleven får pre-

sentera sina kunskaper kopplade till ett visst ämne, två av dessa former presenteras nedan.  

3.2.3.1 Seminarium 

Dialogen som undervisande samtal kan spåras tillbaka till Sokrates (400 f.v.t.) tid. Begreppet semi-

narium myntades under 1700-talet och blev en frigörelse från den traditionella akademiska skol-

praxisen där skrift stod centralt. Samarbete mellan elever där de fick artikulera sina åsikter muntligt 

var väsentligt för att de skulle kunna utveckla sitt tänkande (Pettersen, 2008, s. 328).  Ett semi-

narium består av att en mindre grupp diskuterar ett ämne eller en text som är bestämd på förhand, 

som deltagarna då fått undersöka och läsa in på förhand. Texterna kan komma ifrån läroböcker, 

internet eller vara skrivna av eleverna själva (Långström & Viklund, 2010, s. 130–131). Seminarium 

är en kommunikativ resurs i klassrummet (Palmér, 2010, s. 109).  

 

Det finns olika varianter av seminarium. Det klassiska seminariet har definierats som en diskussion 

som inleds av en presentation. Syftet är att ge möjlighet att bedöma påståenden och argument som 

presenteras och riktar sig till erfarna studenter. Man förutsätter att deltagarna har de förkunskaper 

som krävs för att kunna förhålla sig kritiskt till det som presenterats (Pettersen, 2008, s. 329). Elever 

på grundnivå saknar de ämneskompetenser som krävs vilket kan leda till tystnad och lågt delta-

gande. Det finns en risk att seminariet monologiseras där några få talar medan de andra deltagarna 

blir passiva åhörare vilket går emot syftet att ha dialog och diskussion som fokuspunkt. (Pettersen, 

2008, s. 326). Istället används seminariet som seminariepräglad gruppundervisning. Metoden hand-

                                                 
5 Empatiuppgifter kan innebära att man anammar någon annans perspektiv eller låtsas genomföra en valkampanj.  
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lar om elevens ämnesförståelse och lärande och inte om kvalificerad kritik och bedömning av pre-

sentationer. När eleverna behärskar den seminariepräglade undervisningsmetoden där diskussion 

handleds av läraren kan de övergå till den klassiska seminariemetoden (Pettersen, 2008, s. 330). 

3.2.3.2 Redovisningar  

Det förberedda talet finns i flera varianter och delas in två grundmodeller: den muntliga redovis-

ningen och det muntliga anförandet (Palmér, 2010, s. 79). Den muntliga redovisningen består ofta 

av en informerande presentation. Syftet är att redogöra för resultatet av arbetet eller uppgiften och 

redovisningen kan genomföras enskilt eller i grupp. Muntlig redovisning kan även kombineras med 

skrift eller med till exempel bilder. Det muntliga anförandet består också av en informerande pre-

sentation men fokuserar mer på att ge eleven möjlighet att utveckla talarkonsten. Anförandet bru-

kar omfatta en talare som har i syfte att underhålla, övertyga eller informera åhörarna beroende på 

om anförandet är berättande, argumenterande eller informerande. Även muntliga anföranden kan 

kombineras med andra kommunikationssätt såsom skrift eller dramatisering (Palmér, 2010, s. 80). 

En fördel med muntliga framställningar är att eleven får träna sig i den retoriska arbetsprocessen, 

vilket är avgörande när det kommer till att vara övertygande och trovärdig när man argumenterar 

muntligt (Ollson Jers, 2012, s. 194). Muntliga framställningar i klassrummet främjar även elevers 

språkutveckling mot ett mer ämnesspecifikt språk som är väsentligt i alla kurser i skolan (Palmér, 

2010, s. 81). En nackdel med muntliga framställningar är att eleverna har en tendens att adressera 

läraren mer än sina klasskamrater då läraren är den som besitter makten i klassrummet (Ollson Jers, 

2012, s. 195). Det är viktigt att fokus ligger på både talare och lyssnare och läraren behöver skapa 

didaktiska spelregler för lyssnandet i talinteraktionen (Adelmann, 2009, s. 124). 
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4 Metod 

I kommande avsnitt presenteras den metod som använts för att genomföra studien. Det som kom-

mer avhandlas är följande teman; kvantitativ eller kvalitativ metod, texttolkning, avgränsningar, 

insamlandet av data, metodkritik samt etiska överväganden. Analysredskapet det vill säga den teo-

retiska ansatsen, har fått ett eget kapitel, vilket är kapitel sex.  

4.1 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 

Det enkla svaret är att studien har både en kvantitativ och kvalitativ ansats, delvis för att uppdel-

ningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är förlegad och delvis för att målet är att ha ett 

kvantitativt material som granskas med en kvalitativ ansats. Målet är att ha ett kvantitativt stort 

material medan analysredskapet bygger på kvalitativa antaganden (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 

2002, s. 24–25; Nyström, 2004, s. 33). Den kvantitativa aspekten av uppsatsen består av de medel-

värden som presenterar hur väl förmågorna efterfrågas i de olika examinationerna, det presenteras 

även i en viss utsträckning typvärden. Resultatpresentationen är därmed till viss del presenterad 

med kvantitativa metoder (Hartman, 2004, s. 263–264). I och med att studien gör en kvantifiering 

av det kvalitativa blir det möjligt att genomföra kvantifiering av resultatet och därav undviks en 

anekdotartad uppsats, då målet är att skapa en generaliserbar bild (Bryman, 2011, s. 550–553). Bje-

reld, Demker & Hinnfors menar (2002) att den teoretiska ansatsen kommer före valet av metod, 

vilket i detta fallet innebär att metoden måste bestå av både en kvantitativ och kvalitativ ansats, 

eftersom teorin bygger på detta. Uppsatsen är kvalitativ eftersom mallen bygger på kvalitativa an-

taganden och samtidigt är uppsatsen kvantitativ eftersom antalet examinationer är flera och pre-

sentationen i resultatet sker med en kvantitativ aspekt.  

4.2 Texttolkning  

Resultatet bygger på texttolkning av instruktioner till examinationer och frågekonstruktioner inom 

religionskunskap 1, vilket rättfärdigar en diskussion om texttolkning i metoden. 

Studien är en textanalys, därmed finns det både en avsändare och mottagare av texten vilket inne-

bär att det finns en kontext där examinationen är skapad där vissa ord och begrepp kan ha en 

mycket specifik betydelse trots att de upplevs som mycket omfattande (Grenholm, 2006, s. 200; 

Skolinspektionen, 2010, s. 5). Då det ej genomförts några observationer eller intervjuer saknas 

förförståelse för kontexten (Hartman, 2004, s. 232–235). Vid läsning av material uppstår tolk-

ningar, tolkningarna är oundvikliga och förekommer alltid vid textläsning (Bryman, 2011, s. 500–

501). Studien har alltså en tolkande ansats eftersom vi kommer att tolka examinationer, vilket är 
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en produkt av mänskligt handlande (Thuren, 2007, s. 95). En styrka med vår tolkning är att vi be-

finner oss i samma kulturella kontext och skolsystem som de som konstruerat examinationerna, 

vilket gör att tolkningen har möjligheten att komma nära intentionen (Grenholm, 2006, s. 200). 

Examinationerna som analyseras i resultatet är inte producerade i ett forskningssyfte, därmed blir 

dokumenten analyserade i ett retrospektivt syfte (Malterud, 2014, s. 81). 

Det finns enligt Alan Bryman (2011) fyra kriterier för att bedöma kvaliteten av en text inför en 

studie; autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Autenticitet innebär att 

materialet skall vara äkta och av ett känt ursprung. Trovärdigheten bygger på att materialet skall 

vara korrekt utan förvrängningar. Representativitet innebär att materialet skall vara karakteristiskt 

för området. Meningsfullhet innebär att materialet är tydligt och förståbart (Bryman, 2011, s. 489). 

I denna studie uppfyller materialet alla dessa kriterier eller antas göra det. Materialet är autentiserat 

eftersom de tillfrågade informanterna inte har något skäl till att ljuga eller omforma sitt material 

inför studien vilket leder in på kriteriet trovärdighet. Trovärdigheten bör vara god då informanterna 

bara delvis informeras om vad vi söker efter i deras information. Mailet som skickas ut beskriver 

att vi skall undersöka hur förmågor efterfrågas i examinationer, men inte vilka förmågor som un-

dersöks. 6  Detta för att ej skapa en lockelse för att förbättra sitt material innan det lämnas in. 

Representativiteten bör vara god då ett visst material kan falla bort, se mer info om detta under 

kapitlet avgränsningar. Meningsfullheten bör även den vara god då materialet bör vara tydligt, i 

annat fall försvinner det under de avgränsningar som genomförs.  

Målet är att analysmallen, som presenteras i kapitel sex, skall minska möjligheten och risken för 

subjektiva tolkningar samt att mallen ska kunna användas av andra. Dock förekommer alltid tolk-

ning i mötet mellan text och läsare. Mallen är verktyget för att undvika en godtycklig tolkning.  

4.3 Avgränsningar  

Vissa avgränsningar genomförs för att få ett hanterbart material, där en avgränsning är att vi enbart 

kollar på material som används i kursen religionskunskap 1. Vi undersöker även bara examinationer 

som använts efter 2011 då de ligger i linje med den aktuella läroplanen. Det saknas en geografisk 

avgränsning då den är irrelevant eftersom alla skolor i Sverige skall vara likvärdiga enligt Skolverket 

(2011c). Utöver detta undersöker vi inte heller något material som inkommit efter den 10 maj 2019, 

förutom om det är en muntlig examination då dessa är få. Muntliga examinationers slutdatum är 

den 17 maj 2019, de har alltså fått en vecka extra i ett försök att öka mängden material. 

                                                 
6 Mailet finns i bilaga 2.  
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Vi har även fått in extra material av vissa lärare, vilket är snällt. Men lektionsupplägg, elevexempel 

och powerpoints hamnar utanför studien och används därmed inte.  

4.4 Insamling av material 

Materialinsamlandet bygger på ett bekvämlighetsurval då detta är en fördjupning av en tidigare 

uppsats kommer kontakter som skapades då användas igen, då det är sannolikt att de vill bidra med 

material än en gång (Bryman, 2011, s. 194). Det är även ett typiskt urval då vi sökt efter lärare och 

rektorer som vi ej har haft tidigare kontakt med men som på respektive skolas hemsida är listade 

som religionslärare (Norrby & Nilsson, 2015, s. 40–41). Vidare kommer det även bygga på ett 

snöbollsurval då vi ber informanterna att skicka vidare mailet vi sprider till lärare som de tror kan 

vilja bidra med material (Bryman, 2011, s. 196). Det är även en typ av nätverksurval då vi bett de 

informanter vi mailat att sprida mailet inom sitt nätverk (Norrby & Nilsson, 2015, s. 40). Alla dessa 

typer av urval har sammanflätats i insamlandet av material och samverkat vilket förhoppningsvis 

mynnat ut i ett representativt urval.  

Det skickades ut 100 mail till lärare, rektorer, skolchefer, utbildningsansvariga och administrativ 

personal på gymnasieskolor i hela Sverige, alla uppmanades att sprida mailet vilket mynnade ut i ett 

snöbollsurval om sex lärare. Av de sex lärarna har fem valt att delta och bidra med en eller flera 

examinationer. Totalt har 106 olika yrkessamma personer inom skolan kontaktas, ett bortfall av 12 

individer skedde av olika skäl, som att deras mail ej var aktiva eller att de var föräldralediga. I denna 

kontaktomgång var antalet lärare som valt att bidra med examinationer sju. För att försöka nå ett 

större material kontaktades alla lärare som redan kontaktats en extra gång, vilket gav resultat i och 

med fler svar och fyra lärare till valde att delta. Totalt valde då elva lärare att bidra med material 

och antalet examinationer uppgår till 39 examinationer och det blev ett bortfall av 1 på grund av 

att frågekonstruktionerna var identiska med en annan examination, därav ansågs en extra examin-

ation som överflödig och att det fanns risk för ett snedvridet resultat.  

4.5 Metodkritik 

En kritik som kan riktas mot metoden är att både bekvämlighetsurvalet och snöbollsurvalet kan 

leda till ett icke representativt material, dock finns det vinster i form av tid och resurser jämfört 

med ett sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 178-196). Utöver denna kritik finns det kritik gentemot 

teorin som används, den presenteras i kapitel 6.6.  

En kritik som kan riktas mot uppsatsen är att teorin om the big five bygger på läroplanen för 

grundskolan, inte gymnasiet (Svanelid, 2014, s. 19). Emellertid menar Svanelid att förmågorna går 

att använda ifrån förskolan till universitetet, därmed även gymnasiet (Svanelid, 2013). Därav menar 
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vi att teorin är tillämpbar. En tydligare beskrivning av teorin och hur den operationaliseras finns i 

kapitlet om analysredskapet, vilket är det sjätte kapitlet.  

4.6 Etiska överväganden 

Christer Stensmo (2002) menar att forskningsetiska överväganden ställs på sin spets vid forskning 

kring skola. Stensmo listar tre skäl till detta; det handlar ofta om barn och ungdomar, mycket forsk-

ning bygger på ljudinspelningar eller intervjuer samt att forskningen ofta genomförs av den lärare 

som har eleven, vilket gör dem lättare att identifiera (Stensmo, 2002, s. 27). Inget av dessa skäl 

påverkar denna studie då den ej undersöker ungdomar eller deras svar på examinationer utan enbart 

själva konstruktionen. Materialet bygger inte heller på data som går att identifiera då lärare ifrån 

hela Sverige blivit tillfrågade samt att vi ej har någon koppling till de elever vars examinationer vi 

fått ta del av.  

Stensmo (2002) listar fyra krav som vetenskapsrådet lyfter vilka är; information, samtycke, konfi-

dentialitet och nyttjande. Alla dessa krav uppfylls, då det är frivilligt att delta samt att alla är anony-

miserade. Allt källmaterial kommer även raderas efter framläggning och godkännande av uppsat-

sen. Vi kommer inte att sprida eller sälja den persondata vi samlat in (Stensmo, 2002, s. 26–27)7. 

Studien har inte och kommer inte att etikprövas då vi enligt lag 2003:460 § 2 ej ingår i begreppet 

forskning (Riksdagen, 2003).  

Våra informanter har lovats anonymitet och vi kommer anonymisera deras material, målet är att vi 

själva inte skall veta vem som bidragit med vilken examination dock är detta svårt att lova. Allt 

källmaterial kommer även raderas efter framläggning och godkännande av uppsatsen, likaså kom-

mer alla kontaktuppgifter raderas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Persondata hänvisar i detta fall till att namn och mail-adresser, dessa sparades för att kartlägga vilka som deltagit i 
studien under urvalsfasen.  
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5 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs den tidigare forskning som finns inom områden som berör uppsatsen. Det som 

berörs är den b-uppsats som skrevs hösten 2017, kunskapsformer där Blooms reviderade kun-

skapstaxanomier, Quellmanz bedömning för lärande, Skolverkets fyra f presenteras samt SOLO-

taxonomin. Två licentiatuppsatser presenteras även, då de undersökt prov i samhällskunskap.  

5.1 The big five inom etikprov 

Hösten 2017 skrev skribenterna till denna uppsats en b-uppsats på samma tema, den innehöll emel-

lertid fler avgränsningar och ett mindre material. Den byggde på en föregångare till det analysred-

skap som används i denna uppsats och materialet var avgränsat både till ämnet och examinations-

formen då den enbart undersökte skriftliga prov i området etik. Resultatet byggde på fyra skriftliga 

prov och visade att casefrågor var den frågetyp som efterfrågade alla förmågor tydligast. Det före-

kom inga stängda faktafrågor i den undersökningen, däremot förekom flertalet öppna frågor. Slut-

satsen var att om ett etikprov inte innehöll ett case, riskerar det att försumma exempelvis den 

metakognitiva förmågan. En annan slutsats var att skriftliga inlämningar eller seminarium var van-

liga examinationsformer inom etikområdet i religionskunskap 1, trots att detta låg utanför den stu-

diens syfte (Larsson & Stegå, 2017).  

5.2 Vad är kunskap? 

Epistemologi är läran om kunskap, vilket försöker besvara frågor som är relaterade till kunskapens 

natur. Två grundläggande frågor är; vad är kunskap och vilken natur har kunskap? 

(Nationalencyklopedin, u.d). Lektor Maria Lindfors har undersökt hur elever ser på kunskap och 

har urskilt två olika typer, det naiva och den sofistikerade kunskapssynen. Den naiva innebär att 

kunskap är stillastående, att kunskap kommer ifrån lärare eller en lärobok samt att det alltid finns 

ett rätt svar. Den sofistikerade kunskapssynen visar istället på att kunskap är föränderligt och kom-

plext samt att kunskap behöver bevisas (Skolverket, 2018). 

Kunskapsteori i västvärlden har sin utgångspunkt i Aristoteles tre kunskapsformer, episteme techne 

och fronesis. Episteme innebär en teoretisk kunskap medan techne är en praktisk kunskap, det vill 

säga hur man gör något. Fronesis är praktisk klokhet där etik och omdömet är viktigt. Skillnaden 

mellan dessa är inte stor och de behöver varandra för att existera, de kompletterar varandra. De tre 

kunskapsbegreppen ligger till grund för skolverkets syn på kunskap som presenteras senare i detta 

kapitel (Segolsson, 2010, s. 31–32).  
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Göran Linde (2003) menar att varje disciplin har sin epistemologi även om den inte alltid är explicit. 

Linde har undersökt de tidigare kursplanerna och ställt fem frågor för att synliggöra ämnets episte-

mologi inom skolan (Linde, 2003, s. 30). Frågorna var följande; finns det några spår av någon 

uppfattning om vad vetande är eller vad som gör vetande välgrundat? Finns det några spår av 

uppfattning om hur människan når kunskap? Finns det spår av någon uppfattning om världen kan 

existera utan människan? Finns det spår av några metodologiska eller vetenskapsteoretiska krav på 

kunskap? Den femte och sista frågan var om någon kunskap ansågs särskilt värdefull (Linde, 2003, 

s. 32-33). Linde menar utifrån dessa frågor att religionskunskapsämnet lägger en extra tyngd på den 

kunskapsform som Aristoteles kallade fronesis, alltså det insiktsfulla handlandet som grundas i er-

farenhet, reflektion och övervägda ställningstaganden. Linde menar att religionskunskapsämnet är 

ett ämne för samtal och reflektion och kunskap är starkt knutet till ens egen person (Linde, 2003, 

s. 64-65).  

 Blooms reviderade kunskapstaxanomier 

Benjamin Blooms reviderade kunskapstaxanomier bygger på två dimensioner, den kognitiva di-

mensionen och kunskapsdimensionen. Den kognitiva dimensionen består av sex underkategorier 

vilka är; minnas, förstå, applicera, analysera, utvärdera och skapa. Medan kunskapsdimensionen är 

uppdelad i fyra delar som är; faktakunskap, konceptkunskap, procedurkunskap och metakognitiv-

kunskap (Andersson, Krathwohl, Mayer, Pintrich & Wittrock, 2001, s. 28). Denna delas sedan in i 

olika kolumner, se bilaga 1 för en bild av kunskapstaxanomin. Kunskapsdimensionen delas in i 

följande bitar. Kolumn A, faktakunskap, innebär att eleven har grundkunskaper som gör att hen 

kan beskriva ett område samt lösa problem inom det, eleven bör kunna grundläggande begrepp 

samt inneha kunskap om detaljer. Kolumn B, konceptkunskap, innebär att eleven har kunskap om 

relationerna mellan olika begrepp och delar inom en större struktur samt hur de påverkar varandra. 

Det skulle kunna innebära att eleven kan dela upp geologiska tidsåldrar, förstå utbud och efterfrå-

gan inom ekonomi eller evolutionsteorin. Kolumn C, procedurkunskap, innebär att eleven kan 

genomföra något så som att använda en matematisk formel, metoder för att samla in information 

eller när man bör använda en specifik teknik för att lösa ett problem. Kolumn D, metakognitiva 

kunskaper, innebär att eleven kan uppfatta strukturer för att förstå ett objekt, veta när en typ av 

kunskap skall användas samt självkännedom (Andersson et al., 2001, s. 29). Den kognitiva dimens-

ionen går att konkretisera på följande vis, minnesförmågan delas in i igenkänning och att komma 

ihåg viktiga saker. Förståelsen kan delas in i sju underrubriker; tolka, exemplifiera, klassificera, sam-

manfatta, innebörd, jämförelse och förklara. Den tredje förmågan; applicera, innebär utföra något 

samt att veta när en specifik teori är applicerbar. Den fjärde förmågan; analysera, innebär att kunna 
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urskilja, organisera och avgöra något genom att läsa en text. Den femte kognitiva förmågan; utvär-

dera, innebär att kunna kontrollera och att avgöra vilken av två metoder som passar bäst till en 

uppgift. Den sjätte kognitiva förmågan; skapa, innebär att generera en slutsats utifrån ett material, 

planera en uppgift eller producera något (Andersson et al., 2001, s. 31).  

