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Sammanfattning 

Studien syftar till att utvärdera elevers uppfattning om muntliga prov i gymnasiets första kurs i kemi; 

kemi 1. En grupp bestående av tretton förstaårselever genomförde under kursen två muntliga prov 

omedelbart i anslutning till motsvarande skriftliga prov. Deras uppfattningar om de muntliga proven 

som sådana, och jämfört med de skriftliga, samlades in genom tre enkäter i hela gruppen och två 

intervjuer med fyra elever. Studien genomfördes av läraren själv, och betydelsen av detta diskuteras i 

uppsatsen, samt i huvudsak i enlighet med grundad teori och ett pragmatiskt perspektiv. Data visade 

att eleverna uppfattade de muntliga proven som goda indikatorer för kunskapsluckor och som goda 

tillfällen för att nå djupare förståelse för ämnet, men mindre lämpliga för summativ bedömning. 

Validiteten av slutsatserna befanns god, medan reliabiliteten och statistisk signifikans inte kunde 

studeras på grund av begränsad datamängd. Den enskilt mest intressanta elevkommentaren var: ”Det 

skriftliga provet kan ha svårare att visa vissa A-kvalitéer som kräver exempelvis diskussion. Men det 

kan samtidigt visa exakt, svart på vitt vad du kan. De muntliga kräver en mer subjektiv bedömning och 

kanske inte därför visar dina faktakunskaper lika bra då man kan vara dålig på att formulera sig utan 

eftertanke.”.  Författarens vägval under studiens gång och egna observationer och reflektioner kring 

studien beskrivs. Studien placeras i ett sammanhang med formativ bedömning och olika teorier för 

lärande. Konklusionen är att muntliga prov kan vara ett komplement till skriftliga prov, möjligen 

modifierade i riktning mot seminarieformat.    
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Inledning 

 

Författarens egen uppfattning av kemiundervisningen efter många år som gymnasielärare för 

naturvetar- och teknikelever är att den kunskapsmässigt inte når lika långt som för femton år 

sedan. Den internationella undersökningen PISA visar att svenska 15-åringars prestation i 

naturvetenskapliga ämnen kontinuerligt försämrats mellan 2000 och 2009, och då särskilt för 

de svagare eleverna (Oskarsson, 2011, sid 21). Samma utveckling ses för matematikämnet, 

och Oskarson visar på den dokumenterat försämrade likvärdigheten i skolan som en viktig 

faktor. TIMMS-studier 1995-2007 visar samma bild för NO och matematik hos svenska 

årskurs 8-elever (Skolverket, 2011a). Oskarsson föreslår vidare att den försämrade 

likvärdigheten kan bero på decentraliseringen av skolan, ökad segregering, ökad 

differentiering och ökad individualisering (Oskarsson, 2011, sid 28-30). Det pågår olika 

processer med syfte att förbättra svenska elevers kunskaper när det gäller naturvetenskap och 

matematik; en nationell med ny läroplan (Skolverket, 2011b), och lokalt bland annat en 

satsning på formativ bedömning (Lundahl, 2011), som i författarens skola. Denna studie är en 

del av författarens sökande efter vägar att förbättra resultatet av kemiundervisning på 

gymnasiet. 

Vid övergången från läroplanen för kemi A i Gy00 (Skolverket, 2000a) till läroplanen för 

kemi 1 i Gy11(Skolverket, 2011c) betonas kommunikation, och särskilt muntlig 

kommunikation. För syfte, mål och kunskapskrav i Gy11 gentemot ämnesmål i Gy00 finns en 

tydlig skärpning på detta område. Att utveckla elevernas förmågor i detta avseende och att 

bedöma deras framsteg kräver öppnare frågeställningar i skriftliga prov. Muntlig 

kommunikation kan också behöva användas i provsituationer. Muntliga prov kan fungera i 

summativ bedömning som att ge bonuspoäng inför skriftliga prov, viket ger dem en 

underordnad roll (Ehrlich, 2007), eller som i Danmark som obligatoriska delar av 

studentexamen i danska, engelska och vetenskap eller kemi (Mortimor, 2009), precis som 

tidigare fanns i den svenska studentexamens muntliga examination (Hultén, 2008) vilket ger 

dem en hög status. De danska proven syftar uttryckligen till att mäta djupförståelse 
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(Mortimor, 2009). Det är författarens mening att det kan vara av intresse att se hur muntliga 

prov kan fungera som stöd för måluppfyllelse i kemikurser. 

Nationella prov har i Sverige använts för summativa syften i grundskolans matematik- och 

NO-undervisning sedan 2001 och 2010. Matematikproven utvärderades 2005 (Skolverket, 

2005). I gymnasiets matematikundervisning har ett första nationellt prov i Matematik 1c med 

en muntlig del genom förts 2011, men har ännu inte utvärderats (PRIM-gruppen, 2011). 

Muntliga prov används enligt författarens erfarenhet annars vid summativ bedömning av 

enskilda elevers kunskaper vid särskilda fall som efter längre sjukdom, och då som alternativ 

till skriftliga omprov eller vid dålig förståelse (Roecker, 2007).  Muntliga prov för en hel 

klass på lärarinitiativ torde vara sällsynt, mest beroende på att de är tidskrävande, men kanske 

också på lärares ovana vid metoden. Samtal i grupp eller individuellt kan användas vid 

formativ bedömning (Petterson, 2010, sid 47; Hodgen, 2011, sid 30). Det som kan göra 

muntliga prov särskilt värdefulla i kemi är att eleverna på kort tid ska kastas från 

grundskolans relativt konkreta behandling av ämnet till en undervisning dominerad av 

abstrakta modeller för materiens egenskaper och omvandlingar. Den ökade abstraktionsnivån 

ställer höga krav på utveckling av djupförståelse och just där kan muntliga prov ha betydelse 

för både formativ och summativ bedömning.  

En annan sida av de naturvetenskapliga ämnena är deras språk; tecken, formler, ord, meningar 

och begrepp. De bildar en kontext som eleven successivt inlemmas i av läroböcker, lärare och 

diskussioner med kamrater. Idealet för naturvetenskapliga discipliner är att detta språk skall 

vara entydigt och universellt. Författarens uppfattning är att det inte alltid gäller, åtminstone 

inte inom kemin. Stenlund markerar att inte ens vetenskapligt språket är exakt (Stenlund, 

2000). Ett exempel är att ett stycke metall inom elektrokemin kan beskrivas med orden 

elektrod, anod, bleck, plåtbit eller pol, beroende på sammanhang. Sammantaget bör detta 

innebära att överföringen av regler inte bara kan ske genom envägskommunikation utan också 

genom en samtidig dialog mellan lärare och elever. Ofta kräver klassrumssituationen 

metaforer tagna från elevernas vardagserfarenheter som mellansteg till den eftersträvade 

språkliga behärskningen.  

En utprovning och utveckling av muntliga prov tarvar någon form av mätbar måluppfyllelse, 

och i detta fall en valid och reliabel bedömning av måluppfyllelse när det gäller alla 

hänvisningar till kommunikationsrelaterade begrepp som ” … redogör … beskriver … söker 

svar … diskuterar … argument … ett naturvetenskapligt språk … anpassar sin 

kommunikation … ” i kunskapskraven (Skolverket, 2011c). Då muntliga prov är erkänt svåra 
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att bedöma kräver likvärdig betygsättning mellan grupper, lärare och skolor sannolikt 

omfattande utprovningsarbete för konstruktion av prov och diskussioner kring värdering av 

elevresultat. Detta går utanför studiens målsättning; den är alltså inte något egentligt exempel 

på aktionsforskning (Rönnerman, 2004).  

Syfte och målsättning 

Syftet med undersökningen är att studera gymnasielevers uppfattningar om muntliga prov i 

gymnasiets kemiundervisning. Huvudsyftet väcker flera följdfrågor. Vilken roll kan ett 

muntligt prov ha i summativ och formativ bedömning? Hur påverkar muntliga prov 

interaktionen mellan eleverna själva och mellan läraren och elever? Hur påverkar muntliga 

prov elevernas egen lärandeprocess? Ger muntliga prov ett väsentligt bidrag till effektiviteten 

av undervisningen? Den etnografiska uppläggningen av studien gör också att andra frågor blir 

aktuella. Hu påverkas elever och lärare av att nytt didaktiskt verktyg implementeras, 

dokumenteras och utvärderas?  Målsättningen är att genomföra flera muntliga prov och att 

låta elever få ge uttryck för sina uppfattningar kring dessa muntligt och skriftligt. De uttryckta 

tankarna från två intervjuer med fyra elever vardera och tre enkäter från en hel klass är 

bilagda som transskript eller sammanställningar. Detta material utgör elevernas studerade 

uppfattningar om muntliga prov, och ska genom tolkning öka förståelsen för hur de muntliga 

proven uppfattas (Sohlberg, 2009, sid 95). Undersökande, undervisande och betygsättande 

lärare är en och samma person. Betydelsen av detta för studiens uppläggning, val av metod 

och därmed vilka resultat som kan erhållas ska också värderas.   

Metoder  

Studiens kontext  

Den studerade elevgruppen bestod av tretton elever på naturvetenskapsprogrammets första år. 

Den övervägande andelen kommer att läsa NV-inriktning, men några av dem väljer inriktning 

under våren 2012. Denna kemi 1-grupp bildades i skolan strikt kursbaserade system av elever 

med specialintressen; körsång, löpning och konståkning, som styrde deras schemaläggning. 

Kursen hölls under hela höstterminen 2011 fram till sportlovet 2012. Gruppen bestod av fyra 

pojkar och nio flickor. Gruppens medelbetyg vid en utprovning av ett nationellt skriftligt och 

laborativt kursprov i slutet av kursen och deras slutbetyg hade ett medelvärde mellan D och C. 
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Muntliga prov och enkäter genomfördes på ordinarie kurstid, medan intervjuer om cirka 15 

minuter per person utfördes på elevernas fritid. Den begränsade tiden för intervjuerna och de 

bristfälliga lokalerna var knappast optimala.  

Den sedvanliga uppläggningen av skriftliga prov under grundkursen i kemi om 84 timmar 

innefattar ett förprov efter 14 timmar, två delprov efter 40 och 64 timmar, samt ett kursprov 

efter 78 timmar. Det är då endast ett begränsat antal elever som får ett slutbetyg som skiljer 

sig från betyget på kursprovet. I skolans kursbaserade system hålls inte kemiklasserna 

samman mellan första och andra årets undervisning, och det anses viktigt att alla elever har en 

gemensam och i det närmaste heltäckande struktur av kunskaper och färdigheter. I denna 

undersökning hålls skriftliga läxförhör efter 6, 11 och 22 timmar, muntliga prov efter 34 och 

58 timmar, skriftliga delprov efter 42 och 62 timmar, samt skriftligt kursprov efter 74 timmar. 

För en sammanställning av tidpunkter, se bilaga 1. De två muntliga proven avhölls alltså en 

vecka före motsvarande skriftliga prov. När det gäller kunskaper och färdigheter är kursen 

likvärdig med den sedvanliga, förutom att andelen laborationer är något minskad till förmån 

för muntliga prov. De tre enkäterna genomfördes direkt efter de skriftliga delproven 1 och 2. 

Den första intervjun genomfördes direkt efter det motsvarande skriftliga delprovet och den 

andra tre veckor före kursprovet. 

 

Vägval för fokus och metodik 

Syftet och målsättningen utvecklades från ett försök att samtidigt studera inflytandet av 

många olika faktorer på lärande i kemi; skriftliga självskattningar, individuell feedback, 

elevinflytande på utformning av kurs, skriftlig kontra muntlig redovisning, grupparbete kontra 

enskilt arbete, omdömen kontra betyg vid skriftliga prov och traditionell undervisning enligt 

vision 1 kontra en ansats till vision 2. Detta visades vara en alltför omfattande och disparat 

målsättning. Man kan se ett citat från Hodgen och Wiliam (Hodgen, 2011) som vägledande: 

”Lärare som försöker ändra för många saker samtidigt i sin undervisning kommer troligtvis 

inte att lyckas. ”. Senare under höstterminen begränsades studien efter diskussion med 

handledaren till att fokusera på muntliga prov som alternativ eller komplement till skriftliga 

prov och undervisning i klassrum och laboratorium. Efter detta tilläts mål och metoder att 

revideras kontinuerligt (Chalmers, 1999, sid 156). Valet av just muntliga prov stöddes av 

undersökningens preliminära resultat från de första fem veckornas mer mångsidiga 

verksamhet höstterminen 2011. Muntliga prov tycktes rimligt genomförbara och visade viss 
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positiv potential. Datainsamlingen har begränsats till en bredd och volym som ger underlag 

för en inledande utvärdering av muntliga prov i kemi 1. Arbetet med muntliga prov har gjort 

att varje elev fått tre timmar mindre lärarledd tid, vilket torde kompenseras av 40 minuters 

effektiv gruppdiskussion. Sett ur det perspektivet har eleverna knappast förlorat på 

undersökningen. Intervjuerna med de fyra eleverna skedde utanför normal lektionstid. I valet 

mellan enkät och intervju valdes en kompromiss med inslag av båda teknikerna. Enkäten 

kunde samla åsikter från hela gruppen, och intervjun kunde möjligen ge en djupare insikt i 

vad som låg bakom elevernas åsikter. Intervjun kunde också ge ett mer förtroendefullt 

samtalsklimat i och med den upprepade direktkontakten (Lantz, 2007).  

Undersökningens syften kan beskrivas som lagren i en lök. Utvärdering av muntliga prov med 

enkäter och intervjuer har redan nämnts som uttalade och yttre syften. Innanför dessa finns ett 

behov av att pröva och utveckla nya bedömningsformer i allmänhet. Att skapa en miljö som 

uppmuntrar reellt elevinflytande blir då ett inre skal, som omger undersökningens hårda 

kärna; kan lärarens egen lust och förmåga att interagera med eleverna ökas genom att 

genomföra en undersökning? Går man istället utåt finns behovet av att hitta material som 

räcker för att författaren ska kunna visa tillräcklig förtrogenhet med litteratur och metodik 

inom didaktisk forskning för att kunna producera en mastersuppsats om 30 hp. Författandet 

sker inte på uppdrag från skolan, utan på egen tid och efter eget intresse. Avsikten är inte att 

driva genom förändringar av vare sig den egna eller kollegornas bedömningspraktiker, men 

om undersökningen kan leda till att författaren får nya verktyg i undervisningen är det en 

positiv bieffekt. Man kan se arbetet med uppsatsen som en fortbildning med det fokus på teori 

som passar just författaren själv, eller snarare som ett situerat didaktiskt experimentellt 

utvecklingsarbete (Stigler, 199, sid 134). Den fortbildning som skolan erbjuder är mest 

praktiskt inriktad. På detta sätt spänner arbetet med uppsatsen från teori via praktik till 

psykologi. Genom att elevernas uttryckta uppfattningar påverkar både undersökningens 

uppläggning och lärarens agerande i klassrummet finns flera reflexiva moment (Alvesson, 

2008, sid 486), men också inslag av grundad teori (Bell, 2006, sid 28; Sohlberg, 2009, sid 

205) med tolkning och analys (Bryman, 2007). Det många följdfrågorna kan vara splittrande 

och i all fortsatt diskussion fokuserar uppsatsen på huvudsyftet, med författaren som subjekt 

och eleverna som objekt.  

I avgränsningen av undersökningen har författarens naturvetenskapliga bakgrund haft 

inflytande. Inför naturvetenskapliga undersökningars ofta kvantitativa resultat finns en 

tendens att uttala sig om kunskap som sanningar, om än uttryckt som sannolikheter.  I denna 
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undersökning är inte materialet tillräckligt stort och eventuella skillnader tillräckligt stora för 

att man ska kunna tala om sanningar i de termerna, utan materialet bearbetas genom tolkning 

och analys (Bryman, 2011). Att falsifiera en hypotes är normalt svårare än att utforma en ny, 

särskilt om hypotesen formulerats med stor försiktighet.  Detta gör att sanningsbegreppet i 

Poppers anda lätt kan undandra sig prövning. I naturvetenskaplig forskning söker man efter 

”positiva” observationer, där något kan påvisas och som bidrar till värdering av en hypotes 

eller generell teori. Ett exempel på det kan ses i att det endast finns så få möjligheter för 

naturvetenskapliga forskare att publicera ”negativa” fynd att det måste inrättas särskilda delar 

av tidskrifter för sådana resultat (Fujita et al, 2011). Allt detta gör att naturvetenskapen lätt 

genererar nya hypoteser, men sällan motbevisar dem. Samma problem tycks vara för handen 

vid samhällsvetenskapliga studier. Falsifiering är här en främmande teknik för att skilja 

sanning från lögn. Den aktuella studien torde därför inte utgöra något undantag i sin brist på 

definitiva slutsatser, utan bör tolkas holistiskt där hela situationen, en grupp elever som 

genomgår en kurs i kemi med en lärare som prövar ett för honom tidigare obekant moment; 

muntliga prov. 

Den första enkäten utformades för att eleverna skulle få en möjlighet att uttrycka sina 

uppfattningar om muntliga prov. Resultaten från den antydde att frågeställningarna genom sin 

ensidighet var för ospecifika för en rik tolkning. I den andra enkäten fick eleverna jämföra 

muntliga och skriftliga prov, och tillsammans med deras ökade erfarenhet av undervisningen i 

kemi, kunde den enkäten ge möjlighet till en rikare analys. Intervjufrågorna förändrades från 

att eleverna fick jämföra skriftliga och muntliga prov specifikt för kemikursen till att de fick 

uttrycka sina uppfattningar om muntliga prov i naturvetenskapliga ämnen i allmänhet och en 

möjlig utveckling mot mer seminarielika former. För både enkäter och intervjuer användes 

upprepningen till att belysa helt eller delvis nya aspekter på muntliga prov. Syftet med 

förändringen av frågor var att nå slutsatser som skulle kunna utvecklas och återigen prövas i 

klassrummet. 

