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Prov, vitsord1 och bedömning som 
aspekter av kemilärares bedömnings-
praktik 
 
Viveca Lindberg & Ragnhild Löfgren 
 
Bedömning är ett begrepp som under lång tid i Sverige förknippats med 
betygssättning (Rask & Wennbo, 1983). Under 1990-talet har återinfö-
randet av begreppsparet formativ och summativ bedömning – som speg-
lar två av bedömningens funktioner – dock bidragit till att vidga innebör-
den i bedömningsbegreppet. Genom att istället fokusera sammanhangen 
för bedömning, kan följande bild (figur 1) ge en uppfattning om de olika 
innebörder som ligger i begreppet. Bilden bygger på Björklund Boistrup 
& Lindberg (2007).  
   Under pågående arbete 
   (individuellt, i grupp/kollektivt)  
Sammanfattande, (Black mfl 2004)  I slutet av en uppgift/ 
i form av betyg    en process (Wiggins, 1998) 
 
 
Som utgångspunkt    Processer relaterade till  
för utvecklingssamtal    diagnoser och prov (lärar- 
(Granath, 2008; Hofven-    konstruerade, lokala eller 
Dahl, 2006; Lindh & Lindh-    nationella prov) 
Munther, 2005)                   Sammanfattande i olika 
   typer av bedömningsmallar 
   (utvecklade av lärare,  
   konsulter eller lokala utbildnings- 
   myndigheter) 
 
Figur 1. Bedömning – ett vitt begrepp. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande text utgör en delrapport för det av Vetenskapsrådet finansi-
erade forskningsprojektet (2007-2009): ”Kemitexter som redskap för na-
turvetenskapligt lärande: en komparativ studie av undervisningspraktiker 
                                                 
1 Begreppet vitsord är det betyg eleven får i ett skolämne, medan man med betyg i 
Finland avser betygsdokumentet. Den vitsordsskala som används sedan flera decenni-
er är 4-10, där 4 står för underkänt (icke godkänt), 5 är det lägsta godkända betyget 
och 10 det högsta. Istället för betygskriterier har man infört det man kallar en profil. 
Sifferbetyg ges senast i årskurs 8, i tidigare årskurser står det lärarna fritt att välja 
mellan skriftliga omdömen och sifferbetyg. 

Bedömning – 
implicit eller 
explicit 
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i svenska och finlandssvenska klassrum”. I denna text analyseras data 
från de tre finska skolorna som ingår i studien.1 Det som vi i denna text 
intresserar oss för är fyra finlandssvenska kemilärares bedömningsprakti-
ker, vilka principiellt kan hänföras till var och en av de olika delarna i 
modellen. Här avgränsar vi oss dock till endast den del i modellen i figur 
1 som benämns processer relaterade till diagnoser och prov, d.v.s. vilka 
examinationsformer som förekommer samt hur eleverna förväntas visa 
sina kunskaper. Den övergripande fråga som vi avser att belysa är vad det 
är som formar och karakteriserar finlandssvenska kemilärares bedöm-
ningspraktik. Texten syftar till att jämföra likheter och skillnader mellan 
fyra kemilärares provkonstruktion och bedömning i tre finlandssvenska 
skolor på basis av de prov deras elever skrivit som avslutning på ett av-
snitt om periodiska systemet, joner och jonföreningar samt syror och ba-
ser. Alla fyra lärarna valde således ett prov som underlag för att bedöma 
vad eleverna lärt sig.  
 Vidare handlar texten om vad som fokuseras – efterfrågas – i pröv-
ningen och vad som karakteriserar ett godkänt respektive ett gott resultat. 
Lärares provkonstruktion, deras bedömning av elevernas provsvar och 
principerna för deras betygssättning av proven i klassen som helhet är 
något som är föga belyst i såväl svensk som nordisk forskning (Forsberg 
& Lindberg, 2010). Vårt syfte är att belysa den här specifika aspekten av 
finlandssvenska kemilärares bedömningspraktik. De analysfrågor till da-
tamaterialet som ligger till grund för den här delen av arbetet är t.ex. föl-
jande: Finns det en överenskommen praxis om eller formella beslut för 
hur provkonstruktionen går till – kollegialt eller individuellt? Vilka prio-
riteringar gör lärarna då de konstruerar proven? Utifrån prov och lärar-
kommentarer till provet på en av skolorna försöker vi också belysa vad 
som karakteriserar provfrågorna: vilket innehållsligt kemikunnande do-
minerar i provet? Vad karakteriserar ett godkänt betyg?  
 