 Quellmanz bedömning av tänkande 

Quellmanz taxonomi för kunskap bygger på fem kategorier; minnas, analysera, jämföra, slutled-

ningsförmåga och värdera (Stiggins, Griswold Miller, & Reed Wikelund, 1989, s. 240). Att minnas 

innebär att komma ihåg regler, definitioner, personer, det handlar således om att återge informat-

ion. Typiska frågeord för denna kunskapstyp är; vem, när, lista, definiera namnge och identifiera. Analy-

sera innebär att dela upp en helhet i delar och jämföra dem eller redogöra för orsaker och konse-

kvenser, det vill säga denna definitionen är densamma som Blooms. Typiska frågeord här är; ana-

lysera, hur fungerar detta, hur använder man och förklara förhållandet. Förmåga att jämföra liknar Blooms 

definition av syntes.8 Denna förmåga innebär ett en elev behöver förklara likheter och skillnader 

av helheter samt jämföra dem. Typiska frågeord här är; jämför, kontrastera, urskilj och dela upp. Slut-

ledningsförmågan innebär att eleven ska skapa en hypotes, generalisera, förutspå och applicera. De 

nämnda orden är även typiska frågeord, förutom dem finns även dessa typiska frågeord; skapa, gör 

en slutsats och lös (Stiggins, Griswold Miller, & Reed Wikelund, 1989, s. 239; Pelley, u.d). Den sista 

förmågan är att värdera, vilket innebär att eleven ska värdera kvaliteten, användbarheten, trovär-

digheten eller värdet av något. Generellt innebär detta att eleven beskriver ett kriterium och avgör 

sedan om innehållet möter kriteriet eller inte. Utefter detta drar sedan eleven en slutsats. Typiska 

frågeord för detta är; bedöm, utvärdera, rättfärdiga, kritisera och försvara (Stiggins, Griswold Miller, & 

Reed Wikelund, 1989, s. 240; Pelley, u.d).  

 Skolverkets fyra kunskapsformer  

Skolverket (1992) definierar fyra kunskapsformer; fakta, förståelse, förmåga och förtrogenhet.  

Dock hävdar skolverket själva att detta är ett allt för smalt sätt att definiera kunskap, men att dessa 

fyra former åtminstone är urskiljbara. Syftet med de fyra formerna är att motverka en ensidig syn 

på kunskap i skolan. De olika kunskapstyperna samverkar och behöver varandra (Skolverket, 1992, 

s. 31). Även om dessa begrepp skrevs år 1992, är kunskapssynen i Gy 2011 likartad (Nordgren, 

2012, s. 67). En faktakunskap är enligt skolverket information, det kan vara kunskap om regler, 

konventioner eller ren information utan att det finns någon skillnad mellan djup eller ytlig kunskap. 

Det går att definiera som något vi har eller inte har, antingen kommer du ihåg informationen eller 

                                                 
8 I Blooms reviderade taxonomi, vilket är den vi stödjer oss gentemot, används ordet skapa och inte syntes.  
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inte. Denna kunskap är kvantitativ till sin art (Skolverket, 1992, s. 32). Förståelse är till sin art mer 

kvalitativ än faktakunskapen och innebär att man kan förstå något olika och till olika komplexitet. 

Förståelse innebär att man förstår ett fenomen genom att exempelvis kunna dra kopplingar mellan 

olika begrepp och strukturer. Utan fakta är det svårt att nå förståelse, och utan förståelse är det 

svårt att nå fakta. Fakta är en grund för förståelse eftersom vi genom förståelsen ser fakta 

(Skolverket, 1992, s. 32). En färdighet betyder att man kan utföra något, det är därmed en praktisk 

kunskap som motsvarar förståelsen som är teoretisk. En färdighet definieras som en medveten 

handling mot ett på förhand bestämt mål. Förvisso är gränsen mellan teoretisk kunskap och prak-

tisk kunskap svår att tydliggöra i vissa fall så som att skriva (Skolverket, 1992, s. 32-33). Den sista 

kunskapsformen är förtrogenhet som är en tyst kunskap, något en elev kan tillgodogöra sig genom 

att fått uppleva mängder av situationer och därmed utveckla en känsla för vad som bör göras i en 

viss situation (Skolverket, 1992, s. 33). Dessa fyra kunskapsformer är inte hierarkiska i Gy 2011 

kunskapskrav, utan alla betygsnivåer kräver både analys och redogörelse av fakta (Nordgren, 2012, 

s. 67).  

 SOLO- Taxonomin  

SOLO-taxonomin av Briggs och Collis (1982) bygger på två byggstenar, att den lärande ska lära sig 

något så som begrepp eller en förmåga och sedan måste den lärande använda den lärda kunskapen 

för att bevisa att hen lärt sig (Biggs & Collis, 1982, s. 3). SOLO-taxonomin är delvis en utveckl-

ingspsykologisk kunskapsbild, vilken typ av kunskap kan man visa vid ett visst stadie i livet. SOLO 

står för Structure of the Observed Learning Outcome (Biggs & Collis, 1982, s. 24-25). De stadier 

som redovisas nedan är de två sista stadierna, då de är mest relevanta för gymnasiet, de tre första 

inkluderas således ej. Den fjärde fasen är den konkreta generaliserande som berör 13–15 åringar, 

den kan beskrivas som relativ och slutsatser kan dras utifrån ett givet material inom ett bekant 

system. Detta är enligt SOLO den relationella fasen. Den sista och högsta formen är formella op-

erations fasen för individer över 16 år, en fas som inte alla når. Här är kunskapen abstrakt och 

individen kan både inducera och deducera och generalisera i nya situationer. Aldrig inkonsekvent 

och slutsatser lämnas öppna om de ej är logiskt slutbara. SOLO kallar den sista fasen för den 

förlängda abstrakta fasen (Biggs & Collis, 1982, s. 24-25). SOLO-taxonomin fokuserar mycket på 

olika typer av svar, vilket inte används i denna studie, dock synliggör Biggs & Collins att en fråga 

kan besvaras på olika nivåer (Biggs & Collis, 1982, s. 36–51). SOLO-taxonomin är främst ett sätt 

att värdera elevers prestationer vid en examination (Korp, 2003, s. 89). 
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5.3 Vad efterfrågas i prov i samhällskunskap?  

År 2010 publicerade Christina Odenstad sin licentiatuppsats Prov och bedömning i samhällskunskap. 

Även Odenstad (2010) fokuserade på skriftliga prov. Provens utformning förmedlar en kunskaps-

syn och den påverkar även elevernas möjlighet att visa upp sina förmågor och kunskaper 

(Odenstad, 2010, s. 82). Odenstads resultat uppdelas i två typer av frågor, faktafrågor och förståel-

sefrågor eftersom det är den kunskapsformen som efterfrågas. En faktafråga är en fråga som kan 

besvaras objektivt korrekt, eleven har antingen rätt eller fel. En förståelsefråga innebär att eleven 

behöver inneha kunskap om ett fenomen, där faktakunskaperna sätts in i ett sammanhang genom 

att eleven exempelvis får analysera eller argumentera kring något (Odenstad, 2010, s. 96). Hennes 

licentiatuppsats fann 64 % faktafrågor och 36 % förståelsefrågor (Odenstad, 2010, s. 97). Emeller-

tid behöver inte förståelsefrågor innebära att eleven har förståelse, om läraren gått igenom svaret 

transformeras förståelsefrågan till en minnesfråga (Odenstad, 2010, s. 98). Odenstad kategoriserar 

även frågor som kräver tillämpning av någon modell eller teori. Där det går att jämföra och analy-

sera eller ha olika infallsvinklar. Något som kännetecknar en förståelsefråga är frågeordet varför 

(Odenstad, 2010, s. 101). Medan faktafrågor ofta innehåller frågeord som vem, när, vad, var eller 

förklara i syftet att de ska redogöra för något (Odenstad, 2010, s. 98). Proven innehöll även ofta en 

hierarki, där frågorna är grupperade efter betygsnivå. Eleven behövde också ofta nå en viss poäng-

nivå för att klara provet (Odenstad, 2010, s. 107). 

År 2011 publicerades Tobias Janssons licentiatuppsats Vad kommer på provet som utgår ifrån Blooms 

reviderade kunskapstaxanomi för att undersöka vad lärare i samhällskunskap A på gymnasiet efter-

frågar i sina skriftliga prov (Jansson, 2011, s. 21). Den visade att lärare i stor utsträckning efterfrågar 

det som Blooms reviderade kunskapstaxanomi klassificerar som minneskunskaper, därav delade 

Jansson in sitt urval efter det kriteriet. Jansson intervjuade två lärare vars prov innehöll upp till 50 

% minneskunskaper, två lärare vars prov innehöll mellan 50 och 80 % minneskunskaper samt den 

två lärare vars prov innehöll över 80% minneskunskaper (Jansson, 2011, s. 37). Alla de sex tillfrå-

gade lärarna använder proven som ett betygsgrundande material emellertid har två lärare ett per-

spektiv som främst syftar till att mäta godkänt nivån på skriftliga prov. Två andra lärare anser att 

det är viktigt med många olika examinationsformer (Jansson, 2011, s. 58). Alla lärarna i studien är 

överens om att procedurkunskapen är svår att testa i skriftliga prov men att den lämpar sig bättre 

vid skriftliga inlämningar. De är dock överens om att det går att testa de flesta kunskaper men att 

ramfaktorer som blackouts, stress och tid påverkar mycket (Jansson, 2011, s. 63). Av de sex proven 

som undersöktes testade enbart ett prov procedurkunskap och inget av de sex testade den meta-

kognitiva kunskapen (Jansson, 2011, s. 65–105).  
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5.4 Yrkesförberedande VS studieförberedande 

Enligt Odenstad (2010) licentiatuppsats innehåller prov på yrkesförberedande program 27 % för-

ståelsefrågor och 73 % faktafrågor medan studieförberedande program har prov där 44 % av frå-

gorna är förståelsefrågor och 56 % faktafrågor. Även tidigare studier indikerar samma resultat, att 

prov i större utsträckning efterfrågar faktafrågor (Odenstad, 2010, s. 107).9 Språket i själva kon-

struktionen av frågan skiljer sig med, då de i studieförberedande program har ett mer komplicerat 

språk som indikerar på en teoretisk ansats vid besvarande av frågan medan de yrkesförberedande 

programmen har ett mer personligt tilltal och enklare språk (Odenstad, 2010, s. 130).  

Helena Korp skrev år 2006 en doktorsavhandling som delvis undersökte skillnaden mellan yrkes-

förberedande och studieförberedande program, de program hon undersökte var naturvetenskaps-

programmet, samhällsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt byggprogrammet (Korp, 

2006). Korp undersökte tyvärr inte religionsämnet men däremot matematik A, där fördelningen av 

betyg var att över 50 % av eleverna som gick på ett barn- och fritidsprogram fick IG i kursbetyg år 

2004. På byggprogrammet var siffran cirka 45 %, motsvarande siffror för naturvetenskapliga pro-

grammet var ungefär 2 % och på samhällsprogrammet 13 %. Andelen MVG var på de två studie-

förberedande programmen cirka 48 % på naturvetenskapliga programmet och 8 % på det sam-

hällsvetenskapliga (Korp, 2006, s. 150). Trots de höga nivåerna av icke godkända betyg förekom 

det att elevernas attityd till ämnet och arbetsdisciplin gjorde att de fick ett högre betyg inom de 

yrkesförberedande programmen. På ett studieförberedande program vägdes inte elevernas attityd 

och arbetsvilja in i betyget (Korp, 2006, s. 213–214). I kurserna Svenska A och Engelska A var det 

få underkända elever över alla program, dock var VG och MVG-betygen främst på de två studie-

förberedande programmen (Korp, 2006, s. 173–188). Likaså skiljer sig uppgifter mellan de två in-

riktningarna, där studieförberedande programs uppgifter sammankopplar teori och analys medan 

de uppgifter som använts på ett yrkesförberedande program handlade om reproduktion som i vissa 

fall innehöll ett personligt eller kreativt inslag (Korp, 2006, s. 208). 

Enligt skolinspektionen (2011) får inte alla elever på yrkesförberedande program möjlighet att nå 

alla betygsnivåer, eftersom lärarna förväntar sig att eleverna inte vill ha högre betyg än godkänt. 

Det finns även exempel på att elever fått högre betyg utan att egentligen nått betygskraven, ef-

tersom frågekonstruktioner saknat vitala delar för ett MVG. Exempelvis har elever inte fått möj-

lighet att reflektera (Skolinspektionen, 2012, s. 43). Det sker en felaktig anpassning av undervis-

ningen i bland annat religionskunskap där innehållet förenklas med motiveringen att eleverna inte 

                                                 
9 Se exempelvis Svingby, Gunilla proven, kunskapen och undervisningen (1998) där 95% av alla frågor är faktafrågor, detta 
var dock en studie gjord på årskurs 9, inte gymnasiet.  
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är intresserade, undervisningen ger då sällan möjlighet att nå de högre betygen (Skolinspektionen, 

2012, s. 12).  Var fjärde lärare beskriver att de inte tror att eleverna de undervisar kommer nå målen 

i alla ämnen, detta varierar dock mellan program. Lärare på yrkesprogram antar att de elever som 

befinner sig i deras klassrum är ointresserade och inte kan nå de högre betygen. Detta kan komma 

till uttryck genom att examinationer inte öppnar upp för högre betyg än godkänt (Skolinspektionen, 

2011, s. 45–46).  
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6 Analysredskapet The big five 

Nedan beskrivs Svanelids teori om the big five samt operationaliseringen av teorin för att under-

söka hur mycket förmågorna synliggörs. Detta är alltså den teoretiska ansats som används för att 

analysera vårt källmaterial i resultatet. De fem förmågorna; begreppsförmåga, analysförmåga, kom-

munikativförmåga, procedurförmåga och metakognitivförmåga, är samma ifrån förskolan till gym-

nasieskolan (Svanelid, 2013). De flesta underrubriker består av tre textstycken, i det första presen-

teras förmåga, i det andra presenteras hur förmågan syns i religionskunskap och i det tredje beskrivs 

operationaliseringen eller hur vi använder förmågan för att analysera materialet.  

6.1 Begreppsförmågan 

Alla skolämnen innehåller ämnesspecifika begrepp, även om vissa centrala innehåll eller kunskaps-

krav inte innehåller ordet begrepp explicit.10 Emellertid är det på gränsen till omöjligt att resonera 

eller analysera något om det ej används begrepp i resonemangen eller analysen. Därmed finns för-

mågan implicit med i alla ämnen i skolan (Svanelid, 2014, s. 53). Det finns tre olika aspekter av 

begreppsförståelse; begreppens innebörd, att använda dem i en kontext samt att relatera dem till 

andra begrepp (Svanelid, 2014, s. 55). En annan begreppsförmåga är att använda begreppen i nya 

och olika sammanhang (Larsson, 2014). Begrepp är viktiga tankeredskap för att utveckla ett äm-

nesspråk, vilket är det som premieras i skolan (Svanelid, 2014, s. 62–63). Begreppsförmåga är vitalt 

när det kommer till att eleven ska göra jämförelser eller generaliseringar, desto mer abstrakt ett 

begrepp är desto mer användbart är det (Svanelid, 2014, s. 54).  

I ämnet religionskunskap ska eleverna utveckla förmågan att använda etiska begrepp samt att 

undervisningen ska ge möjlighet att analysera begrepp. Däremot nämns inte ordet begrepp i kun-

skapskraven för religionskunskap 1 emellertid är kunskapskraven i sig fyllda av ämnesspecifika be-

grepp som ”människosyn, livsåskådning socioekonomisk bakgrund och moral” för att nämna några 

(Skolverket, 2011b). Det är dock som redan sagt svårt att analysera, resonera eller redogöra för 

något utan att använda begrepp, vilket är ord som förekommer i kunskapskraven för religionskun-

skap 1 (Svanelid, 2014, s. 53; Skolverket, 2011b). 

För att begreppsförmåga skall kategoriseras som går ej ska det ej gå att visa upp förmågan i frågan. 

11 Kategoriseras begreppsförmågan som efterfrågas ej så efterfrågas inte förmågan, men det går att 

uppvisa den. Om förmågan kategoriseras som förväntas innebär det att frågekonstruktionen antyder 

                                                 
10 Exempelvis saknar kunskapskraven för ämnet teknik i årskurs 6 ordet begrepp samt att kursen Idrott och hälsa 1 
på gymnasienivå saknar ordet begrepp, det återfinns dock i kursen Idrott och hälsa 2.  
11 Vad som menas med de kursiverade orden förtydligas i kapitel 6.7 och 6.8. 
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att eleven ska besvara något utifrån en specifik modell eller teori. Kategoriseras begreppsförmågan 

som tydligt efterfrågad ska frågan innehålla att eleven ska använda begrepp explicit alternativt inne-

håller frågekonstruktionen ämnesspecifika begrepp.  

6.2 Analysförmågan  

Analysförmågan återfinns inom alla kurser i skolan, ordet finns dock inte explicit uttryckt i alla 

kurser utan ibland används underbegreppet samband (Svanelid, 2014, s. 33–34). Ett underbegrepp 

som tyder på analys är jämförande, att eleven ska jämföra något mot något annat. Ett annat exempel 

på analys är kausalitetsanalyser (Svanelid, 2014, s. 36–37). 12  Andra ord som påvisar en analysför-

måga är; påverkar, för- och nackdelar, vilka lösningar kan finnas, likheter och skillnader och växla mellan olika 

perspektiv, risker och möjligheter (Svanelid, 2014, s. 37, 43; Larsson, 2014).  

Begreppet analys finns i tre av de fem förmågorna i syftesbeskrivningen i religionskunskap, utöver 

dessa tre nämns ordet analys ytterligare tio gånger. Ordet samband nämns två gånger samt att ele-

ven ska växla perspektiv samt att de ska presentera likheter och skillnader (Skolverket, 2011b).  

För att analysförmågan ska kategoriseras som går ej ska det inte gå att uppvisa förmågan i frågan. 

Ett exempel på det är den stängda frågetypen. Kategoriseras analysförmågan som efterfrågas ej går 

det att visa upp en analysförmåga, men det efterfrågas inte på något sätt. Ett exempel är ”Hur 

beskrivs Gud inom kristendomen?13”, frågan efterfrågar inte någon analys men det går att genom-

föra en analys. Kategoriseras analysförmågan som tydligt efterfrågad innehåller frågekonstruktionen 

ord som påverkar, kausalitetsanalyser, för- och nackdelar, likheter och skillnader, SWOT-analys, jämför eller 

samband14. För att förmågan skall kategoriseras som förväntas innehåller frågan ord som är likartade 

de ovannämnda eller om provkonstruktörens intention är att eleven ska göra en analys, trots att 

det inte explicit efterfrågas.15 

6.3 Den kommunikativa förmågan  

Enligt Lev Vygotskij är språket vårt främsta redskap för tänkande, och Vygotskij har enligt Svanelid 

haft ett stort inflytande på läroplanen (Svanelid, 2014, s. 45). Enligt läroplanen för gymnasieskolan 

ska alla lärare arbeta språkutvecklande för att stärka elevers kommunikation (Skolverket, 2011c). 

Exempel på hur den kommunikativa förmågan kan uppvisas är att eleven ska; samtala om, berätta, 

diskutera, resonera, motivera, argumentera och formulera frågor eller svar (Svanelid, 2014, s. 48–49). Andra 

                                                 
12 Det vill säga att kunna analysera orsaker och konsekvenser.  
13 Detta är en autentisk fråga ur ett av de insamlade proven. 
14 SWOT-analys innebär en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  
15Provkonstruktörens intention är svår att avgöra men förhoppningsvis går detta att avgöra.  
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ord som tyder på kommunikativ förmåga är att redogöra och redovisa (Larsson, 2014). Förmågan att 

resonera är den absolut vanligaste typen av kommunikativ förmåga i skolan (Svanelid, 2014, s. 52). 

I religionskunskap ska eleverna bland annat diskutera relationen mellan tro och vetenskap, men 

även diskutera och argumentera om andra ämnen. I det centrala innehållet finns den kommunika-

tiva förmågan enbart i en punkt och det är i form av att eleverna ska analysera argument i etiska 

frågor. Det vanligaste kommunikativa ordet resonera finns ej med i religionskunskap, emellertid 

återfinns orden argumentera på fyra ställen, redogöra på fem ställen och resonemang på två ställen 

i kursen religionskunskap och kunskapskraven för religionskunskap 1 (Skolverket, 2011b).  

För att den kommunikativa förmågan skall kategoriseras som går ej skall det inte finnas möjlighet 

att visa förmågan i frågan. Exempelvis anser vi att en stängd fråga där man enbart sätter ett kryss 

inte visar på en kommunikativ förmåga trots att det förekommer kommunikation. Skall den kate-

goriseras som efterfrågas ej går det att uppvisa en kommunikativ förmåga, men det efterfrågas inte 

på något sätt. Det innebär att alla öppna frågor där eleven själv behöver formulera ett svar uppfyller 

kravet på efterfrågas ej. För att förmågan skall visa upp en tydligt efterfrågad skall ord som diskutera, 

resonera, reflektera, redogöra, beskriva, förklara eller motivera finnas i frågekonstruktionen. Kategoriseras 

förmågan som en förväntas nivå används likartade ord till det ovan, så som underbygga, skildra eller 

berätta.16 

6.4 Procedurförmågan  

Procedurförmåga handlar om hur man hanterar information. Processen börjar med att man söker 

information, sedan ska informationen samlas och värderas det vill säga välja ut vad som är relevant 

och irrelevant. Nästa moment handlar om att strukturera informationen och till sist ska den grans-

kas kritiskt där man skiljer mellan fakta och värderingar (Svanelid, 2014, s. 65). Procedurförmågan 

kopplas inte bara till de praktiska ämnena utan syns tydligt även i teoretiska ämnen där det krävs 

ett metodologiskt tänkande för att lösa ett problem (Svanelid, 2014, s. 68).  