 

Utförande 

De skriftliga proven var nya med avseende på betygssteg och möjlighet att bedöma 

kunskapskrav enligt Gy11. De muntliga proven var på alla sätt nya, vilket skapade en del 

konstruktionsproblem för författaren. Detta har tidigare påpekats inför mer komplexa 

kunskapskrav (Klapp Lekholm, 2010, sid 137) lika de som förekommer i Gy11. De använda 
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provfrågorna finns dokumenterade i bilagorna 2 och 3. Intervjuerna spelades in på diktafon 

med de intervjuades informerade tillstånd, och transkriberades. Före de intervjuomgångar som 

rapporterats i studien genomfördes en övningsintervju, för att öva undersökarens teknik 

(Bryman, 2011, sid 421) att formulera frågor till manus, att ställa dem muntligt och att styra 

intervju i avsedd riktning (Kvale, 2009, sid 97 och 146 ff). I början av varje intervju 

etablerade undersökaren en god kontakt, presenterade vad som varit och vad som var den 

aktuella frågeställningen, samt att han hade ett antal frågor eller påståenden som han ville att 

intervjuobjektet skulle ta ställning till och kommentera. Intervjuerna genomfördes 

semistrukturerat (Bryman, 2011, sid 415) med utgångspunkt från standardiserade frågor (Bell, 

2006, sid 159).  

Enkäterna innehöll öppna frågor och skalfrågor (Trost, 2007). De fylldes i individuellt och 

lämnades in anonymt. Numeriska värderingar vid skalfrågor redovisas som individuella 

värden, medelvärde och standardavvikelse under antagande av normalfördelade värden. 

Mellan de olika omgångarna av enkäter och intervjuer modifierades frågorna, se bilagorna 4 

och 5. Svar och kommentarer sammanställdes och redovisas med resultat från skalfrågor i 

tabellform i bilaga 6. Uppläggningen av de muntliga proven och deras utvärdering är mycket 

lik den som beskrivs av Lundahl för formativ bedömning, med undantaget att han söker 

respons på varje enskild lektion eller del av lektion, medan denna studie söker en mer 

sammanfattande respons (Lundahl, 2011).  

 

Resultat  

Reliabilitet och validitet 

En jämförelse mellan elevernas kommentarer kan visa på uttalade åsikter om muntliga prov, 

men också fungera som en intern kontroll på validiteten i undersökningen. Vid enkät 1 

kategoriserades svar på den öppna frågan ”Hur ser du på det muntliga provet som helhet? 

Vilka är dess goda och vilka är dess dåliga sidor?” som positiva eller negativa referenser till 

att visa kunskaper, finna förbättringsområden eller få förståelse. Detta kan jämföras med 

resultatet av den direkta frågan ”Om du jämför med andra former av prov, hur placerar du då 

ett muntligt förhör på en skala från ett till tio, där 1 innebär att muntliga förhör saknar värde 
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helt och hållet och 10 att muntligt förhör är helt överlägset, när det gäller:” (Bilaga 6, Tabell 

1). Det finns två särskilt intressanta fynd. Det finns i den öppna frågan en, jämfört med de 

övriga två frågeställningarna, avsaknad av spontana kommentarer kring det muntliga provets 

förmåga att låta eleverna upptäcka möjliga förbättringsområden. Det finns också en tendens 

till dominans av positiva kommentarer kring möjligheten att få en ökad förståelse jämfört med 

de andra två frågeställningarna. Detta kontrasterar mot resultatet på den slutna frågan, där 

inga skillnader kunde observeras.  

En sammanställning av resultat från enkät 2A med svaren på den direkta frågan ”Om du 

jämför med andra former av prov, hur placerar du då proven på en skala från ett till tio, där 1 

innebär att provet saknar värde helt och hållet och 10 att provet är mycket bra, när det gäller” 

och den öppna frågan ” Hur ser du på de olika proven som helhet? Vilka är deras goda och 

dåliga sidor?” (Bilaga 6, Tabell 2) visar två tydliga observationer. Eleverna anger i den öppna 

frågan mer sällan ett odeciderat svar på den öppna frågan relaterad till formativ bedömning än 

i enkät 1. De ser mer positivt på de muntliga provens förmåga att öka deras förståelse för 

kemi.  

Resultaten från enkät 2B med frågan: ”Beskriv hur du tänker, när du jämför det muntliga mot 

det skriftliga provet, om hur de hjälper, eller inte hjälper dig:” visar att elevernas 

kommentarer blir mer divergerande. Det finns en tendens att ett muntligt prov uppfattas som 

överlägset ett skriftligt när det gäller att hitta områden som behöver förbättras och för att ge 

kad förståelse för kemi (Bilaga 6, Tabell 3). Detta står i kontrast till förhållandet mellan de två 

typerna av prov som erhålls som skalvärde vid motsvarande direkta fråga den samtidigt 

genomförda enkät 2A (Bilaga 6, Tabell 2).  

Reliabiliteten är svårare att uttala sig om i en undersökning av en liten elevgrupp. Individuella 

preferenser och dagsformen påverkar resultatet betydligt, och utan större elevgrupper, 

upprepade studier, gärna i olika undersökares händer, och med följande meta-analyser är det 

svårt att ange om studiens slutsatser har generell giltighet, ens i ett liknande kontext. 

 

Enkäter och intervjuer  

För att precisera vilka komponenter som ligger bakom allmänt positiva eller negativa 

värderingar av muntliga prov bör man se på enskilda elevkommentarer. Författaren hade en 

förutfattad mening att eleverna inte skulle förbereda sig lika mycket till muntliga som till 
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skriftliga prov. Ur enkät 1, rad 5-12, kan man läsa att sju av tolv förberett sig, men att de 

övriga fem inte gjort några särskilda förberedelser före den lektion då det muntliga provet 

skulle hållas.  Inför nästa muntliga prov kan man i enkät 2A, rad 80-88 se att nio av tolv hade 

förberett sig inför det andra muntliga provet och tio av tolv hade förberett sig inför det 

motsvarande skriftliga provet. (rad 89-102). I enkät 1 gav sju elever med enbart positiva 

omdömen och fem elever angav både positiva och negativa sidor vid frågan ”Hur ser du på 

det muntliga provet som helhet? Vilka är dess goda och vilka är dess dåliga sidor?”(rad 32-

44). I enkät 2A upprepas detta numerära förhållande (rad 135-148) för det muntliga provet, 

medan det skriftliga provet fick sex positiva, tre blandade och tre rent negativa omdömen (rad 

150-163).  I enkät 1 (rad 24-31)och 2A (rad 106-113) anger tio respektive elva elever av tolv 

att de lärde sig något eller mycket under det muntliga provet, medan hälften av eleverna anger 

att de lärde sig mycket av att genomföra det andra skriftliga provet (rad  2A, rad 115-119). 

Två slutsatser som man kan dra är att förberedelserna för ett skriftligt prov betyder mer än 

provet som sådant för elevernas uppfattning om provets betydelse för deras lärande och att ett 

muntligt prov uppfattas som värt att förbereda sig för och är stimulerande för lärandet.  

I enkät 1, rad 28-29 anger två elever att de lärde sig av den gemensamma diskussionen under 

det muntliga provet: ”Jag lärde mig nya saker och vi diskuterade i gruppen. //Jag lärde mig 

mycket av förberedelserna och av min grupp.”. Vidare i enkät 2A , rad 107-112 och 114 

återkommer detta synsätt, där gruppens aktiviteter stärkte individens förståelse: ”// Jag tror att 

jag lärt mig under det muntliga eftersom man får höra så många olika saker av andra som man 

själv inte tänkt på.//  Ja, det muntliga provet var som en stor diskussion. Det intresserar mig 

och får mig motiverad.// Ja, jag blev säkrare på några saker jag inte riktigt kunde.// Både ja 

och nej. Men nya frågor väcktes hos mig, genom andras resonemang.// Här lärde jag mig hur 

en elektrolys fungerade.// Nej, men bra att höra andras resonemang.//”. Dessa citat markerar 

att åtminstone vissa elever att de får en djupare förståelse just under det muntliga provet.  

Eleverna uttrycker. särskilt efter det första delprovet, att de muntliga proven fyller en formativ 

(Black, 2003; Jönsson, 2010) funktion som är större än deras erfarenhet från skriftliga prov, 

se exempel: ” Här är det skriftliga klart underlägset det muntliga då man oftast inte tar upp det 

igen och reflekterar utan bara lägger det till handlingarna. Det muntliga ger ofta en 

tankeställare under själva provet som man reflekterar över sen.//I muntliga proven är det 

lättare att se vad eleven saknar, eftersom att där kan man verkligen visa sin kunskap, och om 

man saknar något så är det svårt att hänga med i diskussionen. I skriftliga prov kan man skriva 

sig runt för att svara på en fråga, vilket inte visar lika lätt om du kan eller inte kan.// På 
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muntliga proven blir det väldigt tydligt vad man kan och inte kan. Då är frågorna ofta mer 

konkreta än vad de är på skriftliga prov.”, men också ” När det gäller att hitta svaga punkter 

tycker jag att skriftliga prov brukar vara bättre. Muntligt känns ibland som om det går in 

genom ena örat och ut genom det andra, man fattar helt enkelt alls.” (Enkärt 2B, rad 217-218, 

223-226, 228-231, 226-228). De hävdar att ett muntligt prov ökar deras förståelse för kemi: 

”På muntliga prov kan man ju samtidigt ta del av vad de andra säger så man lär sig mycket. 

Muntliga prov är jättebra!// Man får respons direkt under muntliga, vilket är bra. Efter ett 

skriftligt prov glömmer man kanske vad som var svårt och får då aldrig svar på det man 

undrade över. Under muntliga kan man också hitta saker att se på olika synvinklar eftersom 

de andra kanske säger något man själv inte tänkt på. Då lär man sig nya saker!” (enkät 2B rad 

234-235, 239-243). I den först a enkäten ställs frågan om de muntliga provens funktion som 

ett allmänt uttalande, men i den andra ställs muntliga prov mer konkret mot skriftliga prov. I 

den senare enkäten rankar eleverna skriftliga prov högre när det gäller deras förmåga att bidra 

till bedömning och även ur formativt syfte.  Det är intressant att se att skriftliga prov rankas 

högre i enkät 2A (rad 125 och 126) än i enkät 1 (rad 49) när det gäller att visa kunskaper, men 

det omvända gäller provens betydelse för att ge förståelse (enkät 2A, rad 131 och 132; enkät 

1, rad 51). Genomgående är att det finns stora interindividuella skillnader i vad elever svarar 

vid enkäterna och de åsikter eleverna uttrycker vid intervjuerna. Detta är sannolikt den 

observation i denna studie som har störst tyngd. Man kan hitta bevis för att många elever 

uppskattar muntliga prov, att de som regel förbereder sig lika väl som inför skriftliga prov, 

och båda dessa särskilt i början av kursen, att samtalsformen är positiv, men att det som avgör 

deras varierade inställning är att provet inte uppfattas ge alla lika möjligheter att få komma till 

tals. Några elever tar också upp att ett muntligt prov ger en mer omedelbar situation med 

eftertraktad förklaring av frågor och direkt respons på svar, men också stressande krav på 

snabba, men ändå genomtänkta och mer eller mindre slutliga svar. Vid skriftliga prov är det 

möjligt att gå tillbaka, ändra eller komplettera.  

En intressant aspekt är att en elev i enkäternas rad 204-207 anger att ”Det skriftliga provet kan 

ha svårare att visa vissa A-kvalitéer som kräver exempelvis diskussion. Men det kan samtidigt 

visa exakt, svart på vitt vad du kan. De muntliga kräver en mer subjektiv bedömning och 

kanske inte därför visar dina faktakunskaper lika bra då man kan vara dålig på att formulera 

sig utan eftertanke”. Många elever anger både i enkäter och vid intervjuer att de inte är nöjda 

med bristerna i en likvärdig bedömning som blir följden av att alla elever inte får den fråga de 

kan svara på eller någon svarar i deras ställe. Man kan också se hur eleverna uppfattade 
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kommunikationen mellan varandra, och där syns i enkätens rad 33-36 att diskussionerna 

uppfattades som positiva. När det gäller kommunikationen mellan lärare och elev kan man se 

i rad 196-198 och 203-204 att vissa elever har lättare att förklara i muntlig form och att de ser 

en fördel i att få omedelbar respons och lotsning mot ett korrekt svar och en ökad förståelse. 

Det finns varierande synpunkter på om grupperna skulle vara nivågrupperade eller blandade.   

Omdömen vid de två muntliga proven och summativ bedömning inklusive skriftliga prov 

efter vart och ett av dessa prov jämfördes. Det fanns i det första provet skillnader i högst ett 

betygssteg i tio fall, varav fem sänktes och ett höjdes efter det senare skriftliga provet, och i 

tre fall gav det muntliga provet gavs ett sammanvägt omdöme som var två betygssteg under 

det som getts vid det muntliga provet. Vid det andra provet fanns skillnader i högst ett 

betygssteg i sex fall, varav fem sänktes och ett höjdes efter det senare skriftliga provet, och i 

tre fall gavs ett sammanvägt betyg som var två betygssteg under det som getts vid muntligt 

prov. Man kan alltså se en genomgående och ganska entydigt högre värdering av elevernas 

måluppfyllelse vid muntliga prov jämfört deras sammanvägda måluppfyllelse bedömd från 

samtliga modaliteter i kunskapskraven.  Ska ett summativt betyg avgöras av bästa prestation? 

Efter delprov, oavsett typ, är frågan närmast akademisk, men vid slutlig betygsättning får 

frågan en mer brännande karaktär. Den dominerande traditionen inom matematik och kemi på 

den aktuella skolan är att nationella prov, alternativt kursprov, tillmäts ett mycket högt värde.   

Eleverna hävdar att ett muntligt prov ger en god grund för bedömning av deras kunskaper och 

att det ökar deras förståelse för kemi. I den första enkäten ställs frågan om de muntliga 

provens funktion som ett allmänt uttalande, men i den andra ställs muntliga prov mer konkret 

mot skriftliga prov. I den senare enkäten rankar eleverna skriftliga prov högre när det gäller 

deras förmåga att bidra till bedömning och även ur formativt syfte.  

I enkät 2B får eleverna komma med en mera djupgående jämförelse mellan muntliga och 

skriftliga prov. Här visar sig en stor interindividuell variation vad gäller uppfattningar om för- 

och nackdelar med muntliga och skriftliga prov för att visa kunskaper utan tydlig skillnad 

mellan dem. Muntliga prov visar en tendens att eleverna uppfattar dem som mer lämpliga för 

att hitta områden som behöver förbättras och för att ge förståelse (Bilaga 3, tabell 3). 

När det gäller intervjuerna förstärkte de resultaten från enkäterna. Flicka 3 angav vid 

påståendet  

(L): ”Jag fick visa vad jag kunde vid det muntliga provet på kapitel 2-5.” 
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(F3): Ja, det tror jag. Jo, jag tycker att man fick säga mycket. Men, ibland kan det hända att 

någon i en grupp tar över. 

(L): Är det något mer du tänkt på? 

(F3): När man gör ett skriftligt prov blir det mer tydligt. Det blir ju svårt att ha koll på alla vid 

muntliga prov.. 

Hon visar tydligt den tveksamhet som finns när det gäller likvärdig bedömning vid muntliga 

prov som eleverna genomgående ger uttryck för. 

I intervju 2 prövades också elevernas föreställningar om en utveckling av muntliga prov mot 

en mer seminarielik form.  

(L): Du har säkert varit med om seminarier i svenskundervisningen. Vid ett seminarium 

får du läsanvisningar och sedan följer en diskussion i grupp där alla kan delta och där 

läraren kan ställa frågor. Hur ser du på möjligheten att hålla seminarier i kemi, istället 

för muntliga prov? 

(P1): Jag vet inte hur det går till med kemin. Nej, jag tror att det går bättre med skriftliga och 

muntliga prov. 

(F1): Ja, ett seminarium med längre tid och lite större grupper kan fungera som att kolla av. 

Men vad är skillnaden mot ett muntligt prov?  

(F2): Ja, det vore ganska roligt att pröva.  

(F3): Jag vet inte, men inte så stora grupper då, så att alla får prata. Ja, några frågor i förväg 

på några kapitel blir bra. 

(L): Det blir en mer fri diskussion och jag blir mer av moderator än att enbart dela ut 

frågor. 

(F1): Jo, då kan man ta del av varandra och man kan ha en chans att lyssna på vad andra har 

att säga. Det beror helt på om du bedömer det som ett prov. Det skulle säkert fungera. 

 (L): Kan jag bedöma kemikunskaper på ett seminarium, tror du? 

(F2): Ja, för då ska man ju argumentera och det är säkert möjligt. 

Pojke 1 är mer positiv till skriftliga prov, medan de tre flickorna är  mer positiva till muntliga 

och seminarier. Materialet är litet och det är inte möjligt att dra några långt gångna 

genusaspekter. Flickor är mer framgångsrika i muntliga sammanhang än pojkar (Klapp 

Lekholm, 2010, sid 134), vilket kan ha påverkat deras uppfattningar. Resultatet kan också 
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möjligen vara relaterat till den tendens som Giota rapporterat där hon menar att ”Ur 

lärarperspektiv är flickor mer […] samarbetsvilliga, medan pojkar uppfattas ha starkare behov 

av att utmana lärarens auktoritet […] ” (Giota, 2006) och den maktsituation (Kvale, 2009, sid 

49) som utspelar sig i en av läraren styrd utveckling av skriftliga prov till en ökad betydelse 

för muntliga tillsammans med den betygsättandes övertag.  