 
Datamaterialet 
 
Dataproduktionen i de tre skolorna och de fyra klassrummen genomför-
des under ht 2007 (Landsbygdsskolan, lärarna Fred och Fredrika) och 
under ht 2008 (Förortsskolan, läraren Pia och Cityskolan, läraren Nora). 
Innehållet i undervisningen avgjordes i och med den första skola vi fick 
tillgång till (Landsbygdsskolan). Den här texten baseras på respektive 

                                                 
1 Vetenskaplig ledare för detta projekt är Inger Eriksson som är professor i pedagogik 

vid lärarutbildningen vid Högskolan i Bergen och docent i didaktik vid Institutio-
nen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. 
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lärares prov, tre av läraren strategiskt utvalda elevers svar och mp3-
inspelade intervjuer med lärarna som baseras på frågor om och i relation 
till underlagen. För urvalet av elevsvar fick lärarna instruktionen att välja 
ut exempel som sinsemellan var olika: ett som av läraren bedömdes som 
ett gränsfall men där resultatet motsvarade godkänt betyg, ett som repre-
senterade ett för klassen vanligt förekommande resultat (≈ medel) och ett 
som representerade ett gott resultat. Tillvägagångssättet för den här typen 
av kontextualiserade eller materialbaserade intervjuer baserar sig på Or-
rell (1996). Intervjun formas inte enbart av intervjuarens förberedda frå-
gor utan även av det material som utgör utgångspunkten och där den in-
tervjuade även ges möjlighet att kommentera materialet, peka ut skillna-
der eller specifika drag. De inledande frågorna till intervjun handlade om 
lärarens utbildning för, erfarenheter av och fortbildning i provkonstruk-
tion och bedömning samt andra så kallade critical incidents (jfr t.ex. 
Tripp 1993) av betydelse för detta. 
 
 
Provkonstruktion och prioriteringar 
 
Enligt den finska läroplanen från 2004 gäller målrelaterad bedömning:  
 

Elevens framsteg, arbete och uppförande skall bedömas i förhållande till målen i 
läroplanen och till profilerna för goda kunskaper. Profilen för goda kunskaper och 
kriterierna för slutbedömningen definierar nationellt den kunskaps- och färdig-
hetsnivå som utgör grund för bedömningen. Vid sifferbedömning definieras profi-
len för goda kunskaper till nivån för vitsordet åtta (8).” (Utbildningsstyrelsen, 
2004, s. 260).  

 
Som utgångspunkt för lärarnas betygssättning (vitsordsgivning) finns så-
ledes profilen för vitsordet 8. Den här profilen är tänkt att fungera som 
utgångspunkt för lärarna i deras arbete med att sätta samtliga betyg. 
Gemensamt för de fyra lärarna var att elevernas kunskaper prövades ge-
nom skriftliga prov, där varje prov betygssätts. I Förortsskolan komplet-
terades provet med ett laborationsprov. Frågan om provkonstruktion har 
flera aspekter. Det är dels en fråga om arbetsfördelning – sker detta kol-
legialt eller individuellt? – dels en fråga om innehåll och form. I Lands-
bygdsskolan har skolans alla lärare i matematik och No-ämnen gjort upp 
om en arbetsfördelning: en lärare ansvarar för konstruktionen av ett prov 
i ett ämne under ett läsår och samma prov ges i alla parallellklasser. För-
slaget till provfrågor skickas ”på remiss” till kollegorna, som ger syn-
punkter. Förslaget justeras utifrån synpunkterna. Cityskolan har utvecklat 
en liknande praxis. Här ges möjlighet för varje lärare att ge