 

I syftebeskrivning i religionskunskapsämnet beskrivs det att eleverna ska få möjlighet att kritiskt 

granska källor i digital och annan form. Ämnet ska utifrån det centrala innehållet även behandla 

följande: ”Individers och gruppers identitet och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådningar utifrån till exempel religiösa skrifter […]” (Skolverket, 2011b). För detta krävs det 

                                                 
16 Ordvalen kan tyckas godtyckliga, men de ord som finns på en förväntas nivå finns inte representerade i religions-
kunskapsämnets syfte eller kunskapskrav. Förvisso finns ordet underbygga, med det används som ett stödord till re-
sonemang, vilket är den kommunikativa förmågan.  
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att eleverna kan presentera och granska källors trovärdighet men också förklara sitt tillvägagångs-

sätt. Svanelid menar att procedurförmågan är det F som innebär färdighet, som presenterades un-

der rubrik 5.1.3 (Svanelid, 2013).  

 

Procedurförmågan klassificeras som går ej om det inte går att uppvisa förmågan, exempelvis vid 

stängda frågor. För att förmågan skall kategoriseras som efterfrågas ej uttrycks det inte att eleven skall 

göra någon form av procedur för att besvara frågan.17 För att förmågan skall kategoriseras som 

efterfrågas tydligt skall eleven använda någon teori, metod eller så skall eleven hantera information 

ifrån exempelvis ett case eller artikel för att besvara frågan. Alternativt ska eleven använda en käll-

kritisk förmåga. Kategoriseras procedurförmågan som förväntas antas eleven behöva besvara frågan 

med hjälp av någon teori eller metod, men det uttrycks inte explicit.  

6.5 Den Metakognitiva förmågan  

Den metakognitiva förmågan innebär att man äger sitt eget lärande, eleverna lär sig veta vart de 

befinner sig, vart de ska och hur de ska nå målen. Den metakognitiva förmågan samarbetar väl 

ihop med formativ bedömning (Svanelid, 2014, s. 75). Eleverna ska utveckla förmågan att tänka 

kring sitt eget tänkande, görande och lärande (Svanelid, 2014, s. 76). Nyckelord som öppnar upp 

för en metakognitiv förmåga är; reflektera, ompröva, värdera, tolka och ha omdömen om något (Larsson, 

2014). Andra uppgifter som möjliggör en metakognition är att elever ska kunna tänka om och testa 

andra alternativ till lösningar när förutsättningar förändras (Svanelid, 2014, s. 71–72). EPA-meto-

den är ett arbetssätt för att arbeta med den metakognitiva förmågan eftersom eleverna kan ta stöd 

i varandras tänkande för att stödja sitt eget tänk (Svanelid, 2014, s. 74).  

I ämnets syfte för religionskunskap ingår det att elever ska tolka och reflektera (Skolverket, 2011b). 

Trots att den metakognitiva förmågan inte är tydligt framskriven i religionsämnet, visade den B-

uppsats som beskrevs i bakgrunden att elever kan få möjlighet att utveckla den metakognitiva för-

mågan (Larsson & Stegå, 2017). Å andra sidan syns den metakognitiva förmågan i den femte punk-

ten i ämnets syfte, där eleven ska kunna undersöka etiska frågor utifrån olika livsåskådningar, vilket 

innebär att eleven bör kunna tänka om vid ett byte av förutsättningar. Likväl skall eleven analysera 

olika livsåskådningar utifrån olika perspektiv, vilket innebär ett perspektivbyte. Därmed finns den 

                                                 
17 På ett sätt sker alltid en procedur eftersom eleven måste hämta kunskapen i sitt minne och applicera den på något 
sätt. Emellertid är detta inte det som procedurförmåga innebär.  
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metakognitiva förmågan representerad i religionskunskap, även om de värdeord som tyder på me-

takognition inte synliggörs i ämnets syfte, centrala innehåll eller kunskapskrav (Svanelid, 2014, s. 

71–79; Larsson, 2014; Skolverket, 2011b). 

För att den metakognitiva förmågan skall kategoriseras som går ej innebär det att eleven inte har 

möjlighet att uppvisa förmågan, exempelvis via en stängd fråga. Klassificeras förmågan som efter-

frågas ej uttrycks det inte på något sätt att eleven skall visa upp en metakognitiv förmåga, men det 

går. Typiska frågeord för detta kan vara; hur, vad, beskriv, eller vem. Kategoriseras den metakognitiva 

förmågan som efterfrågas tydligt skall ord som reflektera, värdera eller ompröva. Klassificeras förmågan 

som förväntas ska eleven kunna visa upp en metakognitiv förmåga genom exempelvis frågeordet 

varför eller resonera.  

6.6 Kritik mot The Big Five  

En kritik som riktats mot Svanelids teori om the big five är ifrån doktoranden Joel Rudnert som i 

ett debattinlägg menar att teorin är alltför generell. Förmågorna ser enligt Rudnert olika ut i olika 

ämnen (Rudnert, 2013). Detta kan dock ifrågasättas, då Wright & Wright (2012) menar att det finns 

generella förmågor genom olika ämnen (Wright & Wright, 2012, s. 225).18 Rudnert menar att the 

big five motarbetar ämnesdidaktiken emellertid skriver inte Rudnert hur eller varför ämnesdidakti-

ken motarbetas. En annan del av Rudnerts kritik är att han menar att det enbart är en utveckling 

eller tillbakagång till Blooms reviderade taxonomi (Rudnert, 2013).19  Kritik har även kommit ifrån 

Kenth Hedevåg, pedagog inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som menar att the big 

five är diagnoskriterierna för autism, det vill säga att de är just de fem förmågorna som elever med 

autism har svårt med. Hedevåg menar därmed att skolan diskriminerar elever med autism. Kritiken 

riktas främst emot läroplanen och kunskapskraven (Hedman, 2018).  

En kritik som förvisso inte riktats mot the big five men mot läroplanen är att den bygger på för 

mycket analysförmåga och för lite fakta. En av de som kritiserar läroplanen för detta är Åsa Fahlén, 

ordförande i lärarnas riksförbund, som bland annat hävdar att barn och ungdomar rent psykolo-

giskt inte kan analysera eftersom de är för unga. Fahlén menar därmed att skolungdomar biologiskt 

inte kan analysera innan de är över 20 år gamla (Repitsch, 2018).  

Vi bemöter denna kritik av the big five genom att det främst är kritik av läroplanen, inte gentemot 

the big five själv. Det är svårt att bemöta den kritik som bygger på att ungdomar rent psykologiskt 

inte kan analysera förens de är över 20 år gamla. Emellertid inkluderar Benjamin Blooms reviderade 

                                                 
18 Wright & Wright utgår förvisso ifrån de brittiska läroplanerna och identifierar andra förmågor än Svanelid. Emel-
lertid tyder vissa av dem på metakognition och procedurförmåga.  
19 En utförlig beskrivning av Blooms reviderade taxonomi finns i kapitlet om tidigare forskning.  
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kunskapstaxanomier förmågan att analysera, och beskriver den som bland annat förmågan att dra 

slutsatser vilket SOLO-taxonomin menar är en förmåga som 10–12 åringar kan besitta (Biggs & 

Collis, 1982, s. 24). Vilket då innebär att olika forskare anser att förmågan att analysera kommer 

vid olika stadier i livet. Fahlén behöver då nödvändigtvis inte vara korrekt. I vilket fall är den kritik 

som riktas mot the big five främst en kritik mot läroplanen, därav är det ett strukturellt problem 

för den svenska skolan, men det är i denna kontext uppsatsen skrivs och därav är the big five 

relevant att använda, och resultatet är relevant till dess att läroplanen och kunskapskraven revide-

ras.20  

6.7 Gradering av hur tydligt de olika förmågorna efterfrågas 

Mallen presenteras i sin helhet i kapitel 6.8, i detta kapitel redovisas dock hur kategoriseringen av 

efterfrågans graden av förmågorna ser ut. Mallen har fyra grader av efterfrågan; går ej, efterfrågas ej, 

förväntas och efterfrågas tydligt.  

Går ej innebär att det ej går att uppvisa förmågan via den frågetyp som används. Ett typexempel 

är en stängd tvåvalsfråga som inte ger möjlighet att visa upp en metakognitiv förmåga eller proce-

durförmåga. 

Efterfrågas ej innebär att det går att uppvisa förmågorna däremot visar inget i frågekonstruktionen 

på att det efterfrågas. Det saknas de värdeord som används i kapitel 6, exempelvis jämföra i ana-

lysförmågan eller reflektera kopplat till den metakognitiva förmågan. 

Förväntas innebär att de värdeord som används i kapitel 6 inte finns men att det finns ord som lik-

nar dem eller tyder på det. Exempelvis inom den kommunikativa förmågan klassas ordet förklara 

som en förväntas nivå. Inom analysförmågan tyder en frågekonstruktion som innebär att eleven 

ska välja mellan två alternativ på en förväntas nivå, eftersom det valet tyder på en jämförelse. Det 

handlar alltså om liktydiga ord till de värdeord som presenterats.  

Efterfrågas tydligt innebär att de värdeord som presenteras i kapitel 6 finns med i frågekonstrukt-

ionen. I begreppsförmågan skulle det kunna innebära att det explicit står glöm inte använda begreppen 

eller ämnesspecifika ord kopplat till det innehåll som examinationen behandlar. Ord som tyder på 

en efterfrågas tydligt nivå inom analysförmågan är jämföra, samband eller likheter och skillnader.  

                                                 
20 Både Blooms reviderade taxonomi och SOLO-taxonomin presenteras i kapitlet om tidigare forskning. Samt att 
revidera kunskapskraven eller läroplanen är inte nödvändigtvis vår åsikt, men kritiken menar att det behövs. Vår po-
äng är att det är under denna läroplan uppsatsen skrivs, och därav är the big five aktuell att använda, trots kritiken.  
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6.8 Analysmallen  

I bilden nedan syns analysmallen som vi använder som analysredskap för att analysera examinat-

ionerna. Poäng innebär inte att vi värderar provet som bra eller dåligt, utan som ett redskap för att 

kvantitativt analysera och jämföra i resultatet då vi kan få fram exempelvis en snittpoäng. Tydlighet 

handlar om till vilken grad förmågan efterfrågas. Mallen och analysredskapet är skapat av oss men 

utgår ifrån Svanelids teori om ”the big five”.  

I resultatet redovisas examinationerna som helhet, därav kommer ett medelvärde av varje förmåga 

redovisas i mallen.21  Det innebär att exempelvis ett skriftligt prov där begreppsförmågan kategori-

seras som efterfrågas tydligt åtta gånger och två gånger som efterfrågas ej kommer det stå 2,6 i mallen 

under kolumnen för efterfrågas tydligt. Uträkningen av medelvärdet är då (3*8) +(1+1) /10=2,6.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp         

Analys         

Kommunikativ         

Procedur         

Metakognitiv         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Det innebär att varje mall i examinationen bygger på följande formel. Antal poäng/delat på antal frågor = medel-
poängen. Får en förmåga poängen 2,5 poäng placeras den under den lägre kategorin av tydlighet. För att kategorise-
ras som Efterfråga ej, måste en poäng av 1,0 uppnås.  
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7 Resultat 

Nedan följer resultatet på frågeställningen, hur väl och i vilken utsträckningen efterfrågas de för-

mågor som Göran Svanelids teori om the big five framhåller i examinationer inom religionskunskap 

1? Det inleds med skriftliga prov för yrkesförberedande program och fortsätter med skriftliga prov 

för studieförberedande program samt kategorin blandprogram, som består av examinationer som 

används på yrkesförberedande- och studieförberedande program. Därefter beskrivs inlämningar 

och slutligen muntliga examinationer. Proven fylls i analysmallen som en helhet i resultatet, emel-

lertid analyseras varje fråga separat. Detta lämnas dock utanför resultatet för att uppsatsen skall 

vara mer läsvänlig och mindre tradig att läsa.  

7.1 Skriftliga prov i yrkesförberedande program 

Under denna rubrik presenteras de skriftliga proven som använts på ett eller flera yrkesförbere-

dande program. Detta är den största kategorin av skriftliga prov och de är åtta till antalet.  

 Prov 1 yrkesförberedande program 

Prov 1 är ett prov för ett yrkesförberedande program som består av nio frågor som rör religionerna 

judendom, kristendom samt gudssyn. Alla frågor är öppna. Fråga 1 och 2 mynnar ut i fråga 3, alla 

dessa är utredande frågor. Fråga 4 till 6 är uppbyggt på samma sätt och är även de utredande frågor. 

Om du inte kan besvara fråga 1,2, 4 eller 5, så kan du ej besvara fråga 3 eller 6. Fråga 7 är en a, b 

och c fråga. Fråga 7a är en utredande fråga, 7b en fallbeskrivning eftersom den bygger på texter 

eller en film som eleverna har sett, fråga 7c är en utredande fråga. Fråga 8 är en fallbeskrivning, 

men den förutsätter att eleven är kunnig om den religiösa situationen i Sverige, då själva fallbe-

skrivningen inte finns med. Fråga 9 är en öppen egenformulerad fallbeskrivning, eftersom eleven 

skall skapa sin egen fråga utifrån ett podcast-avsnitt.  

Provet bedöms som helhet till följande resultat i analysmallen.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp      2,2   

Analys      2,0   

Kommunikativ      2,2   

Procedur      1,7   

Metakognitiv    1,2     
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Fråga 1 i detta provet lyder ”Vem var Moses och varför är han viktig för religionen?” och fråga 2 

är ”Vem var Jesus och varför var han viktig för religionen?”. I fråga 3 ska eleven göra en jämförelse 

av dessa två frågor och beskriva likheter och skillnader. Enligt mallen blir fråga 1 och 2 negativa 

för provet som helhet, likaså är fråga 4 till 6 som är uppbyggda på samma sätt negativa för provet 

då det sänker snittbetyget. Fråga 3 lyder ”Jämför Moses och Jesus, vilka är likheterna och skillna-

derna mellan dessa?”, som ni ser efterfrågar fråga 3 samma faktakunskaper som fråga 1 och 2, vilket 

gör dessa överflödiga. Fråga 3 efterfrågar mer analysförmåga och procedurförmåga, vilket gör den 

till en bättre fråga enligt mallen. Utifrån mallen innebär det att provet får ett lägre snittbetyg. Ana-

lysförmågan skulle förändrats från 2,0 till 3,0 och procedurförmågan ifrån 1,7 till 2,4. 

 Prov 2 yrkesförberedande program 

Prov två består utav fem frågor som berör de abrahamitiska religionerna. Fråga 1 är en stängd 

flervalsfråga med tre alternativ som är kopplade till 41 påståenden. Fråga 2 är ett case där de ska 

sätta sig in i en situation. Fråga 3 är en utredande fråga där de skall jämföra Jesus och Mohammed. 

Fråga 4 är en utredande fråga och fråga 5 är ett case.  

Prov två bedöms enligt analysmallen till följande.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp       2,8 

Analys     2   

Kommunikativ     2   

Procedur   1,2    

Metakognitiv   1,2    

I kapitel 7.4 och 7.5 kommer det redovisas att stängda frågor sänker de flesta av förmågorna. Alla 

stängda frågor har kategoriserats som går ej kring alla förmågor utom begreppsförmågan som klas-

sas som efterfrågas tydligt. I detta provet skadade det inte helhetsbilden, då det enbart var en fråga 

även om den innehöll 41 påståenden.  

 Prov 3 yrkesförberedande program 

Prov tre för yrkesförberedande program består utav 16 frågor som behandlar religionerna juden-

dom och kristendom. Det är tio utredande frågor, en fallbeskrivning och fem orsaksfrågor. Nedan 

följer hur provet ses i mallen.  
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Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp       2,7 

Analys     1,7   

Kommunikativ     2   

Procedur   1    

Metakognitiv   1,2    

Detta provet presterar väl kring begreppsförmågan då elva av 16 frågor innehåller ämnesspecifika 

ord i sin frågekonstruktion. Dessa fem som inte når efterfrågas tydligt nivån är blandade mellan utre-

dande och orsaksfrågor. Likheten mellan dessa fem frågor är att de saknar ämnesspecifika termer 

och därav har placerats på en förväntas nivå.  

 Prov 4 yrkesförberedande program 

Prov fyra för de yrkesförberedande programmen består av två utredande frågor som berör identi-

tet, religion och livsåskådning. Nedan ser ni hur detta provet placeras i mallen.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp     2,5   

Analys     2   

Kommunikativ     2   

Procedur   1,5    

Metakognitiv  1    

I prov fyra som består av två frågor är det egentligen bara fråga 2 som är bra. Fråga 1 innehåller 

inga värdeord som inte är kopplade till begreppsförmågan. Fråga 2 innehåller ord som förklara, 

beskriv, påverkas, varför samt en del ämnesspecifika ord, vilket gör att provets genomsnittspoäng höjs. 

Både analysförmågan och den kommunikativa förmågan går ifrån efterfrågas ej till efterfrågas tydligt i 

fråga 1 till 2. Den metakognitiva förmågan ligger emellertid stabil på 1 poäng då den inte efterfrågas 

i någon av frågorna. 

 Prov 5 yrkesförberedande program 

Prov fem behandlar asiatiska religioner och moderna livsåskådningar och består av sju frågor, varav 

två har abc underfrågor. Tre frågor är stängda flervalsfrågor och fyra utredande frågor.  
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Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    3 

Analys  1,2   

Kommunikativ  1,5   

Procedur 0,6    

Metakognitiv 0,6    

I likhet med prov ett sänks resultatet i mallen kring alla förmågor utom begreppsförmågan, här 

sänks de emellertid av de tre stängda flervalsfrågorna. Om provet inte innehållit de tre stängda 

flervalsfrågorna hade resultatet blivit; analysförmåga 2,3, kommunikativförmåga 2,75, procedurför-

måga 1 och den metakognitiva förmågan landar på 1. Den kommunikativa höjs alltså med nästan 

84 % och analysförmågan med över 80 %.   

 Prov 6 yrkesförberedande program 

Prov nummer sex är ett prov för yrkesförberedande program som består av sju frågor. Tre av 

dessa är stängda flervalsfrågor och fyra är utredande. 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    3 

Analys  1   

Kommunikativ  1,5   

Procedur 0,6    

Metakognitiv 0,5    

En intressant aspekt med prov 6 är att konstruktören klassat frågorna som ”E”-frågor eller ”A”-

frågor. En fråga lyder ”Förklara de centrala tankarna inom den sekulära Humanismen. (A)”. Detta 

är alltså en ”A”-fråga men den kategoriseras som efterfrågas ej på alla förmågor utom begreppsför-

mågan och den kommunikativa förmågan som kategoriseras som efterfrågas tydligt. Det finns ytterli-

gare en fråga i detta provet som är en ”A”-fråga som får samma resultat i mallen. Utöver detta 

finns det två ”A”-frågor till, de höjer sig något på analysförmågan men både procedurförmågan 

och den metakognitiva klassas som efterfrågas ej.  
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 Prov 7 yrkesförberedande program 

Prov sju är ett prov för yrkesförberedande program som behandlar de abrahamitiska religionerna. 

Provet består av sex frågor varav tre är flervalsfrågor och tre utredande frågor. De utredande frå-

gorna är av konstruktören klassade som ”A”-frågor och flervalsfrågorna som ”E”-frågor.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    3 

Analys  1   

Kommunikativ  1,3   

Procedur 0,8    

Metakognitiv 0,6    

Fråga 3 i detta prov lyder ”Förklara kristendomens syn på frälsning. (A). Om du gör skisser i din 

förklaring behöver du även förklara din skiss.” Denna fråga kategoriseras som efterfrågas tydligt på 

begreppsförmågan eftersom den innehåller de ämnesspecifika orden kristendom, och frälsning 

samt att frågan handlar om att förklara begreppen. Analysförmågan och procedurförmågan kate-

goriseras som efterfrågas ej. Den kommunikativa förmågan klassas som efterfrågas tydligt eftersom frå-

gan innehåller ordet förklara två gånger. Den metakognitiva förmågan hade klassats som efterfrågas 

ej men frågan har en stödfråga vid sidan som lyder ”Vad händer här i livet och efter döden?” vilket 

gör att frågan klassas som förväntas på den metakognitiva förmågan. Även andra frågor i detta prov 

har stödinstruktioner eller hjälpfrågor som gör att den presterar något bättre enligt analysmallen. 

En fråga handlar om att de ska jämföra, och den förtydligas med nästa mening där de ska jämföra 

likheter och skillnader. Det vi ser är alltså att stödfrågor ökar chansen att prestera bra enligt ana-

lysmallen. Detta provs resultat i analysmallen sänks av de stängda flervalsfrågor som finns, utan 

dem hade exempelvis analysförmågan höjts till 2,0 istället för 1,0 poäng. Den kommunikativa för-

mågan hade höjts till 2,3 poäng, det vill säga en höjning med ett poäng.  

 Prov 8 yrkesförberedande program  

Prov åtta för ett yrkesförberedande program handlar om världsreligionerna och består av tio frågor. 

Det är tre stängda frågor, en matchningsfråga och två flervalsfrågor. De öppna frågorna är en or-

saksfråga, fem utredande frågor och en helt öppen och frivillig fråga. Även detta provet signalerar 

vad som är ”E-A”-frågor och på vissa av dem signaleras det vad som krävs för att nå ett visst betyg 

på just den frågan.  