Diskussion 

Studiens karaktär 

Läraren och beforskaren är i denna studie en och samma person, och eleverna informeras om 

studiens syfte i lika stor utsträckning som beforskaren samlar in data. Elevernas reaktioner på 

muntliga prov, klassrumsdiskussioner, enkätfrågor, intervjusituationer påverkar studiens 

innehåll och inriktning under studiens gång. En elev säger i början av höstterminen: ”Jag vill 

läsa den där, när den blir färdig!”.  Skolans kursbaserade system och lärarens normala 

undervisningsinriktning gör att han nästan uteslutande möter eleverna under en 22-

veckorsperiod och 84 timmar, och efter det bara i sällsynta fall. Detta påverkar naturligtvis all 

undervisning på skolan, men också den aktuella studien.   

Undersökningen är närmast etnografisk med ett inslag av reflexivitet och självetnografi med 

en prägel av grundad och kritisk teori enligt Alvessons beskrivning (Alveson, 2008), men kan 

också beskrivas som en fallundersökning (se referens till Yin, i Merriam, 1994, sid 42). Sett 

ur Brymans perspektiv kan undersökningen beskrivas som en realistisk, tolkande, delvis 

longitudinell och öppen mikroetnografisk studie med deltagare-som-observatör, (Bryman, 

2011). Förhållningssättet till enkäter och intervjuer kan enligt Kvale beskrivas som 

fenomenologiskt och deskriptivt (Kvale, 2009, sid 42 och 46). Man kan också med Sohlberg  

säga att undersökningen både utgår från och syftar till phronesis, inte primärt till 

evidensbaserad kunskap (Sohlberg, 2009, sid 78-79). En pragmatisk infallsvinkel anger att 

bara resultatet av en undersökning, inte teorierna och deras överbyggnader, är av egentligt 

värde (Kvale, 2009, sid 325; James, 2003). Förhållandet att författaren också är lärare och att 

undersökningen samtidigt är en del av arbetet med att införa en ny läroplan och att elevernas 

deltagande delvis måste ske utanför ordinarie skoltid gör att de metoder som använts inte 

enbart är optimala för undersökningen. 
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De muntliga provens dynamik  

Vid det första muntliga provet fick eleverna sina uppgifter i ett klassrum 20 minuter innan de 

gick till ett samtalsrum för det egentliga provet. Varje grupp om 3-4 elever fick snarlika, men 

ändå olika uppgifter, och uppmanades att diskutera frågorna i gruppen och att arbeta med 

självskattningar och uppgifter kring de avsnitt som skulle prövas. Efter det egentliga provet 

fick eleverna gå tillbaka till det ursprungliga klassrummet. Den egentliga provsituationen gav 

inte möjlighet att bearbeta alla uppgifter, men alla fick tala minst tre gånger genom att 

frågorna fick gå unt och var och en fick passa om frågan var svår att besvara. Då det framkom 

att eleverna var tveksamma till möjligheten att fuska och därmed provets summativa kapacitet 

ändrades uppläggningen till nästa gång.  

I det andra provet bildades nya grupper och uppgifterna delades nu ut direkt vid det egentliga 

provet. Före provet fick eleverna arbeta med självskattningar och uppgifter i det ursprungliga 

klassrummet, för att efter provet gå till ett annat klassrum med uppmaningen att fortsätta 

arbeta med självskattningar och uppgifter. Eleverna uppfattade fortfarande att den summativa 

kapaciteten var låg.  

Citat ur enkäter visar på hur eleverna uppfattade den första provsituationen: ” Vi gick igenom 

självskattningen i gruppen och diskuterade. Det var jättebra!” (Enkät 1, rad 19-20), ”Jag lärde 

mig mer på det första provet eftersom man kunde diskutera frågorna innan.” (Enkät 2B, rad 

233), ” Mm. Det var verkligen jättebra, den här självskattningen. När man satt i sin lilla grupp 

och diskuterade, det var jättebra, för då fick man lära andra, och då fick man lära sig.” 

(Intervju 1, F2, rad 338-339) och ” Ja, det tyckte jag var bra. Vi fick ju se frågorna, och då 

fick man diskutera dem i gruppen, och då lärde man sig av det. Det blev som att göra en 

presentation. Jag kommer ihåg.” (Intervju 1, F3, 373-374), men också ”Jag tycker att det är 

svårt att visa allting som man lärt sig under ett muntligt prov eftersom vi är många i en grupp 

som ska svara på varje fråga.” (Enkät 2B, rad 197-198).  

För att pejla hur eleverna som intervjuades såg på muntliga provens värde ställdes följande 

fråga vid den andra intervjun,  

”(L): Var det värt att sätta av en dubbeltimme per muntligt prov? 

(P1): Jag vet inte riktigt. Både och faktiskt. Det är ju ett prov, så man pluggar ändå. Fast det är 

bra med undervisning. Bra och dåligt.  
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(F1): Ja, när man får uppgifter till ett muntligt prov får man ta tag i och få igång tänket, man 

får mer, man har lärt sig mycket på en lektion, men inte funderat lika mycket. Det som är bäst 

är muntligt prov för då tar man tag i saker och försöker lära mig saker utanför skolan. Ja, man 

förstår, men det gör man också på lektioner. 

(F2): Två … jaha. Egentligen är det kanske bättre att ha lektioner, för de förbereder bättre för 

de skriftliga, och de är lite viktigare. Det är lättare att få bra på dem, ja alltså det är svårare för 

dig att se på ett muntligt prov.  

(F3): Om bara jag har muntligt prov i två timmar? Det hade varit mer värt om vi fått frågor 

innan, som på första provet, för då hade man lärt sig, och tänkt själv. Jag lär mig mycket på de 

muntliga proven, för på en lektion kan man ju sitta och sova, och så.” 

och vid den efterföljande kontrollfrågan visade eleverna samma osäkerhet: 

”(L): Om vi vänder på det hela, vore det mer värt att ha en dubbeltimme lektion än ett 

skriftligt prov? 

(P1): Det är bra med prov emellanåt, då vet man hur man ligger till.  

(F1): Jag skulle vilja säga att ett skriftligt prov är samma. En lektion är som att vara på väg, 

men på provet visar man. Prov är nödvändigt, men, jag vet inte …  

(F2): Det är roligt att man har lite olika sätt. Jag tycker ända, ja det har ju inte gått så bra för 

mig på de skriftliga, att det är bättre med skriftliga. Det är kul att variera lite, att man kan visa 

på olika sätt. Om man inte är så aktiv på lektionerna, om man tycker att det är svårt, så kan 

det ju vara lättare i små grupper, ja, om man kan prata.  

(F3):Delprov behövs, men det skulle kunna vara bara muntliga prov. När man gör ett skriftligt 

prov skriver man bara det man redan kan. Men ända ha ett litet förhör.” 

Dessa frågor var uppenbarligen svåra för eleverna att hantera att döma av deras ofta mer 

osäkra svar. En uppenbar möjlighet är också att avslutande kursprov och betygssättning bara 

var tre veckor framför eleverna, och att de tvekade inför maktsituationen. Min slutsats är 

därför att intervjuer bör undvikas, särskilt i anslutning till kursens slut. Anonyma enkäter är 

fria från denna begränsning.  

Man kan också se att eleverna kommer med intressanta synpunkter som författaren inte haft 

någon tanke på. Exempel på detta är elever om inte blir märkbart stressade av skriftliga prov, 

ändå betonar lugnet vid de muntliga: ”Vi diskuterade i gruppen. Jag blev lugnare. // Jag tycker 

det var ett bra prov, det tog inte lång tid och man kunde slappna av mer för det var muntligt.” 
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(Enkät 1, raderna 17, 18 och 38) och ett annat att en elev vi intervju 1 beskrev hur det 

muntliga provet var som en presentation, och att det gjorde att det var lättare att komma ihåg.  

Vid ett påstående från läraren;  

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig och genomföra det muntliga 

provet.  

svarade flicka 3 

 (F3): Ja, det tyckte jag var bra. Vi fick ju se frågorna, och då fick man diskutera dem i 

gruppen, och då lärde man sig av det. Det blev som att göra en presentation. Jag kommer 

ihåg. (rad 372).  

En annan intressant observation är att eleverna i enkät 2A visar så tydligt att de börjar etablera 

en studieteknik, och att den studietekniken har stora interindividuella variationer (raderna 12-

34). Enligt författarens mening var värdet av en enkät i hela elevgruppen större än en intervju 

genom att den exponerade större delar av den interindividuella variationen och att åtminstone 

just dessa elever inte var särskilt talföra i intervjusituationen. Det är rimligt att tro att samma 

mekanismer råder som vid prov; skriftlig redovisning ger tillfälle till eftertanke och dessutom 

ger anonymiteten en större frihet att uttrycka både starkt positiva och förmodat obekväma 

åsikter.  En ytterligare faktor som påverkar både elevernas agerande vid prov och deras 

uttryckta uppfattningar om prov är att de genomförts i olika kontext.  

Eleverna i början av kursen sökande efter förståelse och studieteknik, men utvecklade senare 

säkrare roller. Detta gällde även läraren; det tar tid att lära känna en klass, och kanske särskilt 

en klass där många elever har höga betyg från högstadiet men snabbt inser att deras 

förkunskaper, studieteknik och invanda arbetsinsats inte förslår på gymnasiet. Genom den 

diskussion som uppstår vid ett väl genomfört och förberett muntligt prov kan samtal kring 

kemiska begrepp med användning av korrekt kemiskt språk stimuleras.  Det muntliga provet 

uppfattades olika av olika elever, och man kan lätt se att en storlek inte passar alla.  

Den summativa aspekten av de muntliga proven var sannolikt hög för muntlig förmåga att 

diskutera kemi, men jämförelsen mellan omdömen från de muntliga proven och det 

sammanvägda omdömet pekar på ett systematiskt fel, alternativt att en huvuddel av eleverna 

har svårare att uttrycka sig skriftligt än muntligt. Det senare tycks inte vara rimligt, med tanke 

på att elevsvaren vid enkät och intervju var ungefär lika ordrika. Ett annat skäl till systematisk 

skillnad kan vara att stressnivån är högre vid skriftliga än vid muntliga prov. Totalt sett kan 

man alltså hävda att det muntliga provet i den aktuella användningen hade en relativt god 
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överensstämmelse med traditionellt sammanvägda omdömen, och i det avseendet hade en viss 

validitet som summativt verktyg (Bryman, 2011, sid 50-51, 163-167).  

Vid de muntliga proven fanns en svårighet i att låta var och en av eleverna få lika stort 

utrymme och frågor och frågeställningar som gjorde att de kunde visa kunskaper på just sin 

nivå. En av eleverna kommenterade sammansättningen av grupperna i enkäten och en i 

intervjuerna. Vid den muntliga delen av det nationella provet i matematik 1c står i 

instruktionerna att gruppen ska vara homogen. I denna undersökning har grupperna varit 

avsiktligt heterogena. I matematikprovet ska examinatorn inte känna eleverna, vilket var fallet 

här. Det krävdes därför att läraren fördelade ord och uppgiftsnivå mycket aktivt under provet. 

Under det muntliga provet bildades en allians mellan lärare och elever, särskilt vid det andra 

tillfället. Omsvängningen i elevernas uppfattning av de olika typerna av prov kan möjligen 

bero på frågornas utformning, men författaren tolkar den som att eleverna börjar hitta sin egen 

studieteknik och sin egen motivation efter en ganska omtumlande inledning av gymnasiets 

kemistudier. Eleverna har möjligen inte längre lika uttalat behov av lärarstödd formativ 

bedömning. De kan genom diversifierad användning av självvärdering vid summativ och 

formativ bedömning tillägnat sig en egen metakognitiv kompetens (Brookhart, 2001, sid 156). 

Den metakognitiva förmågan utvecklas under hela grundskolan (Schunk, 2012, sid 288). Man 

måste komma ihåg att hela den aktuella skolan arbetar med att utveckla bedömning för 

lärande med Lundahl som ledstjärna (Lundahl, 2011), och att eleverna har exponerats för den 

formativa arbetsmetoden i andra kurser än kemi. En annan möjlighet är att eleverna ser 

skriftliga prov som ett vassare verktyg när komplexiteten på stoffet ökar. En förskjutning från 

att prov bidrar till förståelse till att de ger möjlighet att visa kunskaper under kursens gång 

skymtar. Det kan möjligen bero på att eleverna funnit ett sätt att konkret använda begreppet 

kontinuitet (Dewey, 1938/2004) i sina studier. De har hittat något som står fast (Wickman, 

2006), om än bara för dem själva, och vill nu visa att de uppfyller sina mål. 

 

Formativ och summativ bedömning 

Formativ bedömning ger information som ska användas för att modifiera undervisning och 

lärande för alla de aktiviteter som lärare och/eller deras elever deltar i (Black, 1998a, sid. 7) 

Formativ bedömning kan också beskrivas som bedömning för inlärning, istället för summativ 

bedömning, bedömning av inlärning. En mer utförlig definition har formulerats av Cowie och 

Bell (Cowie, 2009) som anger att formativ bedömning är den process som lärare och elever 
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använder för att känna igen och agera på elevens inlärning för att förbättra inlärningen under 

själva processen. Bedömningen blir inte bara ett kvitto på uppnådda mål utan också ett 

redskap för att uppnå målen. Den formativa bedömningen ägs av både läraren och eleven. Det 

är inte något fullständigt nyskapande med formativ bedömning; det visar sig i 

klassrumsundersökningar att många lärare redan använder sig av åtminstone delar av det 

arbetssättet utan att vara medvetna om begreppet. Muntliga prov är bara ett komplement till 

andra undervisnings- och bedömningssituationer som kan förenas med formativ bedömning. 

Hattie visar i sin sammanfattning av 800 olika metastudier (Hattie, 2009) att tydlighet i 

undervisning, ömsesidig undervisning, feedback, goda relationer mellan lärare och elev, meta-

kognitiva strategier självskattningar och självevalueringar, att elever får pröva en begränsad 

lärarroll i klassrummet, professionell utveckling för lärare, problem-baserade 

undervisningsstrategier och att överhuvudtaget ha en undervisningsstrategi alls har visats ha 

en utmärkt effekt på elevens lärande. Den meta-kognitiva metoden har tidigare utvecklats 

inom ett projekt för ökat lärande (Baird, 1992; Mitchell, 1997). Det är värt att notera att 

formativ bedömning inte är föremål för meta-meta-analys av Hattie (Hattie, 2009; Hattie, 

2012). Effekter av muntliga prov i summativa eller formativa sammanhang har inte varit 

föremål för systematisk analys.  

Jönsson formulerar tre huvudfrågorna som måste besvaras inom formativ bedömning; vilket 

är målet, var befinner sig eleven i förhållande till målet och hur närmar sig eleven målet 

(Jönsson, 2010). Jönsson menar att en effektiv feed-back inte dröjer, är positiv och skriftlig 

och ges tillsammans med goda exempel. Han visar hur traditionella prov ofta bygger på en 

föråldrad kunskapssyn, och att de inte ger en rättvis bedömning av elevens förmågor. Han 

argumenterar för kunskaper som grund för agerande och för realistiska uppgifter. Detta 

påverkar naturligtvis både utbildningens innehåll samt konstruktionen av ”prov” och deras 

bedömning. Lindberg pekar på att vi egentligen vet väldigt litet om bedömningsprocesser på 

klassrumsnivå, och att vad eleven lär beror på hur eleven lär (Lindberg, 2011), vilket gör att 

muntliga prov passar in i den ökande betoningen av kommunikativa förmågor i Gy11. 

Lundahl visar hur olika ageranden i klassrummet kan påverka elevernas kunskapsutveckling. 

Han betonar majevtiken, det sokratiska samtalet, med sitt upprepade men ändå starkt 

vägledande frågande, som en väg att underlätta måluppfyllelsen (Lundahl, 2011). Han 

diskuterar också hur kamrater kan fungera som resurser för varandra i formativ bedömning. 

Här får både bedömningen och förmågan att bedöma ingå som delar av det sociokulturella 
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lärandet. Jag tror själv att utformning av målen själva kan vara en stark drivkraft för eleverna 

att utveckla de kvalitéer som formativ bedömning strävar mot.  

Det entreprenöriella lärandet utgår från att skolan inte längre ensam kan lära ut det eleverna 

behöver för att vara förberedda inför arbetslivet efter avslutade studier (Otterborg, 2011). 

Arbetet med målen innebär att eleverna själva får komma fram till vad som går att redovisa 

och bedöma. I hennes avhandling kan man se att elevernas eget arbete med målen ökar deras 

motivation. Formativ bedömning vid entreprenöriellt lärande har behandlats av Josefsson 

Bostani (Josefsson Bostani, 2009), och de finner att arbetsformerna kan kombineras. I den 

nuvarande studien får elevernas uppfattningar av hur de kan, och vill bli bedömda, komma till 

uttryck igenom enkäter och intervjuer kring olika provformer.  