 



33 

 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    2,8 

Analys  1,3   

Kommunikativ  1,3   

Procedur 0,9    

Metakognitiv  1   

Detta provet är det enda som innehåller en helt öppen och frivillig fråga, frågan är helt öppen 

eftersom eleven skall konstruera frågan själv och sedan besvara den. Den instruktion som finns är 

att frågan skall beröra arbetsområdet samt att eleven inte kan belastas eller sänkas av frågan, enbart 

höja sitt betyg. Eftersom frågan är både frivillig och öppen efterfrågas ej begreppsförmåga, analys-

förmåga eller procedurförmåga emellertid går dessa att visa upp beroende på elevens frågekon-

struktion. Däremot landar på den metakognitiva och den kommunikativa förmågan på en förväntas 

nivå eftersom eleven förväntas reflektera över sin egen kunskap och formulera en fråga.  

7.2 Skriftliga prov studieförberedande program 

Här redovisas de skriftliga proven som har använts på ett eller flera studieförberedande program. 

Proven är tre till antalet.  

 Prov 1 studieförberedande program 

Prov ett består utav fem frågor varav fråga 4 och 5 har flera underfrågor i from av a-c och a-f. Tre 

frågor är utredande och två frågor klassas som orsaksfrågor, vilket är de två frågorna som har a-c 

och a-f-underfrågor. Provet handlar om religionen islam. Nedan följer hur analysmallen värderar 

provet.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp        3 

Analys      1,6   

Kommunikativ      2,4   

Procedur      2   

Metakognitiv    1,4     
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Provet innehåller nio underfrågor i form av abc frågor fördelat på två frågor. På grund av dessa 

underfrågor höjs resultatet i alla förmågor utom begreppsförmågan. Underfrågorna i sig av utre-

dandekaraktär, men frågan i sin helhet blir en orsaksfråga trots att flera delfrågor handlar om att 

redogöra för något. Det är alltså dessa underfrågor som leder till att provet presterar högt inom 

övriga förmågor.  

 Prov 2 studieförberedande program 

Prov två för studieförberedande program består av en fråga, vilket är ett case som handlar om 

normativ etik. Nedan ser ni hur denna fråga placerar sig i mallen.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    2  

Analys   1   

Kommunikativ     3 

Procedur     3 

Metakognitiv    2  

Detta provet är intressant då procedurförmågan presterar högt eftersom det är tydligt att eleven 

skall applicera en teori på det etiska dilemmat. Emellertid hamnar analysförmåga på efterfrågas ej på 

grund av ett sambandsord som ”eller” i frågebeskrivningen. Hade ordet istället varit jämför, hade 

analysförmågan presterat på en efterfrågas tydligt. Frågan efterfrågar alltså ingen analys, även om det 

är fullt möjligt att genomföra en analys om ett frågeord bara byts ut.  

 Prov 3 studieförberedande program 

Det tredje provet för studieförberedande program består av fyra frågor som behandlar judendom 

och kristendom. Den första frågan är en stängd flervalsfråga med tre svarsalternativ till 20 frågor, 

eleven behöver enligt instruktionen ha minst 50% rätt för att klara frågan. De övriga tre frågorna 

är orsaksfrågor.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp     3 

Analys   1,5   

Kommunikativ    2  

Procedur   1   

Metakognitiv   1,25   
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Om den stängda flervalsfrågan med 20 alternativ hade tagits bort hade den metakognitiva förmågan 

hamnat på en förväntas nivå då den landat på 1,6 poäng istället för 1,25 poäng. Den metakognitiva 

förmågan är således svår att visa upp i detta prov.  

7.3 Skriftliga prov som används på blandprogram  

Under denna rubrik presenteras de skriftliga prov som använts på både studieförberedande och 

yrkesförberedande program, hädanefter refererat till som blandprogram. Det är enbart två prov 

som faller under denna kategori.  

 Prov 1 blandprogram 

Prov ett som har använts på ett blandprogram och består av tre frågor som handlar om etik och 

moral. Fråga 1 är en utredande fråga och de övriga är case.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp   2,5  

Analys   2  

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv   2  

Fråga 1 är en utredande fråga som är uppdelad i a och b. Där fråga 1a handlar om att redogöra för 

fyra etiska modeller, om denna fråga varit ensam, hade den inte presterat bra i mallen. B-frågan 

höjer dock betyget eftersom eleven skall applicera de etiska modellerna på frågan om det är rätt att 

döda. Det gör att både procedurförmågan och analysförmågan höjs ifrån att vara efterfrågas ej till 

efterfrågas tydligt.  

 Prov 2 blandprogram 

 Prov två som riktas till ett blandprogram består av en casefråga i etik och moral.  

 

 

 

 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    3 

Analys    3 

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv   2  
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Detta är det skriftliga prov som nått högst poäng i mallen. Den metakognitiva förmågan når en 

förväntas nivå eftersom värdeorden reflektera, värdera och ompröva inte finns med. Hade provet 

innehållit en följdfråga där något i caset kring abort förändrats, hade provet troligtvis nått en efter-

frågas tydligt nivå.  

 Prov 3 blandprogram 

Prov tre som använts på ett blandprogram består av sju frågor. Tre är orsaksfrågor och fyra är ut-

redande. Provet berör världsreligionerna. Nedan följer mallen.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    2,8 

Analys   2,2  

Kommunikativ   2,4  

Procedur  1,4   

Metakognitiv  1,4   

Det anmärkningsvärda i detta provet är att trots att det inte har någon stängd fråga, är resultatet 

för den metakognitiva förmågan ändå relativt låg, då stängda frågor sänker medelvärdet för den 

förmågan. De fyra utredande frågorna kategoriseras som efterfrågas ej på den metakognitiva för-

mågan och de tre orsaksfrågorna som förväntas. Procedurförmågan ser likadan ut i alla frågor.  

7.4 Alla skriftliga prov 

I mallen nedan synliggörs hur alla frågor totalt har placerats i mallen. Totalt är det 83 frågor, fördelat 

på 45 utredande frågor, 14 orsaksfrågor, 14 stängda frågor, 6 casefrågor, 3 fallbeskrivningar och 1 

helt öppen och frivillig fråga. Inom parantes syns det totala antalet gånger en förmåga blivit kate-

goriserad vid den tydlighetsgraden, det fetstilta är medelvärdet.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp (0) (2) (16) 2,5(65) 

Analys (14) (22) 1,66(25) (22) 

Kommunikativ (14) (8) 1,98(26) (35) 

Procedur (14) 1,24(44) (16) (9) 

Metakognitiv (14) 1,12(46) (22) (1) 
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Begreppsförmågan är den förmåga som är tydligast efterfrågad sett över alla skriftliga prov. Av 83 

frågor är det 18 som inte kategoriseras som efterfrågas tydligt. Av de 18 frågorna är det två frågor som 

kategoriseras som efterfrågas ej och noll som kategoriseras som går ej, det är alltså 16 frågor som 

kategoriseras som förväntas.  

Analysförmågan är den förmåga som vid de skriftliga proven presterar tredje bäst genom alla skrift-

liga prov. Analysförmågans medelvärde är 1,66 vilket mallen menar är en förväntas nivå. I 14 frågor 

kategoriseras analysförmågan som går ej.  

Den kommunikativa förmågan är den förmåga som presterar näst bäst i medelvärde i alla skriftliga 

prov med 1,98 i medelvärde. 35 frågor kategoriseras som efterfrågas tydligt och 26 som förväntas av 83 

frågor.  

Procedurförmågan är den förmåga som presterar fjärde bäst sett över alla skriftliga prov. Medel-

värdet är 1,24 vilket är mellan efterfrågas ej och förväntas. Den kategoriseras som efterfrågas ej 53 % av 

gångerna och enbart 10 % som efterfrågas tydligt.   

Den metakognitiva förmågan har ett medelvärde på 1,12 vilket placerar förmågan på en femteplats. 

Av 83 frågor kategoriseras den som; efterfrågas tydligt endast en gång, som förväntas 22 gånger och 

som efterfrågas ej 46 gånger. Övriga 14 kategoriseras som går ej. Den metakognitiva förmågan kate-

goriseras som efterfrågas ej 55 % av gångerna och efterfrågas tydligt 1 % av gångerna. 26 % av gångerna 

kategoriseras den som förväntas.  

7.5 Frågetyper alla skriftliga prov 

I detta kapitel redovisas det hur varje enskild förmåga presterade inom de sex frågetyper som fun-

nits i materialet. Frågetyperna är utredande, orsaksfrågor, case, fallbeskrivningar, stängda frågor 

samt en helt öppen och frivillig fråga.22  

Alla frågetyper utom den öppna och frivilliga frågan fick ett medelvärde på minst 2,0 gällande 

begreppsförmågan, den öppna och frivilliga fick 1,0, men om det funnits fler frågor av den typen 

hade medelvärdet eventuellt förändrats. Den frågetyp som presterade bäst med 3,0 var de 14 

stängda frågorna. På andra plats kom de 14 orsaksfrågorna med 2,92 poäng, där alla frågor utom 

en kategoriserades som efterfrågas tydligt och den sista som förväntas. Den största frågetypen utre-

dande kom härnäst med ett medelvärde på 2,77 poäng. Där de 45 frågorna fördelades som 35 

efterfrågas tydligt och tio förväntas. De sex casefrågornas medelvärde var 2,33, där fyra kategoriserades 

                                                 
22 Denna frågetyp finns ej med i kapitlet om tidigare forskning. Men den innebär att eleven själv skapar en fråga och 
sedan besvarar den.  
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som förväntas och två som efterfrågas tydligt. De tre fallbeskrivningarna fick 2,0 och fördelades jämnt 

över alla kategorier utom går ej.  

Analysförmågan varierar mellan ett medelvärde på 0 och 2,33 poäng. 0 poäng fick de 14 stängda 

frågorna. Den öppna och frivilliga frågan fick 1,0 poäng. De 45 utredande frågorna fick i medel-

värde 1,88 poäng. Av dem kategoriserades 19 som efterfrågas ej, 12 som förväntas och 14 som efterfrågas 

tydligt. Casefrågorna fick 2,0 i medelvärde och den största kategorin var förväntas med fyra frågor. 

Orsaksfrågorna fick 2,28 och fallbeskrivningarna fick 2,33, vilket gör dem till de frågetyper som 

tydligast efterfrågade analysförmågan.  

Den kommunikativa förmågan fick precis som analysförmågan ett medelvärde på 0 inom de 

stängda frågetyperna. De utredande frågorna hade ett medelvärde på 1,88 poäng och den frivilliga 

frågan fick 2,0. Fallbeskrivningar fick även på denna förmåga 2,33 poäng. Orsaksfrågorna fick 2,57 

poäng i medelvärde. Slutligen fick casefrågorna 3,0 i medelvärde, vilket innebar att alla sex frågor 

kategoriserades som efterfrågas tydligt. Detta är den enda frågetypen med 3,0 i medelvärde förutom 

de stängda frågorna som fick 3,0 på begreppsförmågan.  

Procedurförmågan kategoriserades även här som 0 i medelvärde för de stängda frågorna. Den 

öppna och frivilliga frågan fick 1,0 poäng. De utredande frågorna hade ett medelvärde på 1,26 

poäng, där frågorna kategoriserades som 2 efterfrågas tydligt, 8 förväntas och 35 efterfrågas ej. Orsaksfrå-

gorna var något bättre med 1,64 poäng i genomsnitt, där den största kategorin var efterfrågas ej med 

sju frågor. De tre fallbeskrivningarna fick 2,0 i medelvärde där svaren var fördelade på de tre övre 

tydlighetsgraderna. Casefrågorna hade ett medelvärde på 2,66 och presterade högst av alla frågety-

per. Ingen av casefrågorna kategoriserades på nivån efterfrågas ej.  

Den metakognitiva förmågan kvalificerades inte högre än 2,0 i någon av de olika frågetyperna. I de 

stängda frågorna fick den 0 poäng i medelvärde. Av de 45 utredande frågorna fick förmågan 1,11 

poäng. Fallbeskrivningarna fick medelvärde på 1,66 och orsaksfrågorna fick 1,71. De frågetyper 

som presterade bäst med 2,0 var den frivilliga frågan och casefrågorna. Ett av casen är den enda 

provfrågan i alla skriftliga prov där den metakognitiva förmågan kategoriserades som efterfrågas tyd-

ligt.  

Av de frågetyper som analyserats i de skriftliga proven har casefrågorna presterat bäst enligt mallen. 

Casefrågor har ett medelvärde på 2,0 och över på samtliga förmågor vilket ingen annan frågetyp 

har. De stängda frågetyperna rankas sämst enligt mallen då det enbart går att efterfråga begrepps-

förmåga.  
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7.6 Skillnaden mellan programinriktningarna  

I det första diagrammet presenteras sammanställningen över alla skriftliga prov som använts på ett 

yrkesförberedande program. Proven var åtta till antalet och bestod av totalt 62 frågor. Inom paran-

tes anges antalet gånger förmågan efterfrågats, det fetstilta är medelvärdet.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp   (2) (12) 2,74(48) 

Analys (13) (19) 1,53(14) (16) 

Kommunikativ (13) (7) 1,82(20) (22) 

Procedur (13) 1,03(36) (11) (2) 

Metakognitiv 0,98(13) (38) (10) (1) 

I diagrammet nedan presenteras hur de skriftliga prov som använts på ett studieförberedande pro-

gram presterat i mallen. Det var tre till antalet och bestod av tio frågor. Inom parantes anges det 

hur många gånger förmågan var representerad i varje förmåga.   

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    (1) 2,9(9) 

Analys (1) (3) 1,6(3) (3) 

Kommunikativ (1) (1) 2,3(2) (6) 

Procedur (1) (4) 1,7(2) (3) 

Metakognitiv (1) 1,4(4) (5)  

I mallen nedan presenteras de skriftliga prov som använts på blandprogram. Antalet prov var tre 

och antalet frågor var elva.  

 

 

 

 

 

 

Det är alltså de studieförberedande programmen som efterfrågar begreppsförmågan tydligast, följt 

av yrkesförberedande programmen på 2,74 och blandprogrammen på 2,72. Det är således en rela-

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓         

Begrepp    (3) 2,72(8) 

Analys   2,27(8) (3) 

Kommunikativ   (4) 2,63(7) 

Procedur  (4) 2,0(3) (4) 

Metakognitiv  (4) 1,63(7)  
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tivt jämnt efterfrågad förmåga. Analysförmågan fick inte över 1,7 poäng i varken studieprogram-

men eller yrkesprogrammen, däremot i blandprogrammen fick de 2,27 i medelvärde. Den meta-

kognitiva förmågan är den som efterfrågas minst bland alla skriftliga prov, där blandprogrammen 

är tydligast med 1,63 poäng i medel, vilket inte ens innebär en förväntas nivå. Yrkesprogrammen 

landade på 0,98 vilket är under kategorin efterfrågas ej. Den grupp som presterat bäst enligt mallen 

är de skriftliga prov som använts på båda inriktningarna, där tre förmågor får över 2,2 i medelvärde, 

en kategori fick 2,0 och en 1,63.  

7.7 Inlämningar 

I detta kapitel presenteras resultatet av inlämningarna. Under analysarbetet har alltid alla inläm-

ningar bedömts i sin helhet, oavsett antal frågor då detta antas ge ett mer rättvist resultat i och med 

att en inlämning kan ske i flera steg och vara en process. Vilket kan innebära att en fråga är bra på 

begreppsförmågan och en annan analysförmåga, men det är ändå i samma inlämning.  

7.8 Inlämningar yrkesförberedande program 

Här nedan presenteras inlämningarna som använts på ett yrkesförberedande program, de är sju till 

antalet och är därmed den näst största kategorin av inlämningar.  

 Inlämning 1 yrkesförberedande program  

Inlämning ett är en individuell uppgift som rör religionerna buddism och hinduism. Instruktionen 

omfattar tre sidor och innehåller såväl mål som centralt innehåll och skrivinstruktioner för struk-

turen. Eleven förväntas skriva cirka fyra sidor. Inlämningens frågetyp är utredande och den skall 

presenteras i rapportform.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys    3 

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv    3 

På grund av att inlämningen lyfter in det centrala innehållet och har fetmarkerat värdeorden, blir 

det extra tydligt i mallen vilka förmågor som efterfrågas. Förmågorna efterfrågas även i övriga in-

struktioner, vilket är det som undersökts. Inlämningen innehåller en tydlig disposition över vad 

eleven skall skriva.  
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 Inlämning 2 yrkesförberedande program 

Inlämning två har använts på ett yrkesförberedande program och handlar om religion och veten-

skap. Den består av två delar, där del ett är att eleverna skall lära en artikel och besvara fyra fråge-

ställningar. I del två ska de göra egna ställningstaganden utifrån del 1. Det är frågeställningarna i 

del 2 och instruktionerna till den delen som vi undersökt. Instruktionen omfattar en sida och det 

finns inget omfång angivet för hur långt eleverna skall skriva. Frågetypen är en fallbeskrivning. 

 

 

 

 

 

 

Det är en tydlig procedurförmåga då eleverna skall utgå ifrån en artikel för att besvara frågeställ-

ningarna. Detta är den enda inlämningen där analysförmågan kategoriseras som efterfrågas ej ef-

tersom instruktionen inte innehåller några värdeord eller något som tyder på att eleverna skall ge-

nomföra en analys.  

 Inlämning 3 yrkesförberedande program 

Inlämningsuppgift tre handlar om identitetsbildning och gruppsykologi. Instruktionen är en sida 

lång och innefattar fyra frågeställningar men innehåller inte centralt innehåll eller kunskapskrav. 

Det är inte angivet hur långt eleverna bör skriva. Frågetypen är utredande. 

 

 

 

 

 

 

Analysförmågan borde kategoriserats som efterfrågas ej men på grund av att ordet påverkar finns 

med i instruktionen höjs den till tydligt efterfrågad. Den metakognitiva förmåga kategoriseras som 

förväntas utifrån frågan ”Beskriv vem du är”. Frågan bedöms enligt konstruktören som godkänd om 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys  1   

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv   2  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys    3 

Kommunikativ    3 

Procedur   2  

Metakognitiv   2  
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den är genomförd, men åsyftar inte att mäta något kunskapskrav. Den är enbart en träning inför 

framtida uppdrag enligt konstruktören.  

 Inlämning 4 yrkesförberedande program 

Inlämning fyra är en ämnesövergripande inlämning mellan naturkunskap och religionskunskap. 

Inlämningen eller arbetsområdet har temat ”Sexualiteten- styrs den av något?”. Instruktionen om-

fattar en sida. Elevens inlämning skall vara mellan en och tre sidor lång. Frågetypen är en fallbe-

skrivning.  

 

 

 

 

 

 

Detta är den enda inlämningen där den metakognitiva förmågan kategoriseras som efterfrågas ej då 

ingen av de fem frågorna i uppgiften efterfrågar större reflektion av eleven. Analysförmågan kate-

goriseras som efterfrågas tydligt på grund av värdeordet ”påverkar”. Emellertid är det otydligt om 

frågan egentligen efterfrågar analys, men mallen definierar den som tydligt efterfrågad.  

 Inlämning 5 yrkesförberedande program 

Inlämning fem för de yrkesförberedande programmen behandlar religionen judendomen. Frågety-

pen är en orsaksfråga som skall presenteras som en diskuterande text som omfattar 1–2 sidor. 

Själva frågekonstruktionen omfattar en sida.  
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Det som är intressant med denna inlämningen är att procedurförmågan klassas som efterfrågas ej, 

vilket bara sker i en annan inlämning för yrkesförberedande program samt i den inlämning som 

använts på blandprogrammen.  

 Inlämning 6 yrkesförberedande program 

Den sjätte inlämningen för yrkesförberedande program behandlar religionen hinduism. Frågekon-

struktionen omfattar en halv sida och det finns inga instruktioner för hur långt eleven skall skriva. 

Frågetypen är en orsaksfråga.  

 

 

 

 

 

 

Detta är den andra inlämningen där en procedurförmåga inte efterfrågas. Skälet till att inlämningen 

kategoriseras som efterfrågas ej angående procedurförmågan är att det inte finns något som tyder på 

att eleven behöver använda en teori, metod eller något annat att utgå ifrån mer än sig själv.  

 Inlämning 7 yrkesförberedande program 

Inlämning sju är ett case som behandlar området etik och moral. Caset handlar om dödshjälp. 

Frågekonstruktionen är något kortare än en sida. Eleven skall skriva 1–2 sidor.  
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Anmärkningsvärt med denna inlämning är att den metakognitiva förmågan kategoriseras som efter-

frågas tydligt enbart på grund av att det står att det är en reflektionsuppgift samt att vissa frågor 

efterfrågar metakognition, men utan att använda de värdeord som finns i analysmallen.23 

7.9 Inlämningar för studieförberedande program 

Under denna rubrik redovisas resultatet för de inlämningar som använts på ett eller flera studieför-

beredande program. De är åtta till antalet, vilket gör de till den största gruppen av inlämningar.  

 Inlämning 1 studieförberedande program 

Den första inlämningen för ett studieförberedande program är ett grupparbete för 2–3 elever. Den 

är uppdelad i två delar, där del ett är en utredande fråga och del två är ett case. I del ett ska eleven 

redogöra för några etiska teorier och i del två skall eleven applicera dem på ett case, därav katego-

riseras inlämningen som frågetypen case. Frågekonstruktionen omfattar två sidor och eleverna för-

väntas skriva 2–4 sidor.  

 

 

 

 

 

 

Skälet till att den metakognitiva förmågan kategoriseras som förväntas är på grund av frågan ”Vad 

tycker ni?”, som öppnar upp för reflektion men som inte innehåller några av värdeorden.   

 Inlämning 2 studieförberedande program 

Inlämning två är enligt konstruktören C-A frågor som behandlar religionen kristendom. Inläm-

ningen består av sex frågor som till största delen tillhör frågetypen utredande. Instruktionen om-

fattar mindre än en sida och det finns inga instruktioner om hur långt eleven skall skriva mer än att 

eleven ska skriva en sida om Jesus, men det berör bara den första frågan.  

 

 

                                                 
23 De värdeord som finns i mallen är reflektera, ompröva och värdera.  
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Trots få instruktioner presterar inlämningen bra enligt mallen eftersom den innehåller flera av de 

värdeord vi söker. Procedurförmågan kategoriseras som förväntas och sticker således ut, men det är 

för att det inte finns några tydliga teorier, modeller eller metoder som eleven skall utgå ifrån eller 

använda. Det som gör att den inte kategoriseras som efterfrågas ej är att eleven i en fråga ska ge stöd 

för sina åsikter med hjälp av bibeln.  

 Inlämning 3 studieförberedande program 

Inlämning tre för studieförberedande program handlar om etik och skriv individuellt. Frågein-

struktionen är ungefär en tredjedels sida och eleverna förväntas skriva en sida. Frågetypen är ett 

case.  

 

 

 

 

 

 

De som är intressant gällande denna inlämning är att den metakognitiva förmågan kategoriseras 

som förväntas eftersom eleven skall resonera, vilket faller i den nivån. Den kommunikativa förmågan 

är väldigt tydlig då orden presentera, argumentera, förklara och resonera alla finns representerade i 

denna frågeinstruktion.  

 Inlämning 4 studieförberedande program 

Den tredje inlämningen för studieförberedande behandlar två områden; etik och moral samt relig-

ion och vetenskap. Frågekonstruktionen är två sidor lång och består av två case och två utredande 

frågor. Det finns inga instruktioner om hur långt eleven ska skriva.   
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Detta är den enda inlämningen som rör två olika centrala innehåll inom religionskunskap 1. Be-

greppsförmågan är väldigt tydlig i denna, delvis på grund av den första frågan där eleven skall 

redogöra för begreppen Gud, tro och vetenskap utifrån fem olika livsåskådningar. Inlämningen är 

inte unik i det avseendet att begreppsförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt dock förekommer 

flertalet ämnesspecifika ord i hela frågekonstruktionen.  

 Inlämning 5 studieförberedande program 

Inlämningsuppgift fem för studieförberedande program behandlar temat identitet. Instruktionen 

är en sida och det finns inga instruktioner för hur långt eleven skall skriva, men det finns en upp-

maning till vad man kan skriva mer om ifall eleven ej får ihop tillräckligt mycket text. Frågan är ett 

case.  

 

 

 

 

 

 

Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt eftersom eleven ska utgå ifrån en dokumentär 

när de ska lösa case uppgiften. Ytterligare skäl för detta är att eleven skall välja en karaktär och 

sedan jämföra den med en valfri person, vilket då stödjer både procedurförmågan och analysför-

mågan. Emellertid syns inte analysförmågan tydligt utöver att orden, jämförelse och analys finns 

med, men instruktionen efterfrågar för det mesta inte en analys utan en redogörelse. Den metakog-

nitiva förmågan kategoriseras som efterfrågas ej eftersom eleven enbart skall presentera och redogöra, 
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vilket inte öppnar upp för metakognition, även om möjligheten finns i och med att det inte är en 

stängd fråga.  

 Inlämning 6 studieförberedande program 

Inlämning nummer sex för de studieförberedande programmen handlar om området vetenskap 

och tro. Instruktionen är en halv sida och eleven skall skriva 1–2 sidor i form av en artikel. Frågan 

är en fallbeskrivning.   

 

 

 

 

 

 

Detta är den enda inlämningen som presterar på en förväntas nivå i majoritet, övriga har som högst 

två förmågor som inte når efterfrågas tydligt. Begreppsförmågan presterar som förväntas då det enbart 

finns orden, vetenskap och tro i instruktionen, den saknar i övrigt begrepp som skulle kunna tyda 

på en högre tydlighetsnivå. Den metakognitiva förmågan är på en förväntas nivå då egna åsikter är 

välkomna men inte är något krav. Analysförmågan är på en förväntas nivå då eleverna ska resonera 

kring två artiklar, vilket öppnar upp för en jämförande analys men det efterfrågas inte explicit.  

 Inlämning 7 studieförberedande program 

Den sjunde inlämningen för studieförberedande program består av två delar där den första är ut-

redande av begrepp och den andra tillhör frågetypen fallbeskrivning, vi väljer då att placera den 

som en fallbeskrivning då den är den större frågan. Instruktionen är två och en halv sida lång och 

eleven skall skriva minst två sidor. Uppgiften rör religionen islam.  
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Metakognitionen efterfrågas inte, delvis för att fråga ett enbart handlar om att redogöra för 17 

begrepp och delvis för att del två, där eleven skall skriva ett brev, saknar alla de värdeorden samt 

likartade ord. Det är ett stort fokus på att redogöra. Instruktionerna är utförliga och det finns 12 

exempelfrågor som eleven kan ta stöd av i del två, vilket gör att inlämningen presterar bra enligt 

mallen.  

 Inlämning 8 studieförberedande program 

Den åttonde och sista inlämningen i denna kategori handlar om religion och vetenskap. Eleven 

skall skriva 2–4 sidor och instruktionen är 1 sida lång. Frågetypen är utredande.  

 

 

 

 

 

 

Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt eftersom eleven ska både använda och för-

klara fyra modeller kring relationen mellan tro och vetenskap.  

7.10 Inlämningar blandprogrammen 

Denna kategorin är den minsta och får därav ingen underrubrik utan den inlämning som används 

på blandprogrammen presenteras i de kommande styckena.  

Inlämningen berör tro och identitet. Uppgiften består av fem frågor som eleven ska fundera skrift-

ligt över, de ska argumentera och motivera sina funderingar. Det finns inga instruktioner om hur 

lång inlämningen ska vara. Frågetypen är till största delen orsaksfrågor.  
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Av de fem frågorna som finns i inlämningen är det bara en som efterfrågar den kommunikativa 

förmågan tydligt eftersom den innehåller ordet förklara. I övrigt efterfrågas ingen kommunikativ 

förmåga förutom uppmaningen att eleven ska ”Argumentera för och motivera dina funderingar”. 

Vilket då stödjer att placera förmågan som efterfrågas tydligt. Angående den metakognitiva förmågan, 

efterfrågas den på en förväntas nivå på flera ställen i och med att elevens åsikter och tankar efterfrå-

gas i varje fråga. Begreppsförmågan anses efterfrågas tydligt trots att det enda begrepp utöver religion 

som används i konstruktionen är kristendom vid ett tillfälle.  

7.11 Sammanställning av alla inlämningar 

Det totala antalet inlämningar var 16, detta var fördelat på åtta inlämningar på ett studieförbere-

dande program, sju på yrkesförberedande program och en som använts på blandprogram, hädan-

efter refererad till som blandgruppen.  Den kommunikativa förmågan efterfrågas tydligt i samtliga 

skriftliga inlämningar. Den näst tydligaste förmågan var begreppsförmågan med ett snitt på 2,93. 

Den minst efterfrågade förmågan var den metakognitiva med ett snitt på 2,06, där en majoritet av 

inlämningarna kategoriserades på en förväntas nivå.   

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp   (1) 2,93(15) 

Analys  (1) (2) 2,75(13) 

Kommunikativ    3,0(16) 

Procedur  (3) 2,5(2) (11) 

Metakognitiv  (3) 2,06(9) (4) 
 

7.12 Skillnader mellan program gällande inlämningar 

Nedan visas mallen för de inlämningar som använts på ett yrkesförberedande program, de var sju 

till antalet. Inom parantes redovisas antalet gånger som förmågan presterat på respektive nivå. 

Ingen förmåga kategoriseras som går ej.  
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Begreppsförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt i samtliga inlämningar på yrkesprogrammen, 

likaså den kommunikativa förmågan. Detta gör att snittet för dessa förmågor blir 3,0 vilket är den 

högsta möjliga poängen i mallen. Den metakognitiva förmågan ligger på 2,28 i snitt och presterar 

bäst inom kategorin inlämningar. Av de som kategoriseras efterfrågas tydligt är det tre av fyra inläm-

ningar som används på yrkesförberedande program.  

Här nedan kommer en sammanställning över inlämningar som använts på studieförberedande pro-

gram. Det var åtta till antalet och ingen förmåga kategoriserades som går ej. Inom parantes redovisas 

antalet gånger som förmågan presterat på respektive nivå.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp   (1) 2,87(7) 

Analys   (1) 2,87(7) 

Kommunikativ    3,0(8) 

Procedur   (1) 2,87(7) 

Metakognitiv  (2) 1,75(5) (1) 

Genomsnittsbetyget över alla förmågor kategoriseras på en efterfrågas tydligt nivå förutom den me-

takognitiva förmågan som klassificeras på en förväntas nivå. Den kommunikativa förmågan presterar 

bäst med 3,0 i snitt. Det är intressant att den metakognitiva förmågan har fördubblats i jämförelse 

med yrkesförberedande programmen. Detta är också den enda förmågan som kategoriseras som 

efterfrågas ej inom de studieförberedande programmen. Procedurförmågan, begreppsförmågan och 

analysförmågan har alla fått 2,87 i medelvärde.  

Nedan ser ni den mall som visas för den skriftliga inlämning som använts på båda inriktningarna, 

den är endast en till antalet. 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3,0(1) 

Analys   2,0(1)  

Kommunikativ    3,0(1) 

Procedur  1,0(1)   

Metakognitiv   2,0(1)  

Då denna examination är ensam är det svårt att anse den som representativ på något sätt. Men det 

som synliggörs är att den kommunikativa förmågan samt begreppsförmågan är fortsatt stark och 
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att den metakognitiva förmågan är något svagare. Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas ej 

och får därmed ett lågt värde enligt mallen.  

Överlag i alla de tre programformerna eller kategorierna är begreppsförmågan och den kommuni-

kativa förmågan högpresterande. Analysförmågan är även den ofta kategoriserad som efterfrågas tyd-

ligt med 2,70 och 2,87 poäng i medelvärde, emellertid är den något lägre på blandprogrammen med 

2,0. De förmågor som är svagast inom de skriftliga inlämningarna är procedurförmågan och den 

metakognitiva förmågan, vilket är nästan de enda förmågorna som kategoriserats som efterfrågas ej, 

förutom en inlämning på de yrkesförberedande programmen där en examination kategoriserats 

som efterfrågas ej gällande analysförmågan. De yrkesförberedande programmen är det enda som når 

över snittet inom inlämningar på 2,06 inom den metakognitiva förmågan eftersom de fick 2,28 i 

medelvärde, även blandexaminationen kommer nära med 2,0. 

7.13 Muntliga examinationer  

Under denna rubrik presenteras de muntliga examinationer som samlats in. Först de som kommer 

ifrån ett yrkesförberedande program, sedan de ifrån studieförberedande program och slutligen de 

som använts på blandprogram. Det totala antalet muntliga examinationer är åtta till antalet fördelat 

på fyra som använts på blandprogram, tre på yrkesprogram och ett på studieförberedande program. 

Alla muntliga examinationer bedöms som en helhet utifrån examinationens bästa kvalitet, det sker 

alltså ingen analys fråga för fråga som vid de skriftliga proven.  

7.14 Muntliga examinationer yrkesförberedande program 

Under denna huvudrubrik presenteras de tre muntliga examinationer som använts på ett eller flera 

yrkesförberedande program. Det är en muntlig redovisning, en podcast och ett seminarium.  

 Muntlig examination 1 yrkesförberedande program  

Den första muntliga examinationen är en inspelad redovisning där de argumenterar kring de två 

frågorna, ”Vad är en god människa?” och ”Vad är ett gott samhälle?”. Examinationen knyter an till 

området etik och moral. Instruktionen är en sida lång och eleven skall tala mellan fem och femton 

minuter med stöd av en powerpoint.  
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I den muntliga redovisningen efterfrågas inte någon analysförmåga men tack vare frågekonstrukt-

ionen går det att analysera. ”Vad är en god människa?” går att analysera på olika sätt, men frågan i 

sig efterfrågar ingen analys då eleven främst skall presentera sina ställningstaganden enligt instrukt-

ionen. Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt eftersom eleven i sitt resonemang skall 

relatera sina åsikter till etiska modeller eller livsåskådningar.  

 Muntlig examination 2 yrkesförberedande program 

Den andra muntliga examinationen är en podcast där eleverna i grupper ska diskutera temat religion 

och identitet. Instruktionen är en sida lång och innehåller exempelfrågor som eleverna kan disku-

tera i sin podcast. Däremot finns inga anvisningar för hur lång själva podcasten bör vara.  

 

 

 

 

 

Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas ej eftersom det inte finns något som eleven förvän-

tas utgå ifrån när de besvarar frågorna. Det finns alltså ingen metod, teori eller innehåll att utgå 

ifrån, även om eleverna har en lärobok. Exempelfrågorna genomsyras av den metakognitiva för-

mågan, men på grund av frågekonstruktionen når den inte över förväntas i mallen. Exempel på en 

fråga som visar på metakognition är ”Har alla möjlighet att utveckla en religiös identitet?”, det finns 

stora möjligheter att reflektera kring denna fråga, men på grund av att ordet reflektera inte används 

kategoriseras förmågan som förväntas. Analysförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt eftersom 

flera värdeord finns med, vilket synliggörs i exempelfrågan ”Finns det likheter och skillnader rö-

rande religiös identitet beroende på kön, sexuell läggning, ett lands kultur och traditioner etc[sic]?”.  
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Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys  1   

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv   2  
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 Muntlig examination 3 yrkesförberedande program 

Den tredje examinationen som använts på ett yrkesförberedande program är ett seminarium som 

behandlar tro och vetenskap. Det finns elva frågor som eleverna ska diskutera utifrån en artikel.  

 

 

 

 

 

 

Analysförmågan kategoriseras som efterfrågas ej eftersom de flesta frågorna handlar om att eleven 

ska motivera eller redogöra för ett innehåll, men den saknar jämförelser mellan olika faktaområden 

som eleverna skall redogöra för. Den kommunikativa förmågan är tydlig eftersom eleven ska mo-

tivera eller förklara något i alla frågor, även om orden saknas i vissa frågor.   

7.15 Muntliga examinationer studieförberedande program 

Under denna rubrik presenteras den muntliga examination som använts på ett studieförberedande 

program. Eftersom det enbart är en examination får den ingen underrubrik utan presenteras i styck-

ena som följer.  

Detta är en tvådelad uppgift som är både skriftlig och muntlig eftersom eleverna skall göra en 

inträdesbiljett till seminariet. Området som behandlas är hinduism och buddism. Instruktionen är 

två sidor lång där processen för arbetet förklaras.  
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Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv  1   
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Denna uppgift består av flera steg eftersom eleverna ingår i olika grupper i olika stadier av proces-

sen. De ska även ange källor och söka efter information själva, därav blir procedurförmågan kate-

goriserad som efterfrågas tydligt. Den metakognitiva förmågan kategoriseras som efterfrågas ej då den 

inte efterfrågas emellertid är det möjligt att reflektera om frågorna. 

7.16 Muntliga examinationer blandprogram 

Här presenteras de muntliga examinationer som använts på det vill säga, både yrkesförberedande 

program och studieförberedande program. De är fyra till antalet och består av en redovisning, ett 

seminarium och två podcasts.  

 Muntlig examination 1 blandprogram 

Denna uppgift är både en redovisning och en inlämning där eleven skall skapa sin egen religion 

eller livsåskådning. Uppgiften är en sida lång men det finns inga anvisningar om hur långt eleven 

skall skriva eller tala.  

 

 

 

 

 

 

Begreppsförmågan efterfrågas tydligt eftersom eleven skall skapa sin egen livsåskådning och i upp-

giftskonstruktionen nämns många centrala begrepp som eleven måste använda för att skapa sin 

livsåskådning. Exempelvis; gudssyn, helig byggnad, himmel och helvete, skapelseberättelse, etiska 

principer och levnadsregler.  

 Muntlig examination 2 blandprogram 

Den andra muntliga examinationen som använts på blandprogram är en podcast om religion och 

vetenskap. Den skall vara fem till femton minuter lång och instruktionen är en halv sida och består 

av fyra frågor. 

 

 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys  1   

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv   2  



55 

 

 

 

 

 

 

 

I varje fråga som finns i instruktionen finns det ett eller flera begrepp som tyder på att den kom-

munikativa förmågan efterfrågas tydligt. De är beskriv, förklara och motivera, vilka är de värdeord 

som mallen eftersöker. Den är även tydlig på många av de andra förmågorna av samma skäl, föru-

tom den metakognitiva som kategoriseras som förväntas.  

 Muntlig examination 3 blandprogram 

Den tredje muntliga examinationen som använts på både blandprogram är en podcast som berör 

området hinduism. Instruktionen är cirka en sida och podcasten ska vara ungefär 10 minuter lång. 

Eleverna ska utgå från två områden vilka är kännetecken och uttryck samt människosyn och iden-

titet inom hinduism.  

 

 

 

 

 

I punkt två ska eleverna jämföra människosynen inom de två religionerna och ta ut likheter och 

skillnader. Detta gör att analysförmågan efterfrågas tydligt enligt mallen.  Den metakognitiva förmågan 

kvalificeras på en förväntas nivå då eleverna ska resonera kring hur daliternas syn på livet kan påverka 

moksha.   

 Muntlig examination 4 blandprogram 

Den fjärde muntliga examinationen som använts på blandprogram är ett seminarium som berör 

området tro och vetenskap. Seminariet utgår från intervjuer som eleverna genomfört. Instruktionen 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys    3 

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv   2  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys    3 

Kommunikativ    3 

Procedur  1   

Metakognitiv   2  



56 

 

till uppgiften är cirka två sidor lång men det finns ingen information om hur aktiva eleverna behö-

ver vara på seminariet.  

 

 

 

 

 

Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt då eleverna intervjuar en person och sedan 

ska applicera en modell för att genomföra analysdelen i uppgiften. Analysförmågan kvalificeras 

som efterfrågas tydligt då fokus för den här examinationen ligger i analysarbetet.  

7.17 Sammanställning över de muntliga examinationerna  

Nedan följer en presentation av samtliga muntliga examinationer. De är åtta till antalet och har 

använts på yrkesförberedande program, studieförberedande program och blandprogram. Inga för-

mågor kategoriseras som går ej i någon programinriktning. Inom parantes ange antalet gånger för-

mågan blivit kategoriserad som den tydlighetsnivån. I slutet av kapitlet genomförs en kortare jäm-

förelse mellan de tre inriktningarna.  

Begreppsförmågan är precis som den kommunikativa förmågan utmärkande då de ligger högst 

med ett totalsnitt på 3,0 vilket är maxpoängen i mallen. Analys- och procedurförmågan kategori-

seras på en förväntas nivå. Den enda förmågan som presterar under 2,0 är den metakognitiva för-

mågan som fått 1,87 i snitt. Den har heller aldrig kategoriseras som efterfrågas tydligt.  

Nedan visas den mall som gäller för samtliga muntliga examinationer som använts på yrkesförbe-

redande program. De är tre till antalet. 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3 

Analys    3 

Kommunikativ    3 

Procedur    3 

Metakognitiv   2  

Poäng→  0 1 2 3 

Tydlighet→  Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓      

Begrepp     3,0(8) 

Analys   (3) 2,25 (5) 

Kommunikativ     3,0(8) 

Procedur   (2) 2,5 (6) 

Metakognitiv   (1) 1,87(7)  
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Analysförmågan är den förmåga som presterat lägst på de yrkesförberedande programmen med ett 

medelvärde på 1,66 poäng. Begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan fick 3,0 i medel-

värde vilket är maxpoängen.  

Nedan presenteras mallen för den enda muntliga examinationen som använts på ett studieförbere-

dande program.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3,0 (1) 

Analys    3,0 (1) 

Kommunikativ    3,0 (1) 

Procedur    3,0 (1) 

Metakognitiv  1,0 (1)   

Då det enbart finns en muntlig examination inom denna kategorin är det svårt att anse den som 

representativ. Men det som synliggörs är att alla förmågor förutom den metakognitiva presterar 

högt och ligger på snitt 3,0 vilket är det högsta snittvärdet i mallen. Den metakognitiva förmågan 

kategoriseras på en efterfrågas ej nivå med ett snitt på 1,0.  

Nedan presenteras mallen för blandgruppen, det vill säga de fyra muntliga examinationer som an-

vänts inom båda programinriktningarna.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3,0 (4) 

Analys  (1) 2,5 (3) 

Kommunikativ    3,0 (4) 

Procedur  (1) 2,5 (3) 

Metakognitiv   2,0(4)  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp    3,0(3) 

Analys  (2) 1,66 (1) 

Kommunikativ    3,0(3) 

Procedur  (1) 2,33 (2) 

Metakognitiv   2,0(3)  
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Begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan har båda fått snittet 3,0 vilket är maxpo-

ängen, alla har alltså kategoriserats som efterfrågas tydligt. Analysförmågan och procedurförmågan 

har båda fått samma resultat, både sett till antalet gånger de kategoriserats med en viss tydlighet 

och således har de fått samma snittpoäng på 2,5 poäng. Den metakognitiva kategoriserades enbart 

som förväntas.  