Hodgen menar att elever ska utmanas i lärande processen, och tar exempel från 

matematikundervisningen (Hodgen, 2011). De menar att det är viktigt att eleven får reflektera 

över lösningar till uppgifter. De visar på samma sätt som Pettersson (Pettersson, 2010) att 

summativa prov kan användas i formativa syften genom att ge bedömningsanvisningar och 

låta eleverna ge exakta svar, skriva egna provfrågor, låta eleverna få gradera uppgifter efter 

svårighetsgrad, själv rätta sina prov eller förklara lösningar för varandra i par, grupp, 

tvärgrupp eller i klassrumdiskussion. Ytterligare en möjlighet är att eleverna får konstruera ett 

svårare prov utifrån enklare uppgifter.  Författarna menar att eleven ska aktiveras att själv 

delta i alla olika formativa aktiviteter. Att konstruera nya uppgifter som utmanar eleverna 

kräver samarbete mellan lärare. Hodgen och Wiliam föreslår Lesson Study enligt den 

japanska modellen (Stigler, 1999) för att utveckla en klassrumskultur där lärarens roll är att 

lyssna och aktivt söka tecken på missförstånd eller förståelse. För att alla elever i en stor 

grupp ska hinna tala om matematik och öva det matematiska språket, föreslår Pettersson 

diskussioner kring uppgifter i grupp, och att varje grupp får presentera sina synpunkter 

(Pettersson, 2010). Detta stöder tanken på att förskjuta muntliga prov mot ett 

seminarieformat. 

Hattie betonar rollbytet i klassrummet (Hattie, 2009), och skriver: ”The remarkable feature of 

the evidence is that the biggest effects on student learning occur when teachers become 

learners of their own teaching, and when students become their own teachers.”. En annan linje 

i Hatties syn på en effektiv undervisning är att läraren ska visa ”passion”, ”commitment” och 

”belief that all student can reach the success criteria” för elevens och sitt eget lärande. Hattie 

beskriver att mest effektiva undervisningsmetoderna följer Piagets principer med utmaningar, 

medvetandegörande av lärprocessen; metakognition, och dialog mellan elever med stöd från 
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läraren. Han är särskilt uppmärksam på vad som utmärker en särskilt skicklig lärare. Den 

skickliga läraren ökar elevens djupförståelse genom att presentera och tillsammans med elever 

bearbeta utmanande uppgifter. Några praktiska tips från Hattie är att låta eleverna fråga mer 

än läraren, att läraren utgår från målen och inte från läroboken och att öva studieteknik 

(Hattie, 2012). 

   

Lärandeprocesser  

Elevers lärande kan styras genom olika arbetsformer i och utanför klassrummet. Jag kan 

urskilja fyra inriktningar som läroplanen och läraren kan följa vid sin styrning av lärande. 

Styrd undervisning som fått vika under sena 1900-talet har nu fått förnyad aktualitet, 

exempelvis i form av katederundervisningens återvändande från skamvrån och nya direktiv 

till de nationella kursproven i kemi för gymnasiet. Katederundervisningen används ofta, men 

inte alltid för att betona ämnesspecifika problem, där en normativ attityd är mest lämpad. När 

det gäller läroplan och läromedel ökar utblickarna mot samhällsfrågor i kemin. 

Gymnasiearbetets föregångare, projektarbetet, var inriktat på processer (Skolverket, 2000b), 

medan målen för gymnasiearbetet är mer begränsat. Gymnasiearbetet och framför allt 

entreprenöriellt lärande är två arbetsformer som riktas mot problem som ligger utanför 

skolans värld. Det enkla grupparbetet som hanteras genom sammanslagning av enskilda 

arbeten har ersatts med ett arbete byggt på gemensam planering, diskussion och presentation. 

Projektarbetet drivs ofta i grupp, men i styrdokumenten för gymnasiearbetet finns ännu inga 

särskilda angivelser om individ- kontra gruppverksamhet (Skolverket, 2011b). Formativ 

bedömning är också en arbetsform, och den är målinriktad. Eleven ska nå måluppfyllelse, och 

lärarens uppgift blir här inte enbart organisera ämnesstoffet, utan också att förklara skolans 

mål för verksamheten, identifiera elevens egna mål inom dessa ramar och, precis som i 

entreprenöriella lärandet utveckla elevens förmåga att nå mål även efter skoltiden. Som ett 

täcke lägger sig den långsamma utvecklingen från alla förändrade läroplaner och nya 

didaktiska principer till klassrumspraktik (Cuban, 1992). 
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Figur 1. Dem gråmarkerade pilen visar författarens syn på hur formativ bedömning förhåller 

sig till ett urval av undervisningsformer 

Driver (Driver, 1978) lyfter fram den naturvetenskapliga demonstrationen som ett medel att 

framkalla conceptual change; ett språng i förståelse. Experiment, demonstrationer eller 

elevarbeten exponerar genom ökande komplexicitet och djup eventuella feluppfattningar och 

från diskussionerna och experimenten kring dessa finns en möjlighet att låta eleverna anamma 

och internalisera naturvetenskapens förklaringsmodeller. Elevens föreställningar om begrepp, 

och även lärande, kan inte bara variera från felaktig till korrekt, men också representeras i 

olika former; exempelvis verbalt, fysiskt, kognitivt eller omedvetet (Treagust, 2008). 

Övergången från felaktig till korrekt föreställning kan gå gradvis och då via olika 

representationsformer. Ofta krävs en övergång från materiellt tänkande till abstraktion och 

processtänkande, och det verkar naturligt att ett inslag av förändring i sig kräver en högre grad 

av förståelse. Drivande krafter för en förändring av begreppsuppfattningen är då dels behovet 
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av att förstå naturen och dels de vällustkänslor som kan följa på denna ökade förståelse och 

uppfattning av sammanhang. Behovet av att passa in i ett socialt sammanhang kan inte 

förringas. 

I den sociokulturella tradition betraktas elevens attityder, kunskaper och grad av förståelse 

som tillhöriga en specifik social kultur. Lärarens roll blir då att underlätta elevens övergång 

till en kultur med ett naturvetenskapligt förhållningssätt till världen i vid mening. Detta 

innebär dels att om elevens ”zone of proximal development”, ZPD,  är långt från den 

naturvetenskapligt väl förankrade (Cole & Wertsch, 1996) blir lärarens uppgift att närma 

innehållet i undervisningen till elevens ZPD och att ge en möjlighet överföring till den 

vetenskapliga kulturen (Aikenhead, 1996). Lemke ifrågasätter om strävan efter överföring av 

naturvetenskapliga sanningar utan historisk förankring kan komma att hämma utvecklingen 

av naturvetenskapen själv (Lemke, 2001). Direkta samtal och diskussioner med enskilda 

elever, hur neutralt registrerande de än är upplagda, kan ge stora bieffekter på elevens 

återkallande av minnen, förståelse, intresse och självkänsla, och därmed elevernas 

naturvetenskapliga kunskap och förståelse (Mercer, 2008). Elever, vars frågor blir hörda och 

bemötta, kan förhoppningsvis använda och tolka sina tidigare erfarenheter på ett mer 

funktionellt sätt. Elever kan också ha ett inneboende behov av att i klassrummet kunna delta i 

samma diskurs som andra NV-elever, och att markera detta inför sina klasskamrater. Eleven 

vill alltså gå från att vara en allmänt intelligent elev, ”Other Smart Kid”, till att internalisera 

det naturvetenskapliga språket och byta grupptillhörighet till den potentielle naturvetaren, 

”Potential Scientist” (Aikenhead, 1996).  

Den kritiska traditionen framhäver betydelsen av inlärning utanför skolan; antingen i 

vardagen eller i skolverksamheter utanför den reguljära (Anderson, 2007). En konsekvens av 

detta blir då att erkänna och värdera också kunskaper erhållna utanför den egentliga skolan, 

vilket också ingår i dagens styrdokument. Enligt Anderson hävdar de som ansluter sig till den 

kritiska traditionen att makten över lärandet sker i motsättning mellan olika parter och att 

denna makt inte kan utökas, bara delas; den är ett nollsummespel. Anderson hävdar att 

forskare inom den kritiska traditionen menar att makthavande grupper förvanskar den 

vetenskapliga sanningen och inlärningen för sina egna syften. Naturvetenskapslärarna skulle i 

linje med detta motsätta sig maktdelning. 

Diskurser uttrycker både officiellt pålagd och internaliserad disciplin och agency uttrycker 

självständighet i relation till förhärskande diskurser. Om elever ingår i det konkretas diskurs, 

måste de visa agency för att delta i en diskurs där abstraktioner är centrala. I ljuset av detta 
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blir det viktigt att i naturvetenskaplig undervisning dels exponera och kritiskt granska 

samhällets bild av naturvetenskap, att bidra till samhällets bild av naturvetenskap, men också 

att finna värdiga foci för undervisningen. Basu et al visar med sitt exempel på elevmedverkan 

hur det är möjligt att, åtminstone för några elever, ge möjligheter att öka elevernas agency 

(Basu et al, 2009). Ett sätt att utnyttja denna princip i den egna undervisningen är att låta 

eleverna inte bara leverera muntliga presentationer, utan också välja ämnen och arbetssätt 

samt delta i och leda debatter kring presenterat material, och att arbeta mer konsekvent med 

egen planering av experiment. 

Att undervisning samverkar med emotionella aspekter ingår nog i varje lärares uppfattning 

om lärande (Jakobsson, 2007). Wickman har beskrivit detta i termer av estetiska erfarenheter 

(Wickman, 2006) Min egen reflektion är att det är viktigt att i kemiexperiment och 

demonstrationer få resultat som vädjar till sinnen, och om möjligt kan ge en vacker färg, en 

drastisk förändring, en gasutveckling, vackra kristaller eller en jämn och fin titrerkurva. Det är 

dock viktigt att eleverna under gymnasietiden ser resultat av ett experiment som vackert om 

det fungerar, oavsett omedelbart sinnliga upplevelser. Den mer mogne eleven bör ledas in på 

att se varje intressant resultat som vackert. I Gy11 betonas digitala data, och man kan tänka 

sig att uppritandet av vackra grafer från kalkylprogram kan tillfredsställa även mer 

omedelbart estetiska aspekter. 

Bell och Cowie beskriver ett case study kring formativ bedömning i naturvetenskaplig 

undervisning (Bell & Cowie, 2000). 1995 hade en av Nya Zeelands vulkaner haft ett utbrott 

just innan  tio lärare skulle arbeta med ”Vårt varuhus Jorden” med 14-åriga elever. Forskaren 

beskriver en av dessa lärares agerande. Hon observerade och deltog i lektionerna, och knöts 

särskilt till en grupp elever. Inga bandupptagningar förekom, utan forskaren skrev 

kontinuerligt ner sina observationer i klassrummet och vid sina diskussioner med läraren. 

Läraren och klassen arbetade enligt formativa bedömningsprinciper med självskattningar och 

täta föräldrakontakter. Klassen arbetade normalt ämnesövergripande, och det var forskarens 

närvaro som mest av allt markerade att det var just det naturvetenskapliga perspektivet som 

avhandlades.  

Vid introduktionen av nya begrepp försökte läraren i samtal ge en koppling till 

vardagshändelser. Både läraren och eleverna hade klara bilder av varandra innan 

undervisningen tog fart. Läraren såg sig själv med en underlättande roll, som skulle hjälpa till 

att bygga upp elevernas kunnande och tillväxten av kollektiv förmåga. Läraren följde 

tidsförloppet i elevernas uppgiftslösande genom att studera deras loggböcker. Läraren såg 
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videos som ett bra hjälpmedel, eftersom eleverna var vana att titta på TV. Läraren gav också 

eleverna uppgifter att forska inom ett begränsat område, att presentera muntligt och diskutera 

i klassen, och gav eleverna en självskattning med bland annat frågor kring hur de bidragit till 

gruppens arbete. Läraren bedömde och uppmuntrade på så sätt kunskap och social och 

kommunikativa förmågor på individ-, grupp- och klassnivå.  

Läraren reflekterade över sin bedömning på så sätt att hon inte ville samla sin formativa 

bedömning förrän på slutet av undervisningsperioden, för att inte påverka sitt agerande mot 

enskilda elever. En annan reflektion som läraren gjorde var att endast de högst motiverade 

elever syntes i diskussioner i klassen, däremot var det lättare att få en mer graderad bild av 

elevernas lärande vid grupparbeten. Observation och lyssnande och frågande dialog med 

elever var mycket informativ, medan bedömning som baserades på språk och 

uttrycksförmåga, enligt lärarens uppfattning, gav en lägre kvalitet. I vissa fall upplevde eleven 

en insikt om att tidigare uppfattningar inte var korrekta. När sedan läraren var säker på sin 

formativa bedömning av en elev valde hon när det var adekvat att ingripa, med vilken eller 

vilka elever hon skulle agera med och hur hon skulle agera. Vid undervisningstillfällena kan 

eleven vid formativ bedömning ge bevis på sina kunskaper eller andra förmågor inom ämnet. 

Vissa elever vill inte visa sina loggböcker, kunskaper och färdigheter, kanske av rädsla att 

visa svaghet för kamrater eller för läraren. Andra elever såg möjligheten att redovisa som en 

väg till utveckling. Andra lärare än den nu beskrivna använde samma principer, men 

reflekterade egentligen inte över sitt arbetssätt. Den tidigare beskrivna underlättande 

lärarrollen ansågs av dessa inte vara en del av formativ bedömning. Denna studie visar att en 

lyssnande attityd kan öka möjligheten att förena muntliga prov med formativ verksamhet, och 

därför torde en utveckling mot seminarier vara fördelaktig. Black uttrycker en relativt negativ 

syn på möjligheterna att förena formativ med likvärdig bedömning: 

“As far as the integration of formative and summative functions of assessment is concerned 

[…] [it] is something of a paradox: the better the teacher knows her or his students, through 

processes of formative assessment, the less likely it is that the information is used to inform 

judgements made about the student.” 

 (Black, 2005, s 260) 

Språk utvecklas genom ett språkspel mellan individer där ord används i olika sammanhang 

och då erhåller en betydelse och användbarhet för kommunikation (Wittgenstein, 1999). 

Språket formas i ett intersubjektivt utrymme (Biesta, 1999) och har alltså sitt ursprung i ett 
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socialt sammanhang, exempelvis under ett muntligt prov (Wickman, 2006). Vid det muntliga 

provet sker ett språkspel med läraren som normerande och pådrivande deltagare. När det 

gäller kemiska begrepp finns tydliga formaliserade och nära universella regler, och 

undervisningen innebär traditionellt en direkt överföring av konventioner. Stenlund menar 

dock att inte ens vetenskapligt språket är exakt, men snarare situerat (Stenlund, 2000). I 

provsituationen finns en möjlighet att finna en samsyn kring begrepp som då får stå fast 

(Wickman, 2006). Östman (1998) ser också konflikten mellan språk och objekt inom 

vardagsspråk och inom naturvetenskap som viktig källa för uppkomst av missförstånd. Det 

krävs alltså stora och breda ämneskunskaper för att kunna hantera ämnets utveckling och 

hastigt, i klassrummet uppkomna frågeställningar. Dessutom krävs det intresse för samspelet 

mellan det utlärda och det inlärda, i dess breda mening  (Schwab 1978). 

Författaren till denna uppsats ser en svaghet i att använda text i enkäter och transskript som 

enda dokumentation av spontanaktivitet som uppenbarligen innehåller både icke-verbal 

kommunikation och fysiskt agerande (Bryman, 2011, sid 440). Vad som skrivs eller uttrycks 

med kroppsspråk blir oåtkomligt, eller åtminstone svårdokumenterat.  Fördelen med att bara 

använda det som uttalas är uppenbar, alla data blir exakta och oomkullrunkeliga och närmar 

sig det naturvetenskapliga idealet. Ingen behöver ge sig in i det vanskliga projektet att försöka 

förstå, eller åtminstone tolka, vad någon annan tänker. Nackdelen är att inte allt uttalas i varje 

givet ögonblick. Kuhn visar på att forskare själva är vana vid och uppmuntrar elevernas 

explicita diskurs, med åtföljande betoning på det talade ordet (Kuhn, 2003). I denna studie 

finns möjligen också ett annat problem. Tonårsvärlden är en subkultur där det kan döljas 

meningar som inte kan uppfattas av en vuxen. En etnografisk studie kan kräva omfattande 

deltagande i en grupp för mer fullödig förståelse från beforskarens sida (Bleicher, 2003). Den 

helt kursbaserade skolan ger små möjligheter att lära känna eleverna bättre före en studie. Det 

är möjligt att en klassbaserad skola ger större möjligheter till en studie med denna 

uppläggning.  
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Figur 2. Den gråmarkerade ellipsen visar författarens syn på hur formativ bedömning 

förhåller sig till ett urval av olika aspekter på lärandeprocesser 

 

I Deweys tankar om den progressiva skolan ingår att det för ett effektivt lärande finns en 

kontinuitet mellan tidigare erfarenheter och de nya (Dewey, 1938/2004, Thayer, 1952, 

Wickman, 2006). Detta liknar den Carnot-cykelns (Carnot, 1824) där situationer utan 

kontinuitet i termodynamikens värld; med avsaknad av jämvikt, ökar entropin med en 

självklar energiförlust. Författaren har vare sig dokumenterat eller gjort en praktisk 

epistemologisk analys av de muntliga förhören, så det är svårt att värdera förekomsten av 

språkspel och kontinuitet. För att ett muntligt prov ska fungera optimalt måste elevernas 

uppfattningar om begrepp vara möjliga att kommunicera utan förklaringar, det vill säga att ett 

Lärare 
↔ 
elev 

Elev 
↔ 

elev 

Kognition 

Emotion 

Lärande-
process  

Åter-
koppling 

 

Meta-
kognition 

 

Socio-
kulturellt 
lärande 

Tillåtande atmosfär i 
klassrummet 

 

Estetiska 
erfarenheter 



27 

 

muntligt prov i summativt syfte enbart kan genomföras när det kemiska språket i stora drag 

står fast. Fokus för bedömningen kan då riktas mot förståelse av begrepp, alternativt mer 

utförliga redogörelser och diskussioner, vilket var fallet under det andra muntliga provet. 

Avsikten med att använda muntliga prov är att pröva ett instrument för bedömning. Att 

förutsätta att ett muntligt prov kan komplettera ett skriftligt har en följemening, som när 

läroböcker beskriver naturen (Östman, 1998). Det innebär att författaren har en uppfattning 

om att olika elever lär och kommunicerar på olika sätt; skriftligt, muntligt och  praktiskt 

(Steinberg, 2004), och att en summativ bedömning, enligt skollagen, och med all rimlig 

rättrådighet, ska ta hänsyn till alla uppvisade kunskaper, oavsett modalitet. Det är intressant 

att många matematiklärare som genomfört de nyligen introducerade muntliga nationella 

provdelarna i matematik uttryckt tveksamhet kring provets summativa värde i allmänhet och 

resurseffektivitet i synnerhet. 

Slutsatser och framtidsutsikter 

Ett allmänt hållet resultat av studien är att eleverna uppfattar muntliga prov som bättre i 

formativt avseende och som inlärningstillfälle, än som summativt moment. Man kan också se 

att elevkommentarerna berör olika traditioner inom synen på lärande som det sociokulturella 

(Lemke, 2001) och ”conceptual change” (Mercer, 2008).  Den enskilt mest anmärkningsvärda 

kommentaren är den om att muntliga prov kan vara särskilt lämpliga för att visa A-kvalitéer i 

kemi. Det är en intressant tanke, som enligt författaren stämmer väl överens med dagens 

kunskapskrav (Skolverket, 2011c). Att anlägga ett pragmatiskt perspektiv på de muntliga 

proven kan innebära att man ser hur kunskapen växer ur språket genom kontinuitet mellan 

lärare och elev och mellan elever (Thayer, 1952; James, 2003; Wickman, 2006). I några få fall 

ger eleverna uttryck för en sådan process. Muntliga prov kan fylla en värdefull roll i 

kemiundervisning, främst för att underlätta formativt tänkande hos eleven och för att öka 

förståelsen för stoffet. Summativ användning ses av eleverna som  mer tvivelaktig, eller rent 

av underlägsen skriftliga motsvarigheter. Muntliga prov förstärker den positiva interaktionen 

mellan deltagarna i klassrummet. Det vore intressant att utvidga muntliga prov till en mer 

seminarielik form med mer strukturerade och förberedda diskussioner.  Eleverna har fått ge 

sina synpunkter genom enkäter och intervjuer. Författarens mening är att enkäter är 

effektivare och lika valida som intervjuer för att utvärdera muntliga prov och sannolikt också 

vid andra typer av didaktiska innovationer eller utvecklingsprojekt, utan att för den skull 
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förringa värdet av enskilda samtal (Buber, 1962; Roecker, 2007) eller samtal med hela 

klassen. Vid studier av förändringsarbete är samarbete mellan forskare och undervisande 

lärare att föredra.  

Vilka konsekvenser kan studiens resultat ha för min egen undervisning? Jag ska använda 

muntliga prov som ett komplement till läxförhör, uppgiftslösande, laborationer och rapporter, 

och då helst tidigt i kursen. Syftet blir framför allt formativt. Jag ska också pröva en mer 

serminarieliknande variant av ett muntligt prov, med ett fåtalövergripande inläsningsfrågor 

utdelade en vecka i förväg, något större grupper (4-6 st) och något längre tid för varje grupp 

(30 minuter). Eleverna få då större möjlighet att både ställa och besvara frågor, vilket kan ge 

ökad djupförståelse (Zoller, 1994). Seminarieformen skulle kunna fylla både formativa och 

summativa funktioner för bedömning, förutom de nämnda effekterna på högre kognitiva 

funktioner. Dessutom är seminarieformen ofta använd på högskolan, och det kan vara en 

fördel om eleverna får pröva den redan på gymnasiet. Det vore också intressant att 

tillsammans med kollegor från den egna skolan eller andra skolor samordna utveckling av 

former för muntliga prov. Det är knappast rimligt att sikta på obligatoriska prov avsedda för 

summativt bruk, på det sätt som Skolverket arbetar med skriftliga och laborativa prov i kemi 

1.  Till systematisk utveckling och bred implementering av muntliga prov det krävs det  

aktörer med större inflytande. 

 

Slutord 

Det talade ordet gäller.  

 (Citat från regeringens dagliga e-brev om ministrars utåtriktade verksamheter) 

Referenser 

Aikenhead, G. (1996) Science Education: Border crossings into the subculture of science. 

Studies in Science Education, vol 27, sid 1-52.   

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur AB, Lund.   



29 

 

Anderson, C.W. (2007) Perspectives on Science Learning. Ingår i S.K. Abell & N.G. 

Lederman, Handbook of Research in Science Education. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum 

Ass. Inc. Publishers.  

Baird, J.R & Northfield, J.R. (1992) Learning from the PEEL experience. Melbourne, 

Australia, Monash University Printing Services.  

Basu, S.J., Barton, A.C., Clairmont, N., & Locke, D. (2009) Developing a framework for 

critical science agency through case study in a conceptual physics context. Cultural Studies of 

Science Education, vol 4(2), sid 345–371.  

Biesta, G.J.J. (1999). Radical intersubjectivity: Reflections on the ”Different” Foundation of 

Education. Studies in Philosophy and Education, vol 18, sid 203-220.  

Bell, B. (2007) Classroom assessment of sceince learning. Ingår i S.K. Abell & N.G. 

Lederman Handbook of Research in Science Education. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum 

Ass. Inc. Publishers.   

Bell, B. &  Cowie, B. (2000) Formative assessment and Science Education. Dordrecht: 

Kluwer Academic Publishers.  

Bell, J. (1995). Introduktion till forskningsmetodik. Lund. Studentlitteratur.   

Black, P. & Dylan, D. (1998a) Inside the black box: Raising standards through classroom 

assessment. Kappan Professional Journal, Phi Delta Kappa, 11 November 1998   

Black, P. & Wiliam, D. (1998b). Assessment and classroom learning. Assessment in 

Education, 5, s. 7-74.  

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. & William, D. (2003) Assessment for Learning: 

Putting it into Practice. Maidenhead: Open University Press.  

Black, P. & William, D. (2005) Lessons from around the world: how policies, politics and 

cultures constrain and afford assessment practices. The Curriculum Journal, vol 26(2), sid 

249-261.  

Brookhart, S.M. (2001) Successful students´ formative and summative uses of assessment 

information. Assessment in Education: Principles, Policy and Practise, vol 8(2), sid 153-169.  

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö.   

Buber, M. (1962) Jag och du. Dualis förlag.  



30 

 

Carnot, S. (1824) Reflections sur la puissance motrice du feu sur les machines propres a 

developper cette puissance. Paris.  

Chalmers, A.F. (1999) Vad är vetenskap egentligen? Open University Press.  

Cole, M. & Wertsch, J.V. (1996) Beyond the Individual-Social Antimony in Discussion of 

Piaget and Vygotskij. Prometheus Research Group.   

Cowie, B. and Bell, B. (2009) A Model of Formative Assessment in the Science Classroom. 

Invited keynote lecture to Symposium on Validity in Educational Assessment, 28-30 June, 

Dunedin, New Zeeland  

Cuban, L. (1992) Curriculum stability and change. Ingår I P. Jackson (Red.) Handbook of 

research on curriculum. New York: Macmillian Publishing Company   

Dewey, J. (1938/2004). Erfarenhet och utbildning. Ingår i J. Dewey, Individ, skola och 

samhälle. Stockholm: Natur och Kultur.   

Driver, R. & Easley, J. (1978) Pupils and paradigms: A review of literature related to concept 

development in adolescent science students. Studies in Science Education, vol 5, sid 61-84.   

Ehrlich, R. (2007) Giving bonus points based on oral exams. American Journal of Physics, 

vol 75(4), sid 374 -376.   

Trost, J. (2007) Enkätboken. Studentlitteratur.  

Fujita, T, Williams, E.K., Jensen, T.K, Smith, N.A., Takano, T., Tieu, K., & Nedergaard, M. 

(2011) Cultured astrocytes do not release adenosine during hypoxic conditions. Journal of 

Cerebral Blood Flow and Metabolism, vol 32(1), Negative result, elektronic publication, sid 

e1-e2.   

Giota, J.(2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och 

prestationer i skolan. En litteraturöversikt. Pedagogisk forskning i Sverige; vol 11(2), sid 94-

115.  

Hattie. J. A. C. (2009) Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York  

Hattie, J. (2012) Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. Routledge, 

London, UK.  

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011) Mathematics inside the black box. Bedömning för lärande i 

matematikklassrummet. Stockholms universitets förlag.  



31 

 

Hultén, M. (2008) Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och 

grundskolans naturvetenskap1842-2007. Doktorsavhandling, Stockholms universitet. 

Pedagogiska institutionen;   

Jakobsson, B. & Wickman, P-O. (2007) The Roles of Aesthetic Experience in Elementary 

School Science. Research in Science Education, vol 38(1), sid 45-65.  

James, W. (2003). Pragmatism. Daidalos, Göteborg.   

Josefsson Bostani, S. & Josefsson, R. (2009) Formativ bedömning vid entreprenöriellt 

lärande – så här gör du. Me university AB   

Jönsson, A. (2010) Lärande bedömning. Gleerups, Malmö.   

Kuhn, D. & Udell, W (2003) The development of argument skills. Child Development, sid 

74(5), vol 1245-1260.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, 

Lund.  

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund. Studentlitteratur.  

Lemke, J.L. (2001) Articulating communities: Sociocultural perspectives on science 

education. Journal of Research in Science Teaching, vol 38(3), sid 296-316.   

Klapp Lekholm, A. (2010) Ingår i Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik. (C. 

Lundahl och M. Folke-Fichtelius, Red.) Studentlitteratur   

Lindberg, V. (2010) Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla 

kunskap. (L. Lindström och V. Lindberg, Red.) Stockholms universitets förlag.  

Lundahl, C. (2011) Bedömning för lärande. Norstedts.   

Mercer, N. (2008) Changing our minds: a commentary on “Conceptual change: a discussion 

of theoretical, methodological and practical challenges for science education”. Cultural 

studies of Science Education, vol 3, sid 351-362.  

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund. Studentlitteratur   

Mitchell, I. & Mitchell, J. (1997) Stories of reflective teaching. A book of PEEL cases. PEEL 

Publishing, Melbourne, Australia.  

Mortimor, P.  (2009) Danish and English education systems: What lessons can we learn? 

Education review, Vol 21(2), sid 47 -59.  



32 

 

Oskarsson, M. (2011) Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse 

och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Presentation rektorsutbildningar 

http://www.miun.se/PageFiles/34825/Rustad%20att%20mota%20framtiden%20PISA%20200

9.pdf (hämtad 2012-01-05)   

Otterborg, A.(2011) Entreprenöriellt lärande. Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta 

entreprenöriellt lärande. Doktorsavhandling, Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping.  

Pettersson, A., Olofsson, G., Kjellström, K., Ingemansson, I., Hallén, S., Björklund Boistrup, 

L. & Alm, L. (2010) Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Del 

4 i serien Matematikdidaktiska texter. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms 

Universitet, Stockholm.  

PRIM-gruppen (2011) Information till lärare inför de nationella kursproven i matematik 

enligt Gymnasieskola 2011. http://www.prim.su.se/matematik/kurs_1/lararinfo_kurs1c.pdf 

(Hämtat 2012-01-04).  

Rönnerman, A. (2004)  Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. 

Studentlitteratur  

Roecker,L. (2007) Using oral examination as a technique to assess student undersdtanding 

and teaching effectiveness. Journal of Chemical Education vol 84(10), sid 1663-1666. 

Schunk, D.H. (2012) Learning  Theories: an educational perspective,(6th ed). MA, Pearsson.  

Schwab, J.J. (1978) The practical. A language for curriculum. Ingår i I. Westbury & N.J. 

Wilkof, Joseph J. Schwab: Science, curriculum and liberal education. Chicago: The 

University of Chicago Press.  

Skolverket (2000a) Ämne – Kemi. http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasie 

utbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2

F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2F

id%2FKE%2FtitleId%2FKemi (hämtad 2012-01-10)  

Skolverket (2000b) Kursplan för PA1201 – Projektarbete. http://www.skolverket.se/forskola-

och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-

kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%



33 

 

2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3902%2FtitleId%2FPA1201%2520-%2520Projektarbete 

(Hämtad 2012-03-02)  

Skolverket (2005) Matematik, ämnesrapport till rapport 251 (NU-03). 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1419 (Hämtat 2012-01-04)  

Skolverket (2011a) Vad är TIMSS? http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/ 

internationella_studier/2.4566 (hämtad 2012-01-10)  

Skolverket (2011b) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A% 

2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksa

k%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 (Hämtat  2012-03-09) 

 

Skolverket (2011c) Ämne – Kemi. 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_k

urser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=KEM (Hämtat 2011-12-19).   

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B.-M. (2009) Kunskapens former. Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Liber AB, Malmö.  

Steinberg, J. (2004) Världens bästa fröken. Gleerups.  

Stigler, J.W & Hiebert, J. (1999) The Teaching Gap: Best Ideas from the World's Teachers 

for Improving Education in the Classroom. New York, Free Press, Simon & Schuster  

Thayer, H.S. (1952) The logic of pragmatism. An examination of John Dewey´s logic. NY, 

The Humanities Press   

Treagust, D.F. & Duit, R. (2008) Conceptual change: a discussion of theoretical 

methodological and practical challenges for science education. Cultural Studies of Science 

Education, vol 3, sid 297-328.  

Wickman, P.-O. (2006). Aesthetic Experience in Science Education:  Learning and Meaning-

Making as Situated Talk and Action. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.  

Wittgenstein, L. (1992) Filosofiska undersökningar. Thales, Stockholm.   

Zoller, U. (1994) The examination where the student asks the questions. School science and 

mathematics, vol 94(7), sid 347 -349.  



34 

 

Östman, L. (1998) How companion meanings are expressed by science education discourse. 

Ingår i D. Roberts  & L. Östman (Red.) Problems of meaning in science curriculum. New 

York: Teachers College Press.   

 

  



35 

 

Bilaga 1 
Sammanställning av kursens uppläggning i tid 

 

Vecka Konventionell kurs  Aktuell kurs 

1     

2    Skriftligt läxförhör 

3    Skriftligt läxförhör 

4 Skriftligt förprov 

5 

6    Skriftligt läxförhör 

7 

8 

9    Muntligt delprov 

10 Skriftligt delprov  Skriftligt delprov 

11 

12 

13 

14 

15    Muntligt delprov 

16 Skriftligt delprov  Skriftligt delprov 

17 

18 

19 

20 Skriftligt kursprov  Skriftligt kursprov 

21 

22 



36 

 

Bilaga 2 Använda muntliga prov 

Muntligt delprov 1 

Dessa sex uppgifter varierades något mellan de olika grupperna. I olika grupper behandlades mellan 

de första fyra till samtliga uppgifter. 

 

Fundera enskilt på dessa frågor, så att du kan svara på dem och komma med synpunkter på en annan 

elevs svar.  

1. Hur kan man ur ett periodiskt system bestämma antalet protoner, neutroner, elektroner och 

valenselektroner för ett grundämne? Ta magnesium som exempel. 

2. Vad är en mol, och varför använder kemister substansmängdsbegreppet? 

3. Vilka är de kemiska formlerna för magnesiumklorid och aluminiumoxid? 

4. Du blandar en lösning av NaOH med en lösning av Ba(NO3)2 och får en fällning. Vilken är den 

korrekta reaktionsformeln? 

5. Du har lösningar av AgNO3 och NaCl. Hur kan du framställa fast natriumnitrat? 

6. Du har 1 mol 2-metylbutan. Hur stor substansmängd syre åtgår vid fullständig förbränning? 

Muntligt delprov 2 

Alla uppgifter diskuterades, men naturligtvis på olika sätt i olika grupper. 

1. Du löser lite salt i vatten. Vilka bindningar bryts och bildas? Förklara med hjälp av en skiss som du 

gör innan vi diskuterar frågan.  

2. Beskriv vad  som visas på bilden och vad som sker. Tänk igenom  

och gör några korta anteckningar innan vi diskuterar frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur kan man med hjälp av periodiska systemet förklara de faktorer som påverkar smältpunkten för 

ett salt?  
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Bilaga 3 Använda skriftliga prov 
 

Delprov 1 

Planera din tid, så att du kan visa dina kunskaper på alla uppgifter. Svara kort, men innehållsrikt. Det 

är inte antalet ord som räknas, utan vad du skriver. 

1. Beräkna    

a) substansmängden Cu2S i 10,0 g Cu2S   E  

b) antalet kolatomer i 1,50 g metan (CH4).   E  

 

2. Ange kemisk formel för följande ämnen: kaliumbromid, magnesiumklorid, svaveldioxid, 

dikväveoxid, aluminiumsulfat och järn(III)oxid.   E  

 

3. Ge korrekt namn på följande föreningar: LiCl, Na2O, Ba(OH)2, CaSO4 · 2H2O och Cu2O  

      E  

 

4. Ange summaformel, CxHy, för etan, propen och 2-metylpentan.  E 

 

5. Du blandar 75 cm3 0,180 mol/dm3 KCl-lösning med 100 cm3 vatten. Vilken blir 

koncentrationen av KCl i blandningen?   E  

 

6. Varför har vissa molekyler och joner en tetraedrisk struktur?  E-C  

 

7. Ange fullständigt namn för följande föreningar: a)   b)          

 

c)                                                     d)    och e)   

      E-C 

 

8. Vilken är den största substansmängden NO som kan bildas från 1,00 g syre och 1,00 g kväve?

      E-C  

 

9. Förklara sambandet mellan den position ett grundämne har i det periodiska systemet och 

dess egenskaper. Ge olika exempel.     