En jämförelse mellan de muntliga examinationerna sker här. En likhet som redan är befäst är att 

begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan alltid efterfrågas tydligt i alla muntliga examin-

ationer. Därefter kommer procedurförmågan och analysförmågan i tydlighet då de ofta ligger strax 

över 2,0 i medelvärde och slutligen kommer den metakognitiva förmågan som aldrig når över 2,0 

i medelvärde. Det är inte ofta något kategoriseras som efterfrågas ej men det förekommer inom alla 

förmågor utom begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan.  

7.18 Den totala sammanställningen  

Nedan redovisas mallen över alla examinationer som redovisats i resultatet. Totalt består det av 

107 frågor och 38 examinationer, där inlämningar och muntliga examinationer bedömts som en 

helhet.24 Inom parantes anges antalet gånger förmågan varit representerad på respektive tydlighets-

nivå.  

 

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp (0) (2) (17) 2,80(88) 

Analys (14) (26) 1,86(27) (40) 

Kommunikativ (14) (8) 2,21(26) (59) 

Procedur (14) (49) 1,52(18) (26) 

Metakognitiv (14) 1,33(50) (38) (5) 

Begreppsförmågan är den förmåga som syns tydligast genom alla examinationer med 2,80 i medel-

värde. Detta kan delvis förklaras med att de 14 stängda frågorna anses efterfråga begreppsförmågan 

på en efterfrågas tydligt nivå, inom alla övriga förmågor placeras dem som går ej. 82 % av alla frågor 

eller examinationer kategoriseras som efterfrågas tydligt angående begreppsförmågan. Under 2 % av 

frågorna kategoriseras som efterfrågas ej, 0 % som går ej och övriga procent som förväntas.  

                                                 
24 I detta avsnitt används begreppet examinationer som ett samlingsnamn för både examinationerna och för provfrå-
gorna. 
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Analysförmågan är den tredje tydligaste genom alla examinationer med ett medelvärde på 1,86. 37 

% av examinationerna efterfrågar analysförmågan på en efterfrågas tydligt nivå, cirka 25 % på både 

förväntas och efterfrågas ej nivån och 13 % på går ej nivån. De sista 13 % är de stängda frågorna. Om 

de stängda frågorna ej funnits med hade medelvärdet höjts ifrån 1,86 till 2,15, en ökning med 0,29 

poäng.  

Den kommunikativa förmågan är den förmåga som efterfrågas näst tydligast sett över alla examin-

ationer med ett medelvärde på 2,21 poäng. En majoritet av alla examinationer kategoriserades som 

efterfrågas tydligt, 40 av 107 frågor. Sex av de åtta gångerna som den kommunikativa förmågan kate-

goriseras som efterfrågas ej kommer ur ett och samma prov, prov tre som använts på ett yrkesförbe-

redandeprogram. Det provet bestod av 16 frågor och i sex av frågorna kategoriserades den kom-

munikativa förmågan som efterfrågas tydligt. Även här är de 14 som kategoriserats som går ej de 

stängda frågorna, utan dessa hade medelvärdet höjts ifrån 2,21 till 2,54. En höjning med 0,33 poäng. 

Nästan 80 % av alla frågor har kategoriserats som förväntas eller efterfrågas tydligt.  

Procedurförmågan är den förmåga som är fjärde tydligast i sin efterfrågan med ett medelvärde på 

1,52 poäng. 24 % av frågorna som kategoriseras som efterfrågas tydligt och nästan 46 % som efterfrågas 

ej. Det är således nästan dubbelt så stor chans att en examination kategoriseras som efterfrågas ej än 

efterfrågas tydligt gällande procedurförmågan. Kategorierna förväntas och går ej är nästan lika vanligt 

förekommande. Även här är de 14 som kategoriserats som går ej de stängda frågorna och utan dem 

hade medelvärdet höjts ifrån 1,52 till 1,75. En höjning med 0,23 poäng.  

Den metakognitiva förmågan är den förmåga som syns minst tydligt i alla examinationer med ett 

medelvärde på 1,33 poäng. Den ligger således närmare att efterfrågas ej än förväntas. Endast 4 % av 

examinationerna efterfrågar förmågan på en efterfrågas tydligt nivå. Går ej är 13 % av antalet examin-

ationer, det är alltså mer än tre gånger så vanligt att förmågan inte går att uppvisa än att den efterfrågas 

tydligt.  

7.19 En total jämförelse mellan programinriktningarna  

I denna underrubrik presenteras alla programinriktningars totala sammanställningar, först present-

eras innehållet kort och i slutet genomförs en analys förmåga för förmåga.  

Den första tabellen under denna rubrik redovisar den totala sammanfattningen över alla examinat-

ioner som använts på ett yrkesinriktat program. Totalt består det av åtta skriftliga prov, sju skriftliga 

inlämningar och tre muntliga examinationer, totalt 18 examinationer där de skriftliga proven totalt 

innehåller 54 provfrågor. Det totala antalet uppgår därmed till 72 analyserade provfrågor eller ex-

aminationer.  
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Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp (0) (2) (12) 2,77 (58) 

Analys (13) (22) 1,65(14) (23) 

Kommunikativ (13) (7) 1,98(20) (32) 

Procedur (13) 1,2(39) (12) (8) 

Metakognitiv (13) 1,15(39) (16) (4) 

Tabellen nedan är en sammanställning av alla examinationer som använts på ett studieförberedande 

program. Det består av tre skriftliga prov, åtta skriftliga inlämningar och en muntlig examination. 

De skriftliga proven består av åtta provfrågor, totalt har 19 examinationer analyserats.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp (0) (0) (2) 2,89 (17) 

Analys (1) (3) 2,31(4) (11) 

Kommunikativ (1) (1) (2) 2,63 (15) 

Procedur (1) (4) 2,26(3) (11) 

Metakognitiv (1) (7) 1,57(10) (1) 

Nedan presenteras sammanställningen över de examinationer som använts på båda programinrikt-

ningarna. Det består av tre skriftliga prov, en inlämning och fyra muntliga examinationer. Proven 

bestod av totalt 11 provfrågor. Det totala antalet analyserade examinationer är då 16.  

Poäng→ 0 1 2 3 

Tydlighet→ Går ej Efterfrågas ej Förväntas Efterfrågas tydligt 

Förmåga ↓     

Begrepp   (3) 2,81 (13) 

Analys  (1) 2,31(9) (6) 

Kommunikativ   (4) 2,75 (12) 

Procedur  (6) 2,06(3) (7) 

Metakognitiv  (4) 1,75(12)  

Begreppsförmågan är den som genom alla tre inriktningar är tydligast jämfört med övriga förmågor. 

Den pendlar med ett lägsta värde på 2,77 till ett högsta med 2,89. De ligger alla nära maxpoängen 

på 3,0. Den presterar bäst på studieförberedande program och sämst på yrkesförberedande.  

Analysförmågan presterar sämst på yrkesprogrammen med ett medelvärde på 1,65 poäng, vilket 

ligger mellan en förväntas och efterfrågas ej nivå. På de övriga två inriktningarna har de fått samma 

medelvärde, 2,31. Vilket gör att analysförmågan placeras sig mellan en förväntas och efterfrågas tydligt 
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nivå. På de studieförberedande programmen kategoriseras en majoritet som efterfrågas tydligt, vilket 

inte sker på de övriga inriktningarna.  

Den kommunikativa förmågan varierar mellan de olika inriktningarna. Den når sin högsta medel-

poäng på blandinriktningen med 2,75 och lägsta på yrkesprogrammen med 1,98 poäng i medel-

värde. En differens på 0,77 poäng. På yrkesprogrammen kategoriseras alltså den kommunikativa 

förmågan i snitt som under en förväntas nivå, även om en majoritet av examinationerna kategoriseras 

som efterfrågas tydligt. Studieinriktningen har 2,63 i medelvärde, vilket är närmare en efterfrågas tydligt 

nivå än förväntas nivån.  

Procedurförmågan har en differens på 1,06 poäng mellan det högsta och lägsta medelvärdet. Yr-

kesprogrammen har det lägsta medelvärdet med 1,2 och studieinriktningen den högsta med 2,26. 

Strax under ligger blandinriktningen med 2,06 poäng. Procedurfrågan är alltså troligare att inte 

efterfrågas i examinationer på yrkesprogram än att de skulle nå en förväntas nivå, de är närmare en 

går ej nivå än förväntas. På studieinriktningarna är det en majoritet som kategoriseras som efterfrågas 

tydligt, så är det även på blandinriktningen men där är det enbart en mer på efterfrågas tydligt nivån än 

efterfrågas ej nivån.  

Den metakognitiva förmågan är den förmåga som efterfrågas minst tydligt av alla förmågor i alla 

inriktningar. Den varierar mellan 1,15 till 1,75 i medelvärde, den når alltså aldrig upp till en förvän-

tas nivå i snitt. Det högsta medelvärdet på 1,75 nås på blandinriktningen, emellertid kategoriseras 

ingen examination där som efterfrågas tydligt. Den studieförberedande inriktningen kategoriseras 

endast en gång som efterfrågas tydligt och har ett medelvärde på 1,57 poäng. En majoritet kategori-

seras som förväntas. Yrkesprogrammen som fått det lägsta medelvärdet på 1,15, vilket är det lägsta 

medelvärdet för någon förmåga på något program, har ändå fyra examinationer kategoriserats 

som efterfrågas tydligt. Det är enbart fem examinationer som kategoriserats som efterfrågas tydligt och 

en majoritet av dem befinner sig alltså på en yrkesinriktning, emellertid har de fortfarande det 

lägsta medelvärdet. Om man tar bort de stängda frågorna ur yrkesinriktningen klättrar de till ett 

medelvärde på 1,4, men även de studieförberedande programmen klättrar i så fall.  
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8 Analys 

Nedan startar analysen av resultatet av studien. Den startar med kritik som riktas mot mallen en 

analys av förmågorna och avslutas med en analys av frågetyper, därefter startar nästa kapitel, dis-

kussionen.   

8.1 Kritik mot mallen  

Under skrivandet av resultatet och analysarbetet av examinationer har det uppkommit situationer 

där mallen varit svårare att applicera än vid andra examinationer. Den grundmall som använts är 

densamme som användes i B-uppsatsen emellertid har den reviderats och utvecklats. I B-uppsatsen 

analyserades enbart skriftliga prov, och därav kan det föreligga att mallen är mer lämpad att analy-

sera skriftliga prov än inlämningar och muntliga examinationer.  

En kritik som är rättfärdig är att mallen söker efter frågeord och även om den skall ta hänsyn till 

examinationskonstruktörens intention med frågan, kan den missa målet. Ett exempel är inlämning 

ett på blandprogrammen där de flesta frågor tyder på en metakognitiv förmåga men saknar de 

värdeord som mallen efterfrågar och värdesätter. Därav kan förmågan sänkas i mallen trots välfor-

mulerade frågor. Skälet till en strikt eftersökning av ord är att undvika subjektiva tolkningar och på 

så sätt undkomma godtyckliga antaganden om vad vi tror en examination efterfrågar. Ett annat skäl 

är att den skall vara tillämpningsbar för alla lärare i alla ämnen och ge ett rättvist resultat. En studie 

bör vara reproducerbar, annars håller inte teorin. Ett visst tolkningsutrymme går inte att undvika, 

men en lärares kunskap om både bedömning och kontext för undervisningen och examinations-

konstruktionen får förekomma när de använder mallen på sitt eget material. En fråga som i en viss 

kontext inte efterfrågar en analysförmåga kan i en annan kontext vara väldigt tydlig i sin efterfrågan 

av analysförmågan i en annan kontext. Kontexten har inte denna studie undersökt. Arbetets om-

fattning har inte tillåtit en djupare kontextuell efterforskning.  

Vissa värderingar har förekommit i analysredskapets konstruktion, ett sådant exempel är den kom-

munikativa förmågan. Den kommunikativa förmågan kategoriserar de stängda frågorna som går ej, 

eftersom eleven inte formulerar sitt svar själva. Däremot är det kommunikativt att sätta ett kryss 

eller ringa in ett svarsalternativ eftersom kommunikation förekommer. Det är en stor skillnad mel-

lan värdeordet berätta och att sätta ett kryss, därav bör mallen ta hänsyn till den skillnaden.  

En annan kritik som går att uppmärksamma är att examinationerna mäter olika kunskapskrav och 

olika delar av det centrala innehållet. Om styrdokumenten ej kräver någon analys eller procedur-

förmåga är det rimligt att examinationen ej efterfrågar det. En examination bör efterfråga det som 

kunskapskraven efterfrågar, och eftersom examinationerna som återfinns i resultatet testar olika 
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kunskapskrav bör de också prestera olika i mallen. Att en förmåga inte efterfrågas i en specifik 

examination betyder inte att eleven inte kommer få möjlighet att visa upp förmågan under kursens 

gång.  

En nackdel med mallen är att den kan leda till en instrumentalistisk kunskapssyn, där vissa begrepp 

måste användas för att prestera högt i mallen. Det är inte tanken. Tanken är snarare att synliggöra 

vad lärare efterfrågar i prov och att tydliggöra för eleverna vad läraren efterfrågar i examinationer. 

Om en fråga åsyftar att analysera något, så bör det synas i frågan och inte vara underförstått.    

8.2 Förmågorna 

Begreppsförmågan är den förmåga som framträder tydligast i alla examinationer, oavsett frågetyp 

eller examinationsform. I B-uppsatsen som omnämns i den tidigare forskningen var begreppsför-

mågan den mest stabila förmågan sett över de examinationerna, även i denna studie är begrepps-

förmågan stabil, åtminstone sett mellan programmen där differensen enbart är 0,12. I B-uppsatsen 

var differensen 0,25. Begreppsförmågan är troligtvis enkel att uppnå på en efterfrågas tydligt nivå, då 

det enbart krävs ett ämnesspecifikt begrepp i frågekonstruktionen eller en uppmaning om att an-

vända begrepp. Det leder till att en fråga som ”Hur beskrivs Gud inom judendomen?”, där de två 

ämnesspecifika orden Gud och judendomen, placerar in sig som en efterfrågas tydligt nivå (Prov 1 

yrkes). Frågekonstruktionen efterfrågar inget annat på en efterfrågas tydligt nivå. Begreppsförmågan 

är den enda förmågan som har ett medelvärde över 2,5 poäng i den totala sammanställningen över 

alla examinationer (Se tabellen i rubrik 7.18). Begreppsförmågan är 0,59 poäng tydligare än den 

näst tydligaste förmågan, vilket är den kommunikativa. I de muntliga examinationerna var be-

greppsförmågan 3,0, vilket är den maximala poängen (Se den första tabellen i rubrik 7.17). I exam-

inationstypen skriftliga inlämningar fick begreppsförmågan 2,93 poäng i medelvärde (Se tabellen 

under rubrik 7.11). Inom de skriftliga proven fick begreppsförmågan medelvärdet 2,7 poäng (Se 

tabellen under rubrik 7.4). Det som framgår med tydlighet är att begreppsförmågan är tydligt efter-

frågad. Det som antas vara skälet till detta är att den är relativt enkel att efterfråga enligt mallen, 

men den går att missa efterfråga. En fråga som ”Redogör för hur de två religionerna ser på ondska: 

[sic]” (Prov 3 yrkes). Denna fråga innehåller inte något ämnesspecifikt begrepp även om det går att 

argumentera för att både religioner och ondska skulle kunna vara begrepp. Denna fråga kategori-

serades som förväntas. Endast två gånger kategoriserades begreppsförmågan som efterfrågas ej, en av 

dessa frågor var en helt frivillig och öppen fråga och den andra är fråga där de ska avgöra om 

Sverige är kristet eller inte (Prov 8 fråga 10 yrkes & prov 1 fråga 8 yrkes). Att ordet kristet inte 

anses vara ett begrepp som tyder på en efterfrågas tydligt nivå, handlar om att frågekonstruktionen i 

sin helhetsintention snarare är att de skall motivera och argumentera, vilket kan innehålla begrepp 
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men frågan i sig efterfrågar det inte. Det går alltså att konstruera en fråga som inte efterfrågar 

begreppsförmågan på ett tydligt sätt, men i alla frågor går det att visa upp en begreppsförmåga 

enligt resultatet. I vilket fall är begreppsförmågan den förmåga som efterfrågas med den högsta 

graden av tydlighet. 

Analysförmågan varierade mer än begreppsförmågan, men om man kollar på de olika inriktning-

arna är analysförmågan lika tydlig på studieförberedande program som på blandprogrammen med 

ett medelvärde på 2,31. Yrkesprogrammen har ett medelvärde på 1,65. När det kommer till munt-

liga examinationer kategoriseras aldrig analysförmågan som går ej eller förväntas, utan tre gånger som 

efterfrågas ej och fem gånger som efterfrågas tydligt. Det går alltså alltid att uppvisa analysförmågan 

muntligt, men antingen förväntar alternativt efterfrågar inte läraren det, eller så efterfrågas det tyd-

ligt. En fråga som kategoriseras som efterfrågas ej är ”Förklara vad skapelsetro är. Finns det flera 

varianter?” (Muntlig examination 3 yrkes). Här går det att visa upp en jämförande analys, men det 

är inget krav då det går att redogöra för vad skapelsetro är och sedan skriva ”ja” eller ”nej”. Medan 

en fråga som ”Vilken/vilka modell/-er anser du är minst rimliga/logiska/förnuftiga? Analysera, 

motivera och problematisera!” (Muntlig examination 2 blandprogram). Denna fråga knyter an 

till olika teorier som behandlar förhållandet mellan religion och vetenskap och har kategoriserats 

som efterfrågas tydligt. Den totala sammanställningen av analysförmågan visar ett medelvärde på 1,86 

(Se tabell under rubrik 7.18), vilket är relativt lågt eftersom det inte motsvarar en förväntas nivå och 

är samtidigt närmare en efterfrågas ej nivå än efterfrågas tydligt nivån. Emellertid är medelvärdet miss-

visande då 37 % av alla examinationer och provfrågor kategoriseras som efterfrågas tydligt angående 

analysförmågan. Det gör den till den tredje vanligaste sett till antalet gånger den efterfrågas tydligt, 

efter begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan. Vilket skribenterna upplever är rimligt, 

då vi finner att begreppsförmågan är lätt att uppnå enligt föregående stycke samt att den kommu-

nikativa förmågan är en förutsättning för att klara en examination. En diskussion om detta fortsät-

ter i kapitel 8.5 där kunskapstyper diskuteras.  

Procedurförmågan är den förmåga som enligt tabellen över samtliga examinationer efterfrågas näst 

minst, med ett medelvärde på 1,52 (Se tabell 7.18). Den inriktning där procedurförmågan efterfrå-

gas tydligast är på de studieinriktade programmen, med ett medelvärde på 2,26 (Se tabell 2 i kapitel 

7.19). En differens på 0,74 poäng jämfört med den totala medelpoängen. Ett exempel på när pro-

cedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt är prov två på studie, frågetypen är ett case och 

det står explicit att eleverna skall använda de etiska teorierna för att besvara frågan. De ska alltså 

applicera in informationen ifrån caset in i flera etiska teorier, därav sker en tydlig procedur. Ett 

annat exempel på tydligt efterfrågad är fråga nio i prov ett på yrkesinriktningen, där eleverna ska kon-
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struera en egen fråga utifrån ett podcastavsnitt, där eleven då behöver sovra i informationen i av-

snittet och sedan både formulera och besvara frågan. Emellertid är detta exempel relativt unikt för 

yrkesprogrammen, då 39 av 72 frågor kategoriserats som efterfrågas ej och enbart åtta kategoriserats 

som efterfrågas tydligt. Ett exempel på en fråga som kategoriserats som efterfrågas ej är fråga två i samma 

prov som lyder ”Vem var Jesus och varför var han viktig för religionen?”. Här behövs inte eller 

förväntas inte någon teori, modell eller sovrande av information för att besvara frågan. Enligt re-

sultatet är det svårare att efterfråga procedurförmågan i skriftliga prov jämfört med muntliga ex-

aminationer eller inlämningar, då skillnaden är ett helt poäng i medelvärde. De skriftliga proven har 

ett medelvärde på 1,24 vilket är närmare en efterfrågas ej nivå än något högre. Den efterfrågas inte i 

53 % av de skriftliga proven. I de övriga två examinationsformerna har förmågan ett medelvärde 

på 2,5 (Se tabellerna under rubrik 7.17 och 7.11). I de muntliga examinationerna kategoriseras för-

mågan som efterfrågas tydligt 75 % av gångerna och som efterfrågas ej 25 % av gångerna. Det är alltså 

mer än dubbelt så stor risk att eleven inte kan visa en procedurförmåga om man väljer att ge ele-

verna ett skriftligt prov istället för en muntlig examination. I inlämningarna kategoriseras förmågan 

som efterfrågas tydligt 68 % och som efterfrågas ej 18 % av gångerna. En muntlig examination är därmed 

troligtvis bäst för att visa upp en procedurförmåga, men risken att missa den helt är mindre inom 

inlämningar än inom muntliga examinationsformer.  

Den metakognitiva förmågan är den förmåga som efterfrågas minst tydligt i alla examinationer 

oavsett format. I tre skriftliga prov har den metakognitiva förmågan ett medelvärde på under 1 

poäng, två gånger 0,6 och en gång 0,5 (Prov 5–7 yrkes). De når alltså inte upp till en efterfrågas ej 

nivå, det går alltså nästan inte att visa förmågan på de proven. Dessa tre proven består av 20 frågor, 

endast en av dessa frågor når en förväntas nivå. Alla andra är efterfrågas ej eller går ej. Den frågan som 

når förväntas, når detta på grund av hjälpfrågan ”vad händer här i livet och efter döden?” (Prov 7 

yrkes). I prov tre för yrkes når endast fyra frågor en förväntas nivå, av 16 frågor, här finns alltså 

möjligheten att visa upp en metakognitiv förmåga men den efterfrågas aldrig tydligt och att den 

kategoriseras som förväntas är troligtvis på grund av att de frågorna består av flera underfrågor. Det 

egentliga frågeantalet överstiger då 16 frågor. Det enda provet som har en fråga som kategoriseras 

som efterfrågas tydligt är prov två på yrkes, då den frågan innehåller ordet reflektera. Det är alltså en 

fråga av 62 som innehåller ordet reflektera. Att eleverna skall få möjlighet att reflektera ingår i 

ämnets syfte, men möjligheten att reflektera i skriftliga prov verkar vara näst intill obefintlig. I 

muntliga examinationer kategoriseras inte den metakognitiva förmågan som efterfrågas tydligt någon 

gång, och enbart fyra gånger på alla inlämningar. Den metakognitiva förmågan efterfrågas tydligt fem 

gånger av 107, vilket är 4 % av alla examinationer. Dessa fem består av olika frågetyper, två case, 
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två utredande och en fallbeskrivning. En likhet mellan frågekonstruktionerna är att de alla innehål-

ler ordet reflektera någonstans i sin instruktion. Även om det i exempelvis inlämning 1 yrkesinriktat 

innehåller ordet reflektera en gång på tre A4 sidor, förvisso finns det mer som tyder på metakognit-

ion än bara det ordet. Inlämning 1 till studie är definierat som C till A frågor, innebär det att de 

som gör E-delen, om det finns en sådan, inte kan visa upp en metakognitiv förmåga? Den meta-

kognitiva förmågan syns genomgående inte på de flesta examinationer, och i examinationsformen 

muntligt är den helt frånvarande på en efterfrågas tydligt nivå. 

8.3 Examinationsformer 

Det som med tydlighet framgår av resultatet är att skriftliga prov är den examinationsform som 

med minst tydlighet efterfrågar de olika förmågorna, då endast begreppsförmågan har ett medel-

värde på över 2,0 (Se tabellen under rubrik 7.4). I jämförelse med muntlighet där fyra förmågor har 

ett medelvärde på över 2,0 och inlämningar där alla förmågor har ett medelvärde på över 2,0 (Se 

den första tabellen i rubrik 7.17 samt tabellen i rubrik 7.11). Utifrån detta går det alltså att anta att 

skriftliga inlämningar är den bästa examinationsformen enligt mallen, eftersom alla förmågor når 

upp till en förväntas nivå. De muntliga examinationerna presterar dock bättre på den kommunikativa 

förmågan och begreppsförmågan, då de når ett medelvärde på 3,0 i båda. Inlämningarna når enbart 

3,0 på den kommunikativa förmågan. Emellertid är de muntliga examinationerna lägre på både 

analysförmågan och den metakognitiva förmågan. Procedurförmågan är lika på 2,5 poäng.  

8.4 Frågetyper 

I denna del kommer de olika typerna av frågor diskuteras, det gäller främst examinationsformen 

skriftlig prov. De frågetyper som finns representerade är utredande, fallbeskrivningar, case, orsaks-

frågor, stängda frågor och en helt öppen frivillig fråga. Den öppna och frivilliga frågan inleder 

diskussionen då den enbart var en till antalet och därav inte går att dra några större slutsatser om. 

En frågetyp som finns i kapitlet om tidigare forskning men som ej är representerad i resultatet är 

läsfrågan.  

Den öppna och frivilliga frågan presterade aldrig som efterfrågas tydligt enligt mallen. Däremot finns 

alla möjligheter att visa upp alla förmågor, men de efterfrågas inte. Instruktionen i frågan uppmanar 

till att ge eleverna chans att visa något som de övriga nio frågorna inte gett möjlighet till. Det går 

alltså att visa upp mellan en liten detaljkunskap till en stor jämförande analys, beroende på elevens 

kunskaper. Vilket då leder till att eleven kan visa upp en metakognitiv förmåga då hen behöver 

värdera sina egna kunskaper och komma på en fråga som ger möjlighet att visa upp kunskaperna. 

Alla förmågor går att visa upp, men få förväntas i just denna konstruktion. Eftersom frågan är 
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frivillig, kan man ej förvänta sig att eleverna besvarar den och därmed försvinner chansen att visa 

upp förmågan.  

 Utredande frågor  

De utredande frågorna var 45 till antalet i alla skriftliga prov. Begreppsförmågan är tydligast med 

2,77 i medelvärde och sedan kommer den kommunikativa förmågan med 1,88 poäng. Den kom-

munikativa förmågan är alltså närmare att kategoriseras som förväntas än efterfrågas tydligt. Endast 12 

% eller fem frågor av dessa efterfrågar den metakognitiva förmågan på en förväntas nivå, övriga 88 

% kategoriseras förmågan som efterfrågas ej. Vilket ger ett medelvärde på 1,11 poäng. De utredande 

frågorna utgör 54 % av de totala antalet frågor som använts på examinationsformen skriftliga prov. 

I ingen av dessa efterfrågas alltså den metakognitiva förmågan tydligt, den är närmare att efterfrågas 

ej än något annat. Om vi enbart kollar på kategorin öppna frågor uppgår de utredande frågorna till 

65 % av frågorna. Utredande frågor är den mest frekvent förekommande frågetypen, och den ef-

terfrågar nästan inte alls den metakognitiva förmågan, inte heller procedurförmågan har ett högt 

medelvärde med sina 1,26 poäng. Analysförmågan är något högre med ett medelvärde på 1,88. Den 

mest frekvent förekommande frågetypen når alltså inte upp till en förväntas nivå i tre av fem för-

mågor. Enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) kan en utredande fråga visa på jämförelser, 

alltså en analysförmåga, men det verkar vara sällsynt enligt vårt resultat, även om det är den tredje 

bästa förmågan inom de utredande frågorna. Att procedurförmågan och den metakognitiva är låg 

är försvarbart då utredande frågor till sin art handlar om att redogöra och förklara med inslag av 

analys. Däremot förekommer det att procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt, exem-

pelvis genom att eleverna skall applicera etiska teorier på en fråga. Det är alltså på inget sätt omöjligt 

att efterfråga en procedurförmåga. Prov ett på blandprogrammen är ett tydligt exempel på en utre-

dande fråga som presterar bra enligt analysredskapet, den når efterfrågas tydligt på begreppsförmågan, 

den kommunikativa förmågan och procedurförmågan, de övriga två kategoriseras som förväntas. 

Frågan är uppbyggd i två delar där den första frågan är att de ska redogöra för etiska teorier och 

del två är att de ska applicera teorierna på frågan om det är rätt att döda.  

 Orsaksfrågor 

Orsaksfrågorna inom de skriftliga proven var 14 till antalet och utgör 20% av alla öppna frågor. 

Begreppsförmåga, analysförmågan och den kommunikativa förmågan har alla ett medelvärde över 

2,0 medan procedur och den metakognitiva förmågan ligger på 1,64 respektive 1,71 poäng. Be-

greppsförmågan har högst poäng med 2,92 poäng. En orsaksfråga går att besvara på många olika 
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nivåer och med olika mycket text. En orsaksfråga som presterar som efterfrågas tydligt på begrepps-

förmågan och analysförmågan, förväntas på procedur och den kommunikativa och efterfrågas ej på 

den metakognitiva förmågan är följande fråga:  

”Ge några exempel på situationer när judar och kristna har blivit för-

följda både nu i modern tid samt förr, och hur detta har påverkat deras 

identitet och deras relation till religion. Vad har hänt? Vilka konsekvenser 

har detta fått [sic]”. 

Jämfört med det totala medelvärdet på orsaksfrågor underpresterar denna gällande den kommuni-

kativa förmågan och den metakognitiva förmågan, däremot är den över medelvärdet på analysför-

mågan och procedurförmågan. Anledningen till att just denna fråga lyfts fram är att det är ett tydligt 

exempel på en orsaksfråga i och med att eleven skall göra en konsekvensanalys. Alla orsaksfrågor 

är emellertid inte lika tydliga när det kommer till att efterfråga en analysförmåga, endast 35 % inom 

frågetypen kategoriseras som efterfrågas tydligt. I och för sig kategoriseras analysförmågan enbart en 

gång som efterfrågas ej, eller 7 %. Den största andelen kategoriserades som förväntas, vilket var 57 % 

av frågorna. Det finns alltså orsaksfrågor som inte på ett tydligt sätt efterfrågar en analys, även om 

frågetypen innebär att den bör efterfråga ett samband på något sätt. I procent kategoriseras orsaks-

frågorna som efterfrågas tydligt 4 % mer gånger än de utredande frågorna. I medelvärdet är skillnaden 

0,4 med fördel till orsaksfrågorna som då ligger på 2,28. Den metakognitiva förmågan är relativt 

starkt enligt mallen inom orsaksfrågorna då den har ett medelvärde på 1,71 poäng, däremot kate-

goriseras den aldrig som efterfrågas tydligt. Den kategoriseras som förväntas i 71 % av frågorna, övriga 

29 % kategoriseras som efterfrågas ej.  

 Fallbeskrivningar 

Antalet fallbeskrivningar är tre till antalet i de skriftliga proven. På begreppsförmågan kategoriseras 

fallbeskrivningarna var sin gång som efterfrågas ej, förväntas och efterfrågas tydligt, det är alltså lika stor 

chans att en fallbeskrivning inte efterfrågar begrepp som att den tydligt efterfrågar det, trots att 

medelvärdet är 2,0. Procedurförmågan presterar identiskt, vilket leder till att samma slutsats om att 

det är lika troligt att förmågan inte efterfrågas som att den tydligt efterfrågas gäller. Analysförmågan 

och den kommunikativa förmågan har både ett medelvärde på 2,33, vilket för att den är möjlig att 

uppvisa. Den metakognitiva förmågan ligger 0,32 poäng över snittet för öppna frågor med sitt 

medelvärde på 1,66. Det är dock svårt att uttala sig med någon större säkerhet då det insamlade 

materialet var litet till antalet. Men en slutsats som finns är att fallbeskrivningar verkar vara relativt 

ovanliga inom religionskunskap och att nästkommande kategori case förekommer något mer fre-

kvent.  
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 Casefrågor  

Casefrågor var i den B-uppsats som nämns i kapitel fem den bästa typen av frågor i skriftliga 

prov som rör området etik. I denna studie var det sex case presenterade i de skriftliga proven, nå-

got fler fanns i inlämningarna och de muntliga examinationerna, de ingår dock inte i diskussionen 

här. Casefrågor var även i denna studie den entydigt bästa frågetypen inom skriftliga prov ef-

tersom den aldrig har ett medelvärde under 2,0 och det är även den enda frågetypen där den me-

takognitiva förmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt. Två av proven består av enbart ett case 

vardera- Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt fyra gånger och förväntas två gånger. 

De fyra efterfrågas tydligt är alla skriftliga prov som behandlar området etik och moral, vilket gör det 

enkelt att efterfråga en etisk teori i caset. De två som kategoriseras som förväntas tillhör båda 

samma prov och berör området de abrahamitiska religionerna, i de två frågor som finns i detta 

prov framgår inte någon tydlig procedurförmåga enligt mallen. Emellertid är förmågan en väldigt 

tydligt förväntas nivå eller högre, då eleven ska sätta sig in i olika situationer. Det som saknas är 

därmed någon form av teori eller modell för att hantera informationen för att kategoriseras som 

efterfrågas tydligt. Begreppsförmågan efterfrågas inte lika tydligt i case som i utredande eller orsaks-

frågor då medelvärdet enbart är 2,33, vilket fortfarande är att anse som bra eftersom det är över 

medianpoängen på 2 poäng.  

 Stängda frågor 

De stängda frågorna är 14 till antalet, men till skillnad från de frågetyper som diskuterats tidigare i 

detta kapitel är stängda frågor ett samlingsbegrepp, inte en frågetyp. De stängda frågorna som finns 

representerade i resultatet är; matchningsfrågor, stängda envalsfrågor och en stängd flervalsfråga. 

De behandlas dock som en grupp av frågor eftersom de alla presterat identiskt enligt mallen, de 

har alla kategoriserats som efterfrågas tydligt angående begreppsförmågan, alla andra förmågor kate-

goriserats som går ej. Dock menar Wedman (1988) att stängda flervalsfrågor kan mäta analys, något 

som analysredskapet inte håller med om. Vi kan emellertid vidkänna att exempelvis fråga 1 i prov 

två för yrkesförberedande program som består av 41 påståenden som kopplas till judendom, kris-

tendom och islam där eleven skall markera rätt alternativ och att flera alternativ kan vara rätt visar 

på en större analysförmåga än frågan ” […] Vilken religion representerade David? (E)” som åter-

finns i prov sju inom yrkesförberedande program. Dock kvarstår en problematik i att eleven kan 

gissa sig till rätt svar, vilket då minskar reliabiliteten i kunskapsmätningen. Om en stängd fråga så 

som den ovan med David innehåller tre alternativ har elever 33 % chans att svara rätt utan att veta 

någonting. Vet hen då något om ett av de felaktiga alternativen, ökar chansen för rätt svar till 50 

%, vilket då knappast anses vara en reliabel metod för att mäta kunskap. Endast en av de frågor 



70 

 

som är stängda innehåller ett krav på antalet rätta påståenden, den frågan består av 21 frågor där 

minst 50 % måste vara rätt och utav dessa 50 % är det ett krav att frågorna som rör gudssyn skall 

vara rätt. I övriga stängda frågor kan det alltså räcka med att eleven har rätt på ett påstående av fler 

för att klara frågan. Om frågan omformuleras till en öppen fråga, där eleven enbart behöver svara 

med ett ord, höjs den avsevärt i mallen då alla förmågor minst hade presterat på en efterfrågas ej nivå, 

vilket är en poänggivande nivå.  

En stängd fråga är tacksam att använda eftersom de är lätta att rätta, i och med att eleven antingen 

har rätt eller fel. Dock finns det då inget utrymme för en kvalitetsskillnad, kunskapskraven är lika-

dana i alla betygssteg men att kvaliteten ökar ifrån en översiktlig till en utförlig och nyanserad nivå. 

Vilket gör att en stängdflervalsfråga inte kan visa på en nyansering eller en utförlighet som krävs 

för ett högre betyg. Stängda frågor är tänkta att spara tid, men hur mycket tid sparar en flervalsfråga 

med över 20 alternativ? Enligt analysmallen och resultatet i denna studie visar inte de stängda frå-

gorna på någon analys, kommunikativ förmåga, procedurförmåga eller metakognitiv förmåga och 

det är även tveksamt om den visar någon större begreppsförmåga i och med att eleven kan gissa 

sig till rätt svar. Är en sådan fråga då tidsbesparande? Vår analys och slutsats visar snarare på en 

motsats eftersom eleven inte kan visa på något annat än begreppsförmåga men ändå behöver lägga 

mycket tid på att besvara frågan, tid som kunde använts på en case fråga. Tid är enligt Jansson 

(2011) en av de vanligaste ramfaktorer som påverkar en provsituation. Därav bör kanske inte an-

talet frågor i ett prov vara allt för många, utan ett fåtal som testar fler kunskaper och förmågor med 

möjligheten att uppvisa svar med olika kvalitet. Emellertid används den stängda frågetypen på de 

nationella proven, och där hävdas det att frågan kan visa på kunskapsnivåer som motsvarar ett C. 

I det nationella provet i religionskunskap för årskurs nio år 2013, var 12 av 25 frågor stängda. Därav 

anses troligen stängda frågor vara användbara för att testa elevers kunskaper, även om resultatet i 

den här studie hävdar motsatsen.  
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9 Diskussion 

I detta kapitel analyseras resultatet i förhållande till den tidigare forskning som presenterats i kapi-

tel fem. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag på vidare forskning. 

9.1 Vilken typ av kunskap kan elever uppvisa och vilken förmåga 

efterfrågas i religionskunskap?  

Hur ställer sig resultatet gentemot de olika kunskapstaxanomier och syner på kunskap som presen-

terats i kapitlet om tidigare forskning? Vi kan börja med SOLO, då denna kan tyckas vara irrelevant 

eftersom den handlar om i vilken ålder någon besitter en viss kunskapshantering. Relevansen be-

finner sig i att de flesta elever på gymnasienivå bör befinna sig i någon av de två högsta stegen, den 

formella operations fasen och den konkreta generaliserande fasen. Ungdomar på gymnasiet är i 

allmänhet 16 år eller äldre, vilket placerar dem i den översta fasen. I båda dessa faser ska eleverna 

kunna dra slutsatser utifrån ett material både inom en känd kontext och i den högsta utanför en 

tidigare känd kontext. Relevansen för studien är då att SOLO-taxonomin menar att den kritik som 

riktas gentemot the big five som innebär att elever inte kan analysera och dra slutsatser är felaktig. 

Elever kan, om vi ger dem möjlighet. Dock undersöks inte elevsvar i denna studie, därav blir SOLO 

till viss del irrelevant men poängen om att elever bör kunna genomföra vissa tankeoperationer, 

tankeoperationer som behövs för att analysera och liknande.  

Linde (2003) menade att kunskapsformen fronesis är den kunskapsform som karakteriserar relig-

ionsämnet, åtminstone innan 2011 när läroplanen reviderades. Fronesis innebär bland annat re-

flektion, vilket kan kopplas till den metakognitiva förmågan, då syns den inte i examinationer. Ef-

tersom det totala medelvärdet för den metakognitiva förmågan är 1,33 poäng, vilket är det lägsta 

medelvärdet för någon av förmågorna som återfinns i the big five. Är det då så att religionskun-

skapen har ändrat kunskapssyn eller efterfrågas inte det som ämnet värderar i läroplanen i examin-

ationer? Förmodligen har ämnet förändrats, åtminstone i kunskapskraven handlar det ofta om att 

eleverna skall analysera eller redogöra för något, och även om begreppet reflektion förekommer i 

texten och att eleverna skall få möjlighet till det, så skrivs det inte fram tydligare än några andra 

värdeord. Därav har kanske den metakognitiva förmågans låga medelvärde i dessa examinationer 

en rimlig förklaring, det efterfrågas helt enkelt inte tillräckligt tydligt i styrdokumentet som berör 

religionskunskap 1, utan har fått lämna plats för andra typer av kunskap, som analys och redogö-

relser för fenomen. Den metakognitiva förmågan finns i religionskunskap, men får alltså eventuellt 

ett mindre utrymme än tidigare eftersom den behöver dela med sig av kursen till andra kunskaps-

former. Detta ligger dock utanför studiens syfte och resultat, det är enbart en iakttagelse utifrån 
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Lindes studie i jämförelse med den här. Det enda som går att uttala sig om med säkerhet utifrån 

medelvärdet av den metakognitiva förmågan är att den borde ligga högre, om Lindes analys av 

religionskunskapens kurs stämmer, den är eventuellt obsolet i och med att läroplanen reviderades 

år 2011. Blandprogrammen och studieprogrammen har emellertid ett högre medelvärde än det 

totala medelvärdet i och med att de har 1,75 respektive 1,57 i medelvärde om den metakognitiva 

förmågan. Den efterfrågas även tydligare i de inlämningar som finns med ett medelvärde på 2,06. 

Därmed kan det förehålla sig att den metakognitiva förmågan efterfrågas i vissa examinationsfor-

mer än andra och därav kan elever förhoppningsvis uppvisa den förmågan i vissa av de examinat-

ioner som genomförs under kursens gång, givet att det används en variation av examinationer.  

 Skolverkets fyra F 

Skolverket har definierat fyra kunskapsformer som ligger till grund för den svenska skolan; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa är svåra att översätta till de förmågor som Svanelid 

definierat, men det finns vissa likheter mellan förmågorna och kunskapsformerna. Begreppsför-

mågan går att jämföra med fakta eftersom det är den mest grundläggande kunskapen. Förmågorna 

är inte hierarkiska men de fyra F:en är det. Begreppsförmågan är den enligt resultatet tydligast 

efterfrågade förmågan, oavsett examinationsform och programinriktning. Faktakunskapen efter-

frågas därmed tydligt i de flesta examinationer.  

Förståelse handlar om att dra slutsatser av information och göra kopplingar mellan olika begrepp 

eller strukturer, det vill säga en analytisk förmåga. Därmed jämförs skolverkets andra F, förståelse 

med Svanelids analysförmåga. I den totala sammanställningen över examinationer är analysför-

mågan den tredje mest efterfrågade med ett medelvärde på 1,86 poäng. Vilket är nära en förväntas 

nivå. Denna kunskap efterfrågas därav mindre än faktakunskapen, vilket inte är orimligt då Skol-

verket (1992) menar att man behöver fakta för att skapa en förståelse, utan fakta ingen förståelse. 