      E-A  

 

10. Vad skiljer ett salt från en molekylförening?    E-A  

 

11. Det finns olika sätt att framställa salter. Beskriv hur det är möjligt att framställa fast 

bariumsulfat.  Ange fullständiga reaktionsformler och komplettera med en kort beskrivning i 

ord hur du rent praktiskt går tillväga.    E-A  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Butane-2D-Skeletal.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethanol-structure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trans-1,2-dichloroethene.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:3-Ethylpentane.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propylene_glycol_chemical_structure.png
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12. Kolväten och alkoholer har både likartade och olikartade egenskaper. Beskriv likheter och 

skillnader.     E-A  

 

13. Beskriv hur du rent praktiskt gör 250 cm3 lösning av koppar(II)nitrat trihydrat med 

koncentrationen 0,100 mol/dm3.     E-C
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Delprov 2  

Provet kan ge 23 E-poäng, 14 C-poäng och 8 A-poäng, totalt 45 poäng. För godkänt krävs 12 poäng, 

för C krävs 23 poäng, varav minst 7 C-poäng och för A krävs 34 poäng varav minst 4 A-poäng. 

1. Förklara följande begrepp:    4E 

a) Oxidation 

b) Oxidationsmedel 

c) Redoxreaktion 

d) Spänningsserien 

 

2. Ange oxidations tal för alla atomslag i följande föreningar:  4E 

a) SO2 

b) SO4
2- 

c) ClO4
- 

d) NH4Cl 

 

3. Ange en balanserad formel för förbränning av 1-butanol i syre.  1E + 1C 

 

4. Här ser du en skiss av en elektrolys av en kopparkloridlösning. Redogör för vilka reaktioner som 

sker vid de två elektroderna, och den totala reaktionen.  Ange också elektrodernas namn och 

laddning.      2E + 2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Redogör hur vattnets egenskaper beror på dess 

vätebindningar för kokpunkt, smältpunkt, volymsförändring vid stelning och egenskaper som 

lösningsmedel.  2E + 2C 

 

6. Beskriv vad du behöver ha och göra för att konstruera ett galvaniskt element. Ge namn på de 

olika delarna.     2E + 1C 
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7. Förklara utförligt varför helium, väte och kväve har låg löslighet i vatten. 1E + 1C + 1A 

 

8. Du vill framställa 10,0 g vätgas genom att låta magnesium reagera med saltsyra. På laboratoriet 

finns saltsyra med koncentrationen 2,0 mol/dm3. Redogör för hur du beräknar vilken massa av 

metallen och vilken volym av saltsyran ska du använda?  1E + 1C + 1A 

 

9. Redogör för skillnader mellan alkaners och alkoholers egenskaper. Förklara och motivera.

      1E + 1C + 1A 

 

 

10. Redogör för hur man med hjälp av periodiska systemet kan förklara de faktorer som påverkar 

smältpunkten för ett salt.    1E + 1C + 1A  

 

11. Redogör för de faktorer som påverkar bindningsenergin i en kovalent bindning. 1E + 1C + 1A 

 

12. Vattenmolekylen är en dipol. Förklara vad en dipol är och hur just vatten kan vara en dipol. 

      1E + 1C + 1A 

 

13. Låt oss anta att luft är en blandning av enbart kväve och syre. Förklara hur man med hjälp av 

periodiska systemet, en gastät spruta och en våg kan bestämma halten syre i luft. 1E + 1C + 1A 

 

14. Redogör för varför svaveldioxid, men inte koldioxid, är en dipol. I svaveldioxid sitter 

svavelatomen mellan de två syreatomerna   1E + 1C + 1A 
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Bilaga 4 Sammanställning av 
enkätresultat 
 
Enkät 1, 2011-10-24 Sammanställning  1 

13 elever närvarande och 12 inlämnade enkäter 2 

Har du förberett dig för det muntliga provet före provdagen, och i så fall hur? Lärde du dig något 3 

särskilt när du förberedde dig?  4 

Läst boken. Gått igenom nya ord. Svarat på uppgifter//Nej//Nej, jag visste inte att det var prov. Jag 5 

lyckades läsa igenom lite ändå. // Jag visste inte hur svårt det skulle bli, så jag visste inte hur mycket 6 

jag skulle läsa på.// Jag repeterade i boken. Jag lärde mig en hel del som jag glömt.// Jag gjorde 7 

övningarna, läste igenom kapitlen och sammanfattningarna. Jag lärde mig om cis- och trans.// Läste 8 

kapitlen x antal gånger, även sammanfattningar.// Jag läste på de första kapitlen grundligt eftersom 9 

jag kunde dem bra, och de sista kapitlen ganska noggrant.// Jag läste mina anteckningar oh de sista 10 

kapitlen i boken.// Jag förberedde mig inte tillräckligt mycket.// Jag läste igenom alla kapitlen en 11 

gång, och läste sedan de delar jag kände att jag inte kunde.// Läste på i boken, mest organisk kemi. 12 

Hur förberedde du dig under de tjugo minuterna före provet? Lärde du dig något särskilt när du 13 

förberedde dig? 14 

Vi glömde förbereda oss, men hade vi gjort det hade vi säkert läst oss mycket// Jag kollade lite 15 

anteckningar och diskuterade några frågor i gruppen//Vi gick igenom självskattningen och jag fick en 16 

bra totalbild och kände mig mycket säkrare efter.//Ej förberedd, då vi inte fick ut papperet i tid.//Vi 17 

diskuterade i gruppen. Jag blev lugnare.// Vi gick igenom våra frågor i gruppen.//Gick igenom 18 

självskattningen med min grupp och det jag inte förstod kompletterade de andra.// Vi gick igenom 19 

självskattningen i gruppen och diskuterade. Det var jättebra!// Jag försökte gå igenom enskilt först 20 

och sedan i gruppen.// Jag och min grupp läste på frågorna. När vi gjorde det var det mer 21 

repetition.// Kollade igenom några delar från boken och tittade på självskattningen. // Läste och 22 

diskuterade med gruppen. 23 

Lärde du dig något, eller fick du tillfälle att diskutera något som du undrat över under provet? 24 

Ja, och jag fick utveckla mina tankar.//Ja, jag fick lära mig och fundera.//Jag lärde mig mycket före, 25 

men inte så mycket under, mest bekräftelse.// Jag lärde mig lite under provet. Det var mest 26 

repetition. Man lärde sig saker som man kanske har småfel på.//Jag lärde mig något under 27 

provet.//Jag lärde mig nya saker och vi diskuterade i gruppen.// Jag lärde mig mycket av 28 

förberedelserna och av min grupp.// Nej, inte speciellt, jag förstod det mesta.// Ja.// Jag lärde mig 29 

lite saker under diskussionen.// Jag lärde mig inte så mycket under provet. Det ska man väl göra 30 

innan? // Jag lärde mig mer om hur man ska skriva formler. 31 
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Hur ser du på det muntliga provet som helhet? Vilka är dess goda och vilka är dess dåliga sidor? 32 

Jäättebra, man kan förklara mer hur man menar och diskutera.//Bra, för att i en diskussion visar man 33 

breda kunskaper, men alla kanske inte vågar ta för sig.//+: lättare att reflektera under och efter 34 

provet. -: svårt att formulera utan papper och planering. // Bra att diskutera och lära med varandra. 35 

Dåligt att man inte kan visa allt man kan.//Det känns skönt att kunna diskutera slutsatser. Men å 36 

andra sidan är man många och måste tänka snabbt innan någon annan gör det.// Jag tycker det var 37 

ett bra prov, det tog inte lång tid och man kunde slappna av mer för det var muntligt.// Det är bra att 38 

man får förklarar sig och bli rättad om man har fel. Det dåliga är att man inte får säga allt man vill då 39 

de andra också ska prata. // Det var en skön provform där man kan förklara bättre. Det negativa är 40 

att hamna lite i bakgrunden om någon annan pratar mycket.// Det är bra för att man få visa vad man 41 

kan muntligt, men dåligt för att någon tar över och man inte får plats.// Det var ett roligare prov, 42 

men det blir inte ett lika noggrant betyg.//Det positiva var att det blev enkelt att förklara, men man 43 

kanske inte får visa allt man kan.//Det är rätt bra, då man direkt kan se vad man gör fel och rätt. 44 

 45 

Om du jämför med andra former av prov, hur placerar du då ett muntligt förhör på en skala från 46 

ett till tio, där 1 innebär att muntliga förhör saknar värde helt och hållet och 10 att muntligt förhör 47 

är helt överlägset, när det gäller 48 

Att visa mina kunskaper 7 8 4 3 8 7 4 6 8 5 6 8    = 6,2 +/- 1,8 49 

Att hitta mina områden som behöver förbättras 7 8 5 5 10 10 10 8 7 6 9 7  = 7,3+/- 1,8 50 

Att ge mig ökad förståelse för kemins språk och begrepp 8 7 5 6 8 8 8 5 8 8 5 8  = 7,0+/- 1,3 51 

Kunde du utnyttja tiden som ”blev över” under provtimmen för att arbeta med självskattningar? 52 

Blev det mer problem än hjälp att arbeta med självskattningarna utan att läraren var närvarande? 53 

Kunde du dra nytta av de andra gruppmedlemmarna? 54 

Ja, det var jättebra med självskattningen. Man ser vad man bör träna på. // Ja. Lektionen gick fort och 55 

jag hade mycket nytta av att arbeta i grupp.// Självskattningar jättebra. Bra att få en genomkörare 56 

och samtidigt få hjälp.//Jag utnyttjade tiden helt. Det är bra att få veta vad man kan och inte 57 

kan.//Jag tyckte att det fungerade jättebra! Vi hjälptes åt i gruppen.// Jag tycker det var skönt att 58 

själv få utvärdera sina kunskaper.// Självskattningen var bra.// Ja, det var bra att sitta och arbeta i 59 

grupp.// Ja, det gick bra, vi hjälpte varandra.// Det gick utmärkt att ta hjälp av de andra i 60 

klassen.//Självskattningen var bra. Man behöver inte sitta och leta det man inte kan i boken. Jag 61 

kunde at hjälp av mina vänner, vi kunde diskutera.//Jag hann göra självskattningen utan problem och 62 

det hjälper verkligen till med att få en att se ens dåliga och bra sidor. 63 

Kunde du, eller hann du, arbeta med uppgifter ur boken? Blev det mer problem än hjälp att arbeta 64 

med de uppgifterna utan att läraren var närvarande? Kunde du dra nytta av de andra 65 

gruppmedlemmarna? 66 
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Vi hann inte riktigt.//Jag hann inte riktigt.//-//Lär mig nog mer av att arbeta med uppgifter.//Jag 67 

hade redan gjort uppgifterna.//Ja, men vi borde fått mer tid för det på lektionerna.// Det hann jag 68 

inte.// Nej, vi hann inte med dem.// Jag satt och diskuterade med de andra i gruppen.// Vi visste inte 69 

att vi skulle jobba med boken.// Det blev inte tid för det.//  70 
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Enkät 2A,  2011-12-21 Sammanställning 71 

12 elever närvarande och 12 inlämnade enkäter 72 

 73 

Jämför det muntliga provet på kapitel 8 och 9 med det skriftliga provet på kapitel 8 – 10. Fortsätt på 74 

baksidan om det behövs på någon punkt. 75 

 76 

Hade du förberett dig före provtillfället, och i så fall hur? Lärde du dig något särskilt när du 77 

förberedde dig? 78 

 79 

Muntligt: Jag hade inte förberett mig så bra pga julkonsert dagen innan.// Jag läste och försökte göra 80 

arbetsuppgifterna, men jag förstod verkligen ingenting.// Jag läste i boken. Inget annat speciellt.// 81 

Jag hann inte förbereda mig speciellt mycket. Alla prov pressades in nu under sista veckorna så jag 82 

prioriterade andra saker.// Jag hade pluggat några dagar innan.// Läst i boken, men tyvärr så hade 83 

jag läst på mest om saker som  inte kom på provet.// Läst i boken. Gjort små anteckningar på det jag 84 

läst.// Ja, dock inte tillräckligt tycker jag.// Inte så mycket. Kollade bara snabbt genom 85 

anteckningarna, önskade dock att jag förberett mig mer.// Jag gjorde självskattningen och läste på 86 

det jag inte kunde.// Jag hade gjort självskattningen. Läste i boken och gjorde uppgifter i boken.// Jag 87 

läste sidorna i boken.// 88 

Skriftligt: Jag gjorde självskattningen och försökte förstå kap 10. Jag lärde mig en hel del, men det 89 

kom inte på provet.// Jag gjorde uppgifterna, läste igenom kapitlen och frågade pappa. Jag förstod 90 

lite av helheten, men det mesta var oklart. Har ej gjort provet.// Nej, var på SM veckan innan och 91 

kom hem på söndag kväll, kunde ha tagit med boken men glömde.// Jag pluggade till det skriftliga 92 

provet under hela helgen innan. Men mycket kunde jag inte innan jag satte mig för att plugga. Jag 93 

tycker en vecka är alldeles för kort tid för att lära sig ett helt nytt kapitel på som vi inte visste 94 

någonting om en vecka innan ungefär.// Jag hade pluggat lite dagarna innan.// Hade läst på sidorna 95 

och försökt förstå vad jag läste så noga som möjligt.// Svarat på frågor. Läst och gjort utförliga 96 

anteckningar på det jag läst.// Väldigt lite, därav resultatet.// Ja, jag läste mycket i boken och 97 

antecknade. Frågade även andra om svar.// Jag läste på alla 3 kapitlen och skrev anteckningar. Jag 98 

sökte också på kemi-hemsidor på nätet på saker som var svåra att förstå. Det var först då när jag 99 

pluggade som jag förstod det här med dipol och polära molekyler. Hade inte förstått det innan.// Jag 100 

hade gjort självskattningen. Läste i boken och gjorde uppgifter i boken.// Kollade igenom mina 101 

anteckningar och svarar på frågorna.// 102 

 103 

Lärde du dig något under själva proven?  104 

 105 
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Muntligt: Lite grann, man lyssnade på de andra.// Jag lärde mig lite om hur oxidation genom 106 

ädelmetaller fungerar.// Ja, lite små saker som man kan missa. Mer om elektrolyser.// Jag tror att jag 107 

lärt mig under det muntliga eftersom man får höra så många olika saker av andra som man själv inte 108 

tänkt på.// Inget jag verkligen kommer ihåg.// Ja, det muntliga provet var som en stor diskussion. Det 109 

intresserar mig och får mig motiverad.// Kanske hur det hänger ihop.// Ja, jag blev säkrare på några 110 

saker jag inte riktigt kunde.// Både ja och nej. Men nya frågor väcktes hos mig, genom andras 111 

resonemang.// Här lärde jag mig hur en elektrolys fungerade.// Nej, inte något jag lade märke till i 112 

alla fall.// Nej, men bra att höra andras resonemang.// 113 

 114 

Skriftligt: Nej, bara när jag fått titta på facitet.// Ej gjort.// Kommer säkerligen göra det senare då jag 115 

kollar igenom provet. Bra att man kan få ett facit.// Ingenting.// Måste fortsätta plugga även fast jag 116 

har mycket och även plugga mera.// Nej. Man visar mer vad man redan kan.// Nej.// Jag såg vad jag 117 

måste plugga mer på.// Ja, jag insåg samband mellan olika svar.// Nej, här lärde jag mig nog inget 118 

nytt.// Kanske att jag måste plugga mer, i det avseendet.// Ja, vad som jag måste förbättra.// 119 

 120 

Om du jämför med andra former av prov, hur placerar du då proven på en skala från ett till tio, där 121 

1 innebär att provet saknar värde helt och hållet och 10 att provet är mycket bra, när det gäller 122 

 123 

Att visa mina kunskaper  Muntligt 7,8,5,5,7,7,7,8,9,6,9,4:  6,9+/- 1,6124 

   Skriftligt 9,9,8,8,8,8,9,5,9,8,6,6:  7,8+/- 1,4 125 

 126 

Att hitta mina områden   Muntligt 6,10,6,7,5,5,8,10,10,10,6,4:  7,3+/- 2,3 127 

som behöver förbättras  Skriftligt 9,10,8,8,7,8,5,10,8,7,10,8:  8,2+/- 1,5 128 

 129 

Att ge mig ökad förståelse för kemi Muntligt 4,2,9,3,6,9,7,7,10,8,2,5:  6,0+/- 2,8130 

   Skriftligt 7,8,1,7,3,5,7,9,5,2,4:  5,3+/- 2,6 131 

 132 

Hur ser du på de olika proven som helhet? Vilka är deras goda och dåliga sidor?  133 