Däremot efterfrågas analysförmågan med varierande grad mellan de olika programmen, där yrkes-

programmen har ett medelvärde på 1,65 poäng. Det är 0,66 poäng mindre i medelvärde än studie-

programmen och blandprogrammen. På yrkesprogrammen kategoriseras analysförmågan som ef-

terfrågas tydligt i 31 % av examinationerna jämfört med 57 % på studieinriktningen och 37 % på 

blandinriktningen. Denstudieinriktningen efterfrågar alltså analysförmågan på en efterfrågas tydligt 

nivå nästan dubbelt så ofta som övriga. Detta resultat ligger i linje med det som Korp (2006) fann 

i sin doktorsavhandling, att examinationer på yrkesprogram sällan efterfrågar analys utan enbart 

reproduktion av kunskap. En kontrast gentemot detta är examinationsformen inlämningar som 

använts på yrkesprogram, där medelvärdet är 2,7 poäng och andelen som kategoriserats som efter-

frågas tydligt är 85 %. Är det då enbart de muntliga examinationerna och skriftliga proven som sänker 
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dels medelvärdet dels procentsatsen? Ja, i och med att ingen av dessa examinationsformer når över 

2,0 i medelvärde. Å andra sidan är det enbart en 0,07 poängskillnad i medelvärdet mellan de skrift-

liga prov som används på studieprogram och yrkesprogram. Den stora sänkningen mellan pro-

grammen beror troligtvis på att yrkesprogrammen har 13 stängda frågor i förhållande till studie-

programmens en.  

Färdighet innebär en praktisk kunskap, det översätts i förmågorna med den kommunikativa för-

mågan och procedurförmågan, eftersom de innebär ett praktiskt hantverk i handskande av inform-

ation. Den kommunikativa förmågan kategoriseras en majoritet av alla examinationer som efterfrågas 

tydligt emellertid är medelvärdet 2,21. Procedurförmågan har en majoritet av examinationerna kate-

goriserats som efterfrågas ej emellertid har den ett medelvärde på 1,52. I tabellen under rubrik 7.18 

står alltså båda förmågornas medelvärde i kolumnen förväntas, trots att det skiljer 0,7 poäng mellan 

dem. Det skiljer sig dock mellan examinationsformerna, de muntliga examinationerna och de skrift-

liga inlämningarna har ett medelvärde på 3,0 kring den kommunikativa förmågan. Utifrån resultatet 

får alltså elever möjlighet att visa en färdighetskunskap så länge som de får en skriftlig inlämning 

eller en muntlig examination under kursen. Procedurförmågan har ett medelvärde på 2,5 i skriftliga 

inlämningar och muntliga examinationer. I de skriftliga proven når inte procedurförmågan eller 

den kommunikativa förmågan upp till ett medelvärde på 2,0. Därav är det tydligt utifrån resultatet 

att en variation av examinationer behövs för att eleverna ska kunna visa en färdighetskunskap, det 

går inte att enbart använda skriftliga prov.  

Förtrogenhet, det tysta kunskapen, som innebär att man kan känna igen sig i en situation och utifrån 

en annan situation veta vad man bör göra är svår att likställa med någon av Svanelids förmågor. 

Den liknar mest den metakognitiva i och med att metakognition bland annat innebär att kunna 

reflektera kring sitt eget lärande. Som redan uppvisat är den metakognitiva förmågan inte efterfrå-

gad i många examinationer, därav är det svårt för elever att visa upp förtrogenhetskunskapen.  

 Bloom, Quellmanz, Odenstad & Jansson 

Odenstad (2010) studie visar på att 64 % av frågorna i skriftliga examinationer är det som Bloom 

menar är faktafrågor och 36 % är förståelsefrågor. Hennes resultat är inte helt jämförbart med 

denna studie eftersom det berör till viss del olika ämnen, Odenstad har enbart undersökt skriftliga 

prov och hon utgår ifrån Blooms taxanomier. Men det som är jämförbart är att i de examinationer 

hon undersökt efterfrågas fakta i större grad än förståelse, vilket i rubriken ovan fastställts med 

begrepps- och analysförmåga, är att då visar resultaten på samma sak. Begreppsförmågan är den 

tydligaste förmågan enligt resultatet och i Odenstads studie ställs flest faktafrågor, resultaten stäm-
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mer därmed överens och visar på liknande tendenser. Tendensen att fakta värdesätts och efterfrå-

gas i skolan. Jansson (2011) studie tyder på att minnesfrågor är den mest frekvent förekommande 

frågetypen, vilket antagligen är en faktafråga, därav stämmer både Janssons och Odenstads resultat 

stämmer överens med denna studies. Odenstad menar även att de förståelsefrågor som finns re-

presenterade i hennes studie kan vara minnesfrågor om läraren på förhand gått igenom informat-

ionen. Quellmanz identifierar några typiska frågeord för en faktakunskap; lista, namnge, identifiera, 

vem och när, vilket innebär att återge information.  

Jansson undersökte även hur många frågor som efterfrågade en procedurförmåga, enbart ett skrift-

ligt prov testade den förmågan av de sex prov han undersökte. Vilket inte stämmer helt överens 

med resultatet i denna studie då procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt fem gånger i 

de skriftliga examinationerna. I de totala examinationerna efterfrågas procedurförmågan tydligt i 

24 % av examinationerna. Det har således skett en förbättring jämfört med Janssons studie. Jansson 

såg inte heller att den metakognitiva förmågan efterfrågades någon gång i de skriftliga prov som 

undersöktes, i denna studie kategoriseras den metakognitiva förmågan som efterfrågas tydligt 1 av 83 

skriftliga prov eller 1 %. I alla examinationer uppgår procentsatsen till 4 %, Janssons studie har då 

ett resultat liknande detta, den metakognitiva förmågan efterfrågas nästan aldrig. Janssons resultat 

är dock inte helt jämförbart då han använde Blooms taxonomi för att kategorisera sina examinat-

ioner, emellertid liknar Svanelids teori om the big five Blooms taxonomi. Det är också en del av 

kritiken som riktats mot the big five, att den enbart är en omskrivning av Blooms taxanomier.  

Quellmanz taxonomi för kunskap består av fem kategorier, precis som Svanelids teori. Enbart en 

av dessa fem har samma namn i de båda teorierna, analys. Quellmanz definition av analys är den-

samma som Blooms har, det vill säga att dela upp något eller att redogöra för orsaker och konse-

kvenser. Svanelids definition stämmer delvis in med Blooms och Quellmanz, men utvidgar den 

med orden jämföra och samband. Analysförmågan efterfrågas som den tredje minst efterfrågade 

förmågan med ett totalt medelvärde på 1,86. Det enda frågeordet som både Quellmanz och ana-

lysredskapet använder som gemensamt är begreppet analysera. Hade medelvärdet för analysför-

mågan höjts om även Quellmanz frågeord använts som hur fungerar detta, hur använder man eller för-

klara förhållandet? Troligtvis inte, då denna typ av frågor inte förekommit i någon större utsträckning. 

Quellmanz inkluderar dock inte begreppet jämföra i sin definition av analys, utan det är nästa steg 

i hans kategorier. Jämförelser enligt Quellmanz stämmer överens med Blooms reviderade version 

kategori om att skapa.  
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Quellmanz femte kategori är värdera, vilket är ett av värdeorden som eftersöks kring den metakog-

nitiva förmågan i analysredskapet. Att värdera är enligt Quellmanz att man utvärderar eller analy-

serar trovärdigheten eller användbarheten av något. Den liknar därmed även procedurförmågan i 

analysredskapet. Två förmågor som inte efterfrågas tydligt i den totala sammanställningen av alla 

examinationer. Däremot ökar de båda kunskapstyperna i både muntliga examinationer och skrift-

liga inlämningar. Detta tyder på att skriftliga prov eventuellt kan vara en obsolet form att värdera 

kunskap, då eleverna inte får möjlighet att visa alla typer av kunskap. 

9.2 Studie vs yrkes vs blandprogrammen   

De olika inriktningarna av program har uppvisat olika resultat även om det finns likheter mellan de 

olika förmågorna. Ordningen efter tydlighet är densamma i alla inriktningar presenterat i fallande 

ordning; begreppsförmågan, den kommunikativa förmåga, analysförmågan, procedurförmågan och 

den metakognitiva förmågan. De är dock olika tydliga mellan de olika inriktningarna. Eftersom det 

skiljer sig stort mellan antalet examinationer i de olika inriktningarna talar vi nedan om förmågorna 

i antalet procent de har efterfrågats på en viss nivå, för att skapa en mer rättvis analys.  

I studieprogrammen efterfrågas begreppsförmågan som efterfrågas tydligt i 89 % av fallen, till skillnad 

mot 80 % på yrkesinriktningen och 81 % på blandinriktningen. Alla inriktningar har således positiva 

siffor, de efterfrågar kunskapen tydligt i minst 80 % av frågorna. Detta ligger i linje med den tidigare 

forskning som presenterats, begreppsförmågan eller faktakunskap efterfrågas i stor utsträckning 

medan som vi skall se, analys och förståelse inte efterfrågas lika tydligt i alla inriktningar. I studie-

inriktade program efterfrågas analysförmågan tydligt i 57 % av frågorna medan yrkesinriktningen 

efterfrågar den i 31 % av examinationerna och blandinriktningen i 37 % av fallen. Efterfrågan av 

analys är således lägre bland yrkesprogrammen. Vilket ligger i linje med Korp (2006) där hon visade 

att yrkesprogram i mindre grad efterfrågas analyser utan mer redogörelser och fakta. Beror detta 

på det som Korp beskrev, att förväntningarna på yrkeselever är lägre och därav ges det inte dem 

möjlighet att uppvisa exempelvis en analysförmåga. Kring detta ligger därmed resultatet i linje med 

Korps. Även Skolinspektionens (2012) rapport ligger i linje med detta fynd, att elever på yrkespro-

gram sällan får möjlighet att uppvisa en kunskap som når de högre betygen. Siffrorna för enbart de 

skriftliga proven visar att enbart 25 % av dem på yrkesprogram efterfrågar analys på en efterfrågas 

tydligt nivå medan 30 % av de på studieprogrammen efterfrågas analysförmågan på en efterfrågas 

tydligt nivå. Blandinriktningen har en siffra på 27 %. Vilket då inte stämmer likaväl in på den tidigare 

forskningens resultat. Men i 20 % av de skriftliga proven på yrkesprogram kategoriseras analysför-

mågan som går ej medan motsvarande siffra på studie är 10 %. Det är alltså dubbelt så stor risk att 
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en elev på ett yrkesinriktat program inte får möjligheten att visa upp en analysförmåga på ett skrift-

ligt prov. Vilket då delvis stämmer överens med det som Skolinspektionen (2012) beskriver, elever 

på yrkesprogram får inte möjligheten att visa upp sina kunskaper.  

Den kommunikativa förmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt 78 % av examinationerna i stu-

dieprogrammen, 44 % i yrkesprogrammen och 75 % i blandprogrammen. Det är den näst bästa 

förmågan enligt medelvärdet. Dock kategoriseras alltid den kommunikativa förmågan som efterfrå-

gas tydligt i de muntliga examinationerna och de skriftliga inlämningarna, det är således i de skriftliga 

proven som skillnaderna uppstår. På yrkesprogrammen är det 20 % av frågorna som kategoriseras 

som går ej, det är alltså omöjligt för eleverna att uppvisa en kommunikativ förmåga i en femtedel 

av frågorna. Motsvarande siffra på studieprogrammen är 10 %. På studieprogrammen har katego-

riserats förmågan som efterfrågas tydligt i 60 % av de skriftliga proven, jämfört med 35 % på yrkes-

programmen, på blandprogrammen är siffran 36 %. En elev på ett studieprogram har alltså nästan 

dubbelt så stor chans som en elev på ett annat program att uppvisa en kommunikativ förmåga. 

Implicit efterfrågas alltid en kommunikativ förmåga eftersom eleven förväntas svara på frågorna i 

examinationen, men det saknas alltså instruktion om hur de ska besvara frågan i 65 % av de skrift-

liga proven på yrkesprogrammen. Ska eleven argumentera, förklara eller redogöra för ett innehåll? 

Svaren bör bli mycket olika utan tydlig instruktion, vilket kan leda till ett ännu svårare bedömnings-

arbete.  

Procedurförmågan kategoriseras som efterfrågas tydligt i 57 % av examinationerna på studieinrikt-

ningen, 11 % på yrkesprogrammen och 43 % på blandinriktningen. Här finns det således stora 

skillnader mellan programmen. I Jansson (2011) efterfrågades sällan procedurförmågan, och det är 

tydligt även i detta resultat. I två av kategorierna efterfrågas det tydligt i under 50 % av examinat-

ionerna. Det går förvisso att uppvisa förmågan i betydligt fler examinationer, men den efterfrågas 

inte. Vänds istället blicken till procentsatserna på förväntas nivån lyder dem, 16 % på yrkesinrikt-

ningen, 15 % på studieprogrammen och 18 % på blandinriktningen, ett jämnare resultat med enbart 

en 3 % skillnad mellan högsta och lägsta. Yrkesinriktningen höjer dock sin procentsats angående 

efterfrågas tydligt på examinationsformen inlämningar, där 57 % av inlämningarna efterfrågar proce-

durförmågan tydligt. Även studieprogrammen höjs till 87 % och blandinriktningen sänks till 0 %. 

Därav är skillnaderna signifikanta, emellertid ökar yrkesprogrammen till samma procentsats som 

studieprogrammen har sett över alla examinationer. Procedurförmågan går alltså att efterfråga och 

uppvisa på alla program, däremot efterfrågas den alltid mindre tydligt på yrkesprogrammen jämfört 

med studieprogrammen.  
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Den metakognitiva förmågan, vilket är den minst efterfrågade förmågan, kategoriseras som efterfrå-

gas tydligt i 5 % av studie- och yrkesprogrammen medan den är 0 % i blandprogrammen. Det är bra 

att yrkesprogrammen når samma resultat som studieprogrammen eftersom de inte gör det i någon 

annan förmåga, emellertid är de bådas resultat lågt, vilket inte är positivt. På förväntas nivån förändra 

siffrorna. Studieprogrammen når 52 %, yrkesprogrammen når 22 % och blandprogrammen 75 %. 

Här ser då sifforna ut som mönstret som redan presenterats i detta avsnitt, studieprogrammen 

efterfrågar i högre grad alla förmågor än vad de övriga gör. Yrkesprogrammen efterfrågar sällan 

någon djupare kunskap än begreppskunskap på en tydlig nivå. En mindre anekdot är att den me-

takognitiva förmågan aldrig kategoriseras som efterfrågas tydligt på de muntliga examinationerna, oav-

sett program.  

Den slutsats som kan konstrueras ligger i enlighet med den tidigare forskning som Korp (2006) 

och Skolinspektionen (2012) beskrev, att elever på yrkesinriktade program inte får samma möjlig-

heter att uppvisa sina kunskaper. Den förmåga som de får likvärdiga möjligheter att uppvisa är 

begreppsförmågan, övriga förmågor är ständigt mindre tydligt efterfrågade.  

9.3 Mallens applicerbarhet i den aktiva verksamheten  

Mallens syfte är att den ska gå att applicera den på alla ämnen i alla typer av examinationer, men 

som anmärkts i kapitel 8.1 förekommer vissa barnsjukdomar fortfarande. Tanken är att mallen ska 

fungera som ett stöd i utformningen av examinationer, en typ av checklista för att undersöka om 

man efterfrågar alla de förmågor som läroplanen angett som viktiga för eleverna att utveckla. Uti-

från resultatet går det inte att besvara om mallen är möjlig att applicera på olika ämnen, däremot 

går den att applicera på kursen religionskunskap 1, men vi ser inget skäl till att den inte skulle gå 

att använda i andra ämnen. Mallen är utformad på ett allmängiltigt sätt utifrån Svanelids teori som 

berör alla de aktuella kursplanerna, därav bör den vara applicerbar i alla ämnen, både på gymnasiet 

och grundskolans senare år. Mallen är inte menad att avgöra om en examination är bra eller dålig, 

enbart om den efterfrågar de fem förmågorna, mallen värderar inte examinationernas relevans. En 

examination som inte efterfrågas metakognitiv förmåga kan mycket väl vara relevant att använda, 

men man bör vara medveten om vad man frågar efter. Då kan den förmågan som förkastas i en 

examination vara tydligare i nästa.     

9.4 Slutsats & förslag på vidare forskning  

Slutsatsen av studien är att begreppsförmågan är den förmåga som efterfrågas tydligast inom alla 

examinationsformer och frågetyper. Den metakognitiva förmågan är den som genomgående inte 

efterfrågas i examinationerna, likaså är procedurförmågan inte efterfrågad i flertalet examinationer. 



78 

 

Den examinationsform som bör användas sett till förmågorna är de skriftliga inlämningarna, då de 

efterfrågar de flesta förmågorna med högst medelvärde. Stängda frågor bör undvikas då de inte går 

att uppvisa någon annan förmåga än begreppsförmågan, och det är osäkert om de ens gör det. Case 

är den frågetyp som bör användas sett till procedurförmågan, då de efterfrågar den i högst grad. 

Materialet för de muntliga examinationerna var för litet för att genomföra några slutsatser med hög 

reliabilitet, men tendensen är att det en väl fungerande examinationsform sett till förmågorna. Stu-

dieinriktade program efterfrågar i högre utsträckning alla förmågor jämfört med de yrkesförbere-

dandeprogrammen, vilket kan tyda på att skolan ej är likvärdig. Blandprogrammen ligger mellan de 

två övriga, vilket är positivt för de yrkesprogram som berörs men negativt för de berörda studie-

programmen.  

Förslag för vidare forskning är en verksamhetsnära studie där verksamma lärare själva får använda 

mallen när de utformar examinationer. Detta för att dels ge mer definitiva svar på om analysred-

skapet är allmängiltigt och hållbar som teori för examinationskonstruktion. Det skulle även ge svar 

på om examinationerna väger upp för varandra sett över ett helt läsår, då en förmåga kan vara 

obefintlig i en examination men tydlig i en annan. Vi efterfrågar därmed en longitudinell studie 

mellan olika program och examinationsformer för att med större säkerhet fastslå ett resultat. Det 

skulle även höja analysredskapets reliabilitet och validitet, eftersom någon annan än vi skulle appli-

cera mallen.  

Hur väl och i vilken utsträckningen efterfrågas de förmågor som Göran Svanelids teori om the big 

five framhåller i examinationer inom religionskunskap 1? Det var den huvudsakliga frågeställ-

ningen, och svaret är som bekant att alla examinationer och frågetyper utom de stängda frågorna 

efterfrågar förmågorna. Övriga frågetyper och examinationer efterfrågar förmågorna i olika grad, 

men generellt efterfrågas begreppsförmågan tydligt medan procedurförmågan och den metakogni-

tiva förmågan inte efterfrågas lika tydligt. Skriftliga inlämningar är bättre än skriftliga prov och 

studieförberedande program efterfrågar förmågorna tydligt i större utsträckning än yrkesförbere-

dande program.  
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Bilaga 2 

Hej! 
  
Vi är två ämneslärarstudenter ifrån högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping 
University. För ett tag sedan mailade vi dig och undrade om du ville bidra med material till 
vår uppsats, detta är en till förfrågan då du ej svarat på vårt första mail.  
  
Vi skriver just nu en C-uppsats inom religionskunskap med ett didaktiskt fokus och vi undrar 
om du vill hjälpa oss med det.  
  
Uppsatsen kommer att handla om hur förmågor synliggörs i examinationer.  
Det vi önskar din hjälp med är att du skickar olika examinationer du använt i kursen religions-
kunskap 1 på gymnasiet. Det kan vara allt ifrån skriftliga prov, instruktioner inför redovis-
ningar till inlämningsuppgifter och podcasts. Syftet med uppsatsen är inte att avgöra vad 
som är ett bra eller dåligt prov, utan enbart undersöka hur vissa förmågor efterfrågas i ex-
aminationerna.  
  
Vi vill inte ha några elevsvar, utan enbart själva uppgiftskonstruktionen.  
Vi önskar dock att du skriver vilket program examinationen har använts på och vilken kom-
mun du arbetar i.  
  
Du väljer själv om du vill bidra med 10 examinationer, 5 st eller 0. Desto fler examinationer vi 
får in, desto bättre uppsats blir det. Allt vi begär är att examinationen har använts någon 
gång sedan 2011 inom kursen religionskunskap 1 på gymnasiet.  
  
Om du tror att någon av dina kollegor eller andra lärare inom religionskunskap på gymnasiet 
kan tänkas vilja hjälpa oss med material, så är du varmt välkommen att vidarebefordra detta 
mail till dem.  
 
Om intresset finns, så får du mer än gärna ta del av uppsatsen när den är färdig och god-
känd.  
  
Du är självklart anonym och enbart du själv och vi kommer veta vilken examination du bidra-
git med.  
  
Vid frågor, maila antingen; 
Teodor Larsson                                                   late1594@student.ju.se   
Carin Stegå                                                          stca1512@student.ju.se 
Eller vår handledare Jennie Ahlgren               Jennie.Ahlgren@ju.se       
  
För att sammanfatta, vi önskar att du skickar så många examinationer som möjligt som du 
använt i kursen religionskunskap 1 på gymnasiet. Vi behöver inga elevsvar utan enbart själva 
uppgiftskonstruktionen.  
  
Med vänliga hälsningar  
Teodor Larsson & Carin Stegå  