 134 

Muntligt: Inte så farligt. Mycket att plugga på.// Det var bra att man fick chansen att diskutera och 135 

dra slutsatser. Dock kändes frågorna lite diffusa. Tex – Du löser ett salt i vatten. Vad händer?// Pratar 136 

med varandra, vilket gör att man kan lära sig nya saker. Kan inte visa alla sina kunskaper. Lättare att 137 

svara. Du frågar följdfrågor på det som man kanske bör svara på.//  138 

Eftersom man är fler än en kanske man inte får visa allt man kan. Får respons på vad man säger – 139 

man lär sig av det, det är bra.// Det visar ens kunskaper direkt och visar hur man använder kemiskt 140 
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språk.// Man lär sig samtidigt och blir motiverad att lära sig mer.// Kan lära sig nya saker under 141 

provet. För bättre resonemang och förståelse. Ibland blir dock lätt att följa med strömmen, 142 

alternativt vara tvungen agera draglok och då blir det olikt och svårt.// Lär av andra.// Här syns 143 

verkligen osäkerhet om den finns. Men man får chansen att analysera och diskutera, vilket är bra// 144 

Här är det väldigt olika. Det gäller att få rätt frågor ställda till sig. Ibland om man kan något jättebra 145 

så får någon annan svara.// Muntliga är bra på det sättet att man kan förklara vidare utan att behöva 146 

få fram sin poäng i en mening.// Man lär sig att kunna prata ”kemi” men det kan vara svårt att få ut 147 

vad man egentligen tänker.// 148 

 149 

Skriftligt: För mycket med kapitel 10, som man hade lite tid på sig att lära sig. Bara 8-9 hade räckt. 150 

Man ser vad man gjort för fel.// Ej gjort provet. Provet verkar bra i att alla de olika kapitlen var med 151 

lika mycket. Frågorna verkar dock ta lång tid, så jag har svårt att tro att jag skulle hinna på en 152 

dubbeltimme.// Man kan lättare visa sina kunskaper. Svårare att veta hur och vad man ska svara på 153 

(inga följdfrågor). Man vet mer exakt på vad man ska plugga på.// Får visa vad man kan /inte kan 154 

bättre än muntligt. Vet inte förrän man får tillbaka provet om man gjort rätt, dåligt.// Det visar vad 155 

man måste plugga på, men kan vara svårt då man har prov på många kapitel.// Man ser tydligare vad 156 

man kan men det är tråkigare och avskärmat.// Visar vad man kan väldigt bra. Något digitala prov, 157 

saknar man något litet blir det noll. Begrundar sällan det man lärt sig efter provet.// Se vad jag är 158 

dålig på.// Här är det bara en själv som håller i gränserna. Man kan i princip skriva allt man kan 159 

genom att glida in på olika områden i sina svar.// Man kan bli väldigt stressad om det inte finns tid 160 

nog. Man vet inte heller hur mycket som behövs på de olika frågorna.// Man får längre tid på sig att 161 

tänka och om man inte förstår en uppgift kan man alltid gå tillbaka till den.// Ja, man får ju visa vad 162 

man kan. Men alldeles för långt och stort prov.// 163 

 164 

Har du andra synpunkter eller tankar kring dessa två prov? 165 

 166 

Man borde haft skriftliga prov efter lovet.// Båda proven var bra utformade, men eftersom ingen 167 

verkar ha förstått innehållet som vi hade prov på gör det att vi inte var redo för dem. Vi har gått för 168 

fort fram, särskilt med kapitel 10.// Jag tycker inte om att dessa två prov pressades in sista veckan. 169 

Jag har andra ämnen där jag haft mycket att göra. Därför tycker jag inte att det är OK att lägga tre 170 

olika prov samt inlämningar så här dags. Sedan tycker jag att det går lite fort under lektionerna. Jag 171 

kan inte, och förstår inte så mycket av ett kapitel när vi börjar med nästa.// Bra med ett muntligt 172 

först då man får en rejäl genomkörare på exakt vad man kan och inte kan för att få hjälp att plugga 173 

inför det skriftliga.// Skriftliga var väldigt långt och stort och tiden var kort på det.// Nej.//  174 
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Enkät 2B,  2011-12-21 Sammanställning 175 

12 närvarande elever och 12 inlämnade enkäter 176 

 177 

Jämför det muntliga provet kapitel 8+9 med det skriftliga provet kapitel 8-10 178 

 179 

Beskriv hur du tänker, när du jämför det muntliga mot det skriftliga provet, om hur de hjälper, eller 180 

inte hjälper dig, att: 181 

1) visa dina kunskaper 182 

Jag tycker att det första (muntliga) provet var bättre eftersom man först fick se på uppgifterna och 183 

sedan gå in till dig vilket gjorde att jag inte kände mig lika stressad och tvingad att tänka snabbt.// 184 

Om man är bra på att visa sina kunskaper muntligt är ju pratprov bra. Det är också lättare man 185 

pluggar inget till det. Däremot det skriftliga är ju lite bättre för då kan man få ut mer av vad man vill 186 

skriva.// Det skriftliga provet verkar ge en större chans till att visa sina kunskaper än det muntliga. 187 

Därför var det bra att det muntliga kom först. Eftersom man antagligen pluggar mer efter det 188 

muntliga så man kan mer till det skriftliga så har man mer som man vill visa att man kan.// Det 189 

muntliga hjälper mig mer att visa mina kunskaper på det sättet att där kan läraren komma med 190 

följdfrågor och man vet vad man ska säga för att läraren ska bli nöjd. Det kan vara lite svårt på 191 

skriftliga prov. Ibland vet man inte vad läraren vill ha.//  Jag tycker att det är svårare att visa sina 192 

kunskaper i ett muntligt prov eftersom man inte får alla frågor, man får bara vissa. Det kan också 193 

hända att man får frågor man inte kan och att andra får det man kan. I muntliga prov kan man 194 

däremot få följdfrågor som man kanske missade att säga men man kunde svar på. På det sättet kan 195 

man visa sina kunskaper lättare på ett muntligt prov. På ett skriftligt kanske man inte vet hur eller 196 

vad man ska svara på.// Jag tycker att det är svårt att visa allting som man lärt sig under ett muntligt 197 

prov eftersom vi är många i en grupp som ska svara på varje fråga.// Muntliga prov visar kunskaper 198 

genom att besvara frågor som läraren ställer. Sen kan läraren eller de som man gör provet med, säga 199 

att det är delvis rätt eller ändra en detalj i det man sa. Skriftliga prov visar klart ens kunskaper då 200 

man antingen kan besvara frågorna korrekt, eller inte besvara alls.// Jag har mycket lättare att 201 

förklara mig i muntliga prov. Det är sån jag är.// Det skriftliga provet kan ha svårare att visa vissa A-202 

kvalitéer som kräver exempelvis diskussion. Men det kan samtidigt visa exakt, svart på vitt vad du 203 

kan. De muntliga kräver en mer subjektiv bedömning och kanske inte därför visar dina 204 

faktakunskaper lika bra då man kan vara dålig på att formulera sig utan eftertanke.// Jag föredrar 205 

skriftliga prov för då får man visa allt man kan, dessutom hinner man tänka på hur man ska formulera 206 

allting. Men, den här gången var det muntliga bättre eftersom det inte var lika mycket att plugga på 207 

och då gick det att fokusera på det vi skulle lära oss.// I de muntliga proven kan man visa sin säkerhet 208 
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i kemin. Läraren kan se hur man använder sig av det kemiska språket. Man får också chansen att 209 

diskutera med andra. I skriftliga prov kan man visa en djupare kunskap genom att ge fylligare och 210 

mer exakta förklaringar. Här har man också mer tänketid som gör att man kan fundera en stund på 211 

sina svar.//    212 

2) hitta dina områden som behöver förbättras 213 

Här var det andra (muntliga) provet bättre. Grupparbete var viktigt.// Jag får inte ut något av det 214 

muntliga provet jämför med det skriftliga provet. // Eftersom jag inte förstått särskilt mycket vet jag 215 

redan vad som behövde förbättras – allt. Men proven hjälpte mig förstå vad jag skulle fördjupa mig 216 

i.// På muntliga proven blir det väldigt tydligt vad man kan och inte kan. Då är frågorna ofta mer 217 

konkreta än vad de är på skriftliga prov.//  På ett skriftligt prov har man allt uppskrivet och då är det 218 

lättare att hitta det man inte visste om när man får tillbaka det. På ett muntligt prov finns det inte 219 

uppskrivet och då blir det svårare att veta och komma ihåg vad man inte kunde. Man lär sig mer 220 

under provet på ett muntligt.// Jag tycker nog att både muntliga och skriftliga prov kan avslöja vad 221 

man behöver förbättra.// Både muntliga och skriftliga kan visa vilka områden som måste 222 

förbättras.// Man ser klart och tydligt vad man behöver förbättra sig i på ett skriftligt prov.// Här är 223 

det skriftliga klart underlägset det muntliga då man oftast inte tar upp det igen och reflekterar utan 224 

bara lägger det till handlingarna. Det muntliga ger ofta en tankeställare under själva provet som man 225 

reflekterar över sen.// När det gäller att hitta svaga punkter tycker jag att skriftliga prov brukar vara 226 

bättre. Muntligt känns ibland som om det går in genom ena örat och ut genom det andra, man fattar 227 

helt enkelt allts.// I muntliga proven är det lättare att se vad eleven saknar, eftersom att där kan man 228 

verkligen visa sin kunskap, och om man saknar något så är det svårt att hänga med i diskussionen. I 229 

skriftliga prov kan man skriva sig runt för att svara på en fråga, vilket inte visar lika lätt om du kan 230 

eller inte kan.//  231 

3) ge dig ökad förståelse för kemi 232 

Jag lärde mig mer på det första provet eftersom man kunde diskutera frågorna innan. //Det muntliga 233 

provet gav mig lite större förståelse när du förklarade efter vissa av frågorna. // På muntliga prov kan 234 

man ju samtidigt ta del av vad de andra säger så man lär sig mycket. Muntliga prov är jättebra!// I 235 

muntliga prov är det lättare att förstå sig på kemin eftersom man diskuterar mer. Då får man mer 236 

kunskap och det är lättare att lära sig saker som man kanske inte lär sig när man till exempel läser i 237 

boken. Skriftliga prov är inte lika lätt eftersom man bara visar det man kan, man lär sig inte så mycket 238 

under provet. Däremot lär man sig senare om man kollar upp det man inte kunde.// Man får respons 239 

direkt under muntliga, vilket är bra. Efter ett skriftligt prov glömmer man kanske vad som var svårt 240 

och får då aldrig svar på det man undrade över. Under muntliga kan man också hitta saker att se på 241 

olika synvinklar eftersom de andra kanske säger något man själv inte tänkt på. Då lär man sig nya 242 
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saker!// Jag tycker att muntliga prov ger en bättre förståelse för kemi eftersom det blir diskussioner 243 

som kan vara intressant och givande.// Här är det lika. Det skriftliga ger mer förståelse innan, under 244 

själva pluggandet, medans det muntliga ger mer under själva provet.// Jag tycker att den muntliga 245 

delen ger större förklaring inom kemin än den skriftliga. Man kan ställa frågor och ge sig in i nya 246 

kunskaper som leder till nya svar. Genom att läsa i en bok kan det vara svårt att förstå vad som 247 

verkligen menas.// Proven ger mig ingen bättre förståelse för kemi. Det gör jag bara själv om jag 248 

repeterar och pluggar.//  249 

Övrigt: 250 

Det jag tänkte mycket på under första provet var att grupperna kändes bra indelade och att det 251 

kändes som att vi låg på samma kunskapsnivå. Det var inte något jag lade märke till speciellt under 252 

det andra.// Jag tycker att det ska vara en jämn balans mellan skriftliga och muntliga prov även om 253 

flera muntliga prov skulle gynna mig. 254 
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Bilaga 5 Sammanställning av 
transskript från intervjuer 
 
Transskript intervju 1, pojke 1, 2011-12-05 255 

(L): Du ska få ta ställning till några påståenden, och besvara några korta frågor. Jag fick visa vad jag 256 

kunde vid det muntliga provet på kapitel 2-5. 257 

(P1):Nej, inte så, nej … Det blir ju så att man inte kan visa så mycket. Tiden var kort, och det var inte 258 

så många frågor. Vi var fyra, och det tycker jag var bra. 259 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig och genomföra det muntliga provet.  260 

(P1):Det var det här innan … det var väl ganska bra, fast jag tror att det är bättre med skriftligt. Det 261 

känns som om man pluggar mera, muntliga prov är lättare. Man tänker att de är lättare. Man är ju i 262 

grupp, så om man inte förstår något som kan man få hjälp. Ett skriftligt prov är ju mera, individuellt …  263 

(L): Vid det muntliga provet fick ni också arbeta med skriftliga självskattningar. Lärde du dig mycket 264 

på det? Var det viktigt att arbeta i grupp?  265 

(P1): Ja, det tror jag. Jag tror att det var viktigare att få reda på var man står. När jag ska 266 

sammanfatta, kanske jag skriver ner lite och kollar igenom lite, hela kapitlet och så brukar det ju 267 

finnas sammanfattningar i boken.  268 

(L): Jag fick visa vad jag kunde vid det skriftliga provet på kapitel 2-7. 269 

(P1): Ja, lite mer. Däremot var det svårt att veta hur mycket man skulle skriva, eftersom det var E till 270 

A. 271 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig för och genomföra det skriftliga provet. 272 

(P1): Nej, jag lärde mig mycket, det sätter sig när man pluggar. 273 

(L): Jag kunde dra nytta av omdömena på mina svar efter det skriftliga provet. 274 

(P1): Det var bra, man fick veta lite mer om hur man skulle svara. Jag tittade på omdömena direkt, 275 

och såg inte omdömet på hela provet förrän senare.  276 

(L): Finns det några förbättringar av muntliga prov som du kan föreslå? 277 

(P1): Kanske längre tid, och individuella frågor, men diskussion är också bra. Det är bra med blandade 278 

grupper.   279 

(L): Finns det några förbättringar av skriftliga prov som du kan föreslå? 280 

(P1): Ja, gå igenom mer hur man ska svara på frågorna.  281 
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Transskript intervju 1, flicka 1, 2011-11-29 282 

(L): Du ska få ta ställning till några påståenden, och besvara några korta frågor. Jag fick visa vad jag 283 

kunde vid det muntliga provet på kapitel 2-5. 284 

(F1): Ja, det var ju, hur många frågor var det, ja fem eller sex, ja, det omfattade inte allt vi hade läst, 285 

men det kom med en hel del, mycket, ja inte allt. Det är väl kanske svårt att göra på ett skriftligt 286 

också.  287 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig och genomföra det muntliga provet.  288 

(F1): Ja, jag tror att jag pluggade till det muntliga provet precis som till det skriftliga. Jag vet inte vad 289 

jag skulle gjort annorlunda. Jag lärde mig, ja. Man vet ju att det är ett prov, och att man måste plugga 290 

och lösa de här uppgifterna man får.  291 

(L): Vid det muntliga provet fick ni också arbeta med skriftliga självskattningar. Lärde du dig mycket 292 

på det? Var det viktigt att arbeta i grupp?  293 

(F1): Då man skulle kolla om man kunde något bra.  Självskattning, ja, att kolla om jag kunde något. 294 

Det var ju bra om jag redan kunde det bra, men om jag inte kunde det så bra så lärde jag mig inte så 295 

mycket, ja, när jag kryssade i en etta, eller så. Men, då vet jag vad jag måste öva mer på.  296 

(L): Man kan ju se på självskattningen på två sätt. En del var självskattning och en del var mer 297 

repetition. 298 

(F1): Jag hade säkert kunnat använda den före ett prov, eller inte för att titta igenom alldeles före ett 299 

prov, då skulle jag nog föredra en lista med punkter, så här är det, istället för att undra det hur är. 300 

Men, visst, jag använde den, den var inte onödig, men inte livsviktig. 301 

(L): Jag fick visa vad jag kunde vid det skriftliga provet på kapitel 2-7. 302 

(F1): Jag tycker att man lättare kan utveckla svar på frågor vis ett skriftligt prov, man kan gå tillbaka 303 

för att rätta. Det blir lätt lite stressigt vid ett muntligt prov, när man måste få ur sig det snabbt och 304 

enkelt. Vid ett skriftligt prov kan man sitta och tänka lite, undra hur det skulle bli om man gjorde så, 305 

till exempel. Det är skillnad.  306 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig för och genomföra det skriftliga provet. 307 

(F1): Det skriftliga var större, men jag gjorde på samma sätt. Eftersom jag hade gått igenom de första 308 

kapitlen, så visste jag innan att jag inte behövde plugga ihjäl mig på det. När det är ett så stort prov, 309 

och man vill ju göra sitt bästa och börja plugga i tid, men det blir lätt, jag vet inte vad jag vill säga … 310 

Vissa saker kan jag fortfarande känna att jag behövt mer tid och förklaringar. 311 

(L): Jag kunde dra nytta av omdömena på mina svar efter det skriftliga provet.  312 

(F1): Ska jag vara ärlig, så tittade jag inte på dem, jag var mest besviken över resultaten.  Jag tror inte 313 

jag riktigt fick in allt som stod, men om det står en kommentar på varje fråga så kan man känna –”Oj, 314 

vad dåligt.”. Samtidigt som det är jättebra att få kritik. Men, jag har inte tittat på dem efteråt.  315 

(L): Finns det några förbättringar av muntliga prov som du kan föreslå?  316 
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(F1): Jag hade förväntat mig fler frågor, så då var det ju en lättnad att det inte var så många. Men, det 317 

hade ju tagit längre tid, men det hade ju inte varit så stor skillnad. Sedan var vi ju tre i gruppen under 318 

provet, och då var det så att man kunde komplettera varandra.  Samtidigt kunde man försvinna i 319 

bakgrunden. Det var ju en fråga som jag inte riktigt förstod, eller visste vad jag skulle svara, men ändå 320 

så frågade du mig, och det är väl bra att ändå få frågan. Om du inte frågat hade jag inte svarat, 321 

försökt ta för mig, utan låtit någon annan göra det.  322 

(L): Finns det några förbättringar av skriftliga prov som du kan föreslå? 323 

(F1): Det är ju proven man är van vid, man får några frågor och sedan ett resultat. Man är ju fast i de 324 

skriftliga proven. Jag har inte tänkt på det. Man går dit till provet och sedan så …. 325 

(L): Är det något mer du tänkt på? 326 

(F1): Når man har muntliga prov får man direkt kontakt med läraren, man får direkt veta om det är 327 

rätt eller fel. När man får tillbaka ett skriftligt prov, när läraren lämnar igen det, då känner man inte 328 

att någon tittar på. Vissa vågar inte prata vid ett muntligt prov, och andra som vill svara på allt. Vid 329 

ett muntligt prov kan det vara en som redovisar svaret och de andra kan nicka och hålla med fast de 330 

inte fattar någonting. Jag tror att det var lite så.  331 
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Transskript intervju 1, flicka 2, 2011-11-28  332 

(L): Du ska få ta ställning till några påståenden, och besvara några korta frågor. Jag fick visa vad jag 333 

kunde vid det muntliga provet på kapitel 2-5. 334 

(F2): Ja, fast det är ju lite svårt om andra pratar, för om de säger det jag tänker då … Jag tyckte ändå 335 

att jag kunde visa något av det jag kunde.  336 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig och genomföra det muntliga provet. 337 

(F2): Mm. Det var verkligen jättebra, den här självskattningen. När man satt i sin lilla grupp och 338 

diskuterade, det var jättebra, för då fick man lära andra, och då fick man lära sig. Jag förberedde mig 339 

en del. 340 

(L): Vid det muntliga provet fick ni också arbeta med skriftliga självskattningar. Lärde du dig mycket 341 

på det? Var det viktigt att arbeta i grupp?  342 

(F2): Nej, det kan man inte säga, jag använde självskattningarna hemma också.  343 

(L): Man kan ju se på självskattningen på två sätt. En del var självskattning och en del var mer 344 

repetition.  345 

(F2): Repetitionen var viktigast.  346 

(L): Jag fick visa vad jag kunde vid det skriftliga provet på kapitel 2-7. 347 

(F2): Ja, det tycker jag. Jag hade pluggat ganska mycket, och sen när jag fick provet, var det bara så 348 

här, man kunde mer.  349 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig för och genomföra det skriftliga provet. 350 

(F2): Ja, det är klart. Man lär sig av att plugga. Jag tycker det är kul att göra prov. Innan är det inte kul, 351 

men när man sitter där så, jag brukar vara ganska förberedd. 352 

(L): Jag kunde dra nytta av omdömena på mina svar efter det skriftliga provet.  353 

(F2): Jag kommer inte riktigt ihåg. Omdömen är bra. Vi satt i grupperna och diskuterade, och sedan 354 

gick du igenom något på tavlan. Betyget är ju mest intressant. Det kanske är bra om man först får 355 

omdömen, och sedan betyg. Jag vill veta hur det gick. Nu fick vi bägge delarna.  356 

(L): Finns det några förbättringar av muntliga prov som du kan föreslå?  357 

(F2): Du skulle ju kunna sätta oss i nivågrupper, så att det inte är någon som är jätteduktig …   358 

(L): Det handlar ju inte bara om att vara duktig, det är ju viktigt hur man tar för sig. Hur skulle ni i 359 

klassen uppfatta det om jag delade in er. 360 

(F2): Nej, det blir ju svårt. 361 

(L): Finns det några förbättringar av skriftliga prov som du kan föreslå? 362 

(F2): Nej, eller jag tyckte det var bra. Just att det var lätta E-grejer, och fördjupningar senare. Det var 363 

en bra balans mellan uppgifterna, men jag hann inte riktigt med. 364 

(L): Är det något mer du tänkt på?  365 

(F2): Nej.   366 
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Transskript intervju 1, Flicka 3 2011-11-29 367 

 (L): Du ska få ta ställning till några påståenden och besvara några korta frågor. Jag fick visa vad jag 368 

kunde vid det muntliga provet på kapitel 2-5. 369 

(F3): Ja, det tror jag. Jo, jag tycker att man fick säga mycket. Men, ibland kan det hända att någon i en 370 

grupp tar över. 371 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig och genomföra det muntliga provet.  372 

(F3): Ja, det tyckte jag var bra. Vi fick ju se frågorna, och då fick man diskutera dem i gruppen, och då 373 

lärde man sig av det. Det blev som att göra en presentation. Jag kommer ihåg. 374 

(L): Vid det muntliga provet fick ni också arbeta med skriftliga självskattningar. Lärde du dig mycket 375 

på det? Var det viktigt att arbeta i grupp?  376 

(F3): Jag vet inte, det var ju mer att man fyllde i hur man var, fast det är ju bra inför proven att man 377 

kan gå tillbaka och kolla, och se vad man ska kunna. Det var ju bra. Det är svårt att veta exakt var 378 

man ligger, och då var det bra att kunna diskutera med varandra.  379 

(L): Man kan ju se på självskattningen på två sätt. En del var självskattning och en del var mer 380 

repetition. 381 

(F3): Jag tror vi diskuterade lite mer på repetitionsdelen. 382 

(L): Jag fick visa vad jag kunde vid det skriftliga provet på kapitel 2-7. 383 

(F3): Jag fick inte riktigt ut allt jag kunde på papperet. Det gick inte så bra på provet. Det kanske var 384 

jag som skrev konstigt. Man hade pluggat på en massa, men frågorna var så där specifika. Jag kunde 385 

mer om ganska mycket, men fick inte visa det.,  386 

(L): Jag lärde mig en hel del genom att förbereda mig för och genomföra det skriftliga provet. 387 

(F3): Ja. Det gjorde jag. Jag såg verkligen vad jag skulle träna mer på. 388 

(L): Jag kunde dra nytta av omdömena på mina svar efter det skriftliga provet.  389 

(F3): De var bra. Då kunde man se vad som … Jag kollade på omdömena på lektionen, och så tog jag 390 

med dem hem, och kollade i boken, och försökte läsa in det som var fel. Jag förstod vilket totalt 391 

omdöme jag fick. 392 

(L): Finns det några förbättringar av muntliga prov som du kan föreslå?  393 

(F3): Jag tyckte att de fungerade bra. Det var ett bra sätt. 394 

(L): Finns det några förbättringar av skriftliga prov som du kan föreslå? 395 

(F3): Kanske att man får lite mer specifika instruktioner. Nu var det, plugga på allt, man skulle kanske 396 

velat ha, lite mer, plugga på det här, men det kanske ska vara så. Provet var väl ganska bra, det var 397 

väl mer att jag inte … 398 

(L): Är det något mer du tänkt på? 399 

(F3): När man gör ett skriftligt prov blir det mer tydligt. Det blir ju svårt att ha koll på alla vid muntliga 400 

prov. 401 
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Transskript intervju 2, Pojke 1, 2012-01-27, 402 

(L): Var det värt att sätta av en dubbeltimme per muntligt prov? 403 

(P1): Jag vet inte riktigt. Både och faktiskt. Det är ju ett prov, så man pluggar ändå. Fast det är bra 404 

med undervisning. Bra och dåligt. 405 

(L): Var det skillnad i värdet av det första, med frågor i förväg, och det andra provet, med frågor 406 

direkt vid provet? 407 

(P1): Det kan ju vara bra, man pluggar och repeterar, och så. Jag tror att det är bättre om man får 408 

frågorna på provet, men kanske är det bra med frågor på provet, för man läser ju på ändå. 409 

(L): När du går en andra kemikurs, eller någon annan naturvetenskaplig kurs, tror du att det då 410 

skulle vara värt att sätta av en dubbeltimme för ett muntligt prov? Ett, två, tre ..? I slutet eller i 411 

början av kursen? 412 

(P1): Ja. Som repetition och för att lära sig mer också, men inte fler än två. Jag vet inte riktigt när det 413 

skulle vara bäst. 414 

(L): Om man vänder på det hela. Är tiden som vi lagt ner på skriftliga prov, är den mindre värd än 415 

lektionstid? 416 

(P1): Det är bra med prov emellanåt, då vet man hur man ligger till. 417 

(L): Du har säkert varit med om seminarier i svenskundervisningen. Vid ett seminarium får du 418 

läsanvisningar och sedan följer en diskussion i grupp där alla kan delta och där läraren kan ställa 419 

frågor.  Hur ser du på möjligheten att hålla seminarier i kemi i stället för muntliga prov? 420 

(P1): Jag vet inte hur det går till med kemin. Nej, jag tror att det går bättre med skriftliga och 421 

muntliga prov.  422 
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Transskript intervju 2, flicka 1, 2012-01-31 423 

(L): Var det värt att sätta av en dubbeltimme per muntligt prov? 424 

(F1): Ja, när man får uppgifter till ett muntligt prov får man ta tag i och få igång tänket, man får mer, 425 

man har lärt sig mycket på en lektion, men inte funderat lika mycket. Det som är bäst är muntligt 426 

prov för då tar man tag i saker och försöker lära mig saker utanför skolan. Ja, man förstår, men det 427 

gör man också på lektioner. 428 

(L): Var det skillnad i värdet av det första, med frågor i förväg, och det andra provet, med frågor 429 

direkt vid provet? 430 

(F1): Det är mer rättvist att man får frågorna direkt vid provet, för då kan man inte läsa på just innan, 431 

och en kompis kan inte förklara för en. Då kan det bli så att man inte själv … och det blir orättvist. Det 432 

är klart att man vill hjälpa till, men … 433 

(L): Om vi vänder på det hela, vore det mer värt att ha en dubbeltimme lektion än ett skriftligt 434 

prov? 435 

(F1): Jag skulle vilja säga att ett skriftligt prov är samma. En lektion är som att vara på väg, men på 436 

provet visar man. Prov är nödvändigt, men, jag vet inte … 437 

(L): När du går en andra kemikurs, eller någon annan naturvetenskaplig kurs, tror du att det då 438 

skulle vara värt att sätta av en dubbeltimme för ett muntligt prov? Ett, två, tre … ? I början, i 439 

slutet? 440 

(F1): Jag tycker att det är bra, så att det inte bara är skriftliga prov. Om det är några som känner att 441 

de inte klarar skriftliga prov, eller att det inte riktigt är deras grej, så det är bra. 442 

(L): Du har säkert varit med om seminarier i svenskundervisningen. Vid ett seminarium får du 443 

läsanvisningar och sedan följer en diskussion i grupp där alla kan delta och där läraren kan ställa 444 

frågor. Hur ser du på möjligheten att hålla seminarier i kemi, istället för muntliga prov? 445 

(F1): Ja, ett seminarium med längre tid och lite större grupper kan fungera som att kolla av. Men vad 446 

är skillnaden mot ett muntligt prov? 447 

(L): Det blir en mer fri diskussion och jag blir mer av moderator än att enbart dela ut frågor. 448 

(F1): Jo, då kan man ta del av varandra och man kan ha en chans att lyssna på vad andra har att säga. 449 

Det beror helt på om du bedömer det som ett prov. Det skulle säkert fungera.  450 
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Transskript Intervju 2, Flicka 2, 2012-01-27 451 

(L): Var det värt att sätta av en dubbeltimme per muntligt prov? 452 

(F2): Två … jaha. Egentligen är det kanske bättre att ha lektioner, för de förbereder bättre för de 453 

skriftliga, och de är lite viktigare. Det är lättare att få bra på dem, ja alltså det är svårare för dig att se 454 

på ett muntligt prov.  455 

(L): Om vi vänder på det hela, vore det mer värt att ha en dubbeltimme lektion än ett skriftligt 456 

prov? 457 

(F2): Det är roligt att man har lite olika sätt. Jag tycker ända, ja det har ju inte gått så bra för mig på 458 

de skriftliga, att det är bättre med skriftliga. Det är kul att variera lite, att man kan visa på olika sätt. 459 

Om man inte är så aktiv på lektionerna, om man tycker att det är svårt, så kan det ju vara lättare i 460 

små grupper, ja, om man kan prata.  461 

(L): Var det skillnad i värdet av det första, med frågor i förväg, och det andra provet, med frågor 462 

direkt vid provet? 463 

(F2): Det första var lättare än det första dels var det diskussionerna och dels förberedelserna. Det var 464 

enklare, och bättre, med fria diskussioner i förväg. Jag lärde mig nog lika mycket av både, men på 465 

olika sätt, 466 

(L): När du går en andra kemikurs, eller någon annan naturvetenskaplig kurs, tror du att det då 467 

skulle vara värt att sätta av en dubbeltimme för ett muntligt prov? Ett, två, tre ..? I slutet eller i 468 

början av kursen? 469 

(F2): Kanske två då? Kanske i mitten av kursen. Det är svårt. På ett vanligt prov blir man bedömd 470 

exakt, Vissa kanske inte tar muntliga prov så seriöst. Men man lär sig på ett annat sätt vid muntliga 471 

prov. 472 

(L): Du har säkert varit med om seminarier i svenskundervisningen. Vid ett seminarium får du 473 

läsanvisningar och sedan följer en diskussion i grupp där alla kan delta och där läraren kan ställa 474 

frågor.  Hur ser du på möjligheten att hålla seminarier i kemi i stället för muntliga prov?  475 

(F2): Ja, det vore ganska roligt att pröva.  476 

(L): Kan jag bedöma kemikunskaper på ett seminarium, tror du? 477 

(F3): Ja, för då ska man ju argumentera och det är säkert möjligt.  478 
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Transskript Intervju 2, Flicka 3, 2012-02-07 479 

(L): Var det värt att sätta av en dubbeltimme per muntligt prov? 480 

(F3): Om bara jag har muntligt prov i två timmar? Det hade varit mer värt om vi fått frågor innan, som 481 

på första provet, för då hade man lärt sig, och tänkt själv. Jag lär mig mycket på de muntliga proven, 482 

för på en lektion kan man ju sitta och sova, och så.  483 

(L): Var det skillnad i värdet av det första, med frågor i förväg, och det andra provet, med frågor 484 

direkt vid provet? 485 

(F3): Jag lärde mig mer på när vi inte fick en fråga innan, för annars kunde ju de andra förklara för mig 486 

vad frågan innebar. Då får man frågan direkt i knät, Vilket kan i och för sig vara lite läskigt. 487 

(L): Om vi vänder på det hela, vore det mer värt att ha en dubbeltimme lektion än ett skriftligt 488 

prov? 489 

(F3):Delprov behövs, men det skulle kunna vara bara muntliga prov. När man gör ett skriftligt prov 490 

skriver man bara det man redan kan. Men ända ha ett litet förhör.  491 

(L): Kan jag bedöma dina kunskaper på muntliga prov? 492 

(F3): Ja, det tror jag. 493 

(L): Hur lär man sig bäst, med muntliga eller skriftiga prov? 494 

(F3): Muntliga prov definitivt, men om jag kan en del saker och någon annan får prata, då får ju inte 495 

jag, Jag lär mig mer när man pratar med varandra, det kommer följdfrågor, och det blir en diskussion. 496 

(L): När du går en andra kemikurs, eller någon annan naturvetenskaplig kurs, tror du att det då 497 

skulle vara värt att sätta av en dubbeltimme för ett muntligt prov? Ett, två, tre ..? I slutet eller i 498 

början av kursen? 499 

(F3): Jag vill alltid ha muntliga prov. Jag lär mig på det sättet. 500 

(L): Du har säkert varit med om seminarier i svenskundervisningen. Vid ett seminarium får du 501 

läsanvisningar och sedan följer en diskussion i grupp där alla kan delta och där läraren kan ställa 502 

frågor.  Hur ser du på möjligheten att hålla seminarier i kemi i stället för muntliga prov? 503 

(F3): Jag vet inte, men inte så stora grupper då, så att alla får prata. Ja, några frågor i förväg på några 504 

kapitel blir bra.  505 
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Bilaga 6 Samlade data från 
skalfrågor och kategoriserade 
öppna frågor 

 
Tabell 1 
 

Enkät 1 Skalvärde 
vid direkt 
fråga om 
muntligt 
prov 

Kommentarer i öppna frågor om 
muntligt prov 

 Medel SD Positivt Neutralt/ 
obefintligt 

Negativt 

Att visa mina kunskaper 6,9 1,6 4 - 8 

Att hitta mina områden som behöver 
förbättras 

7,3 2,3 - 12 - 

Att ge mig ökad förståelse för kemi 6,0 2,8 5 7 - 

 

Tabell 2 

Enkät 2A  Skalvärde vid 
direkt fråga 

Kommentarer i öppna frågor 

  Medel SD Positivt Neutralt/ 
obefintligt 

Negativt 

Att visa mina 
kunskaper 

Muntligt 6,9 1,6 3 6 3 

 Skriftligt 7,8 1,4 4 6 2 

Att hitta mina 
områden som 
behöver 
förbättras 

Muntligt 7,3 2,3 1 11 - 

 Skriftligt 8,2 1,5 2 10 - 

Att ge mig ökad 
förståelse för 
kemi 

Muntligt 6,0 2,8 8 4 - 

 Skriftligt 5,3 2,6 - 11 1 
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Tabell 3 

 

Enkät 2B  Positivt Neutralt/ 
obefintligt 

Negativt 

visa dina kunskaper Muntligt 4 5 3 

 Skriftligt 3 6 3 

hitta dina områden som behöver 
förbättras 

Muntligt 6 5 1 

 Skriftligt 2 8 2 

ge dig ökad förståelse för kemi Muntligt 7 4 1 

 Skriftligt 2 9 1 
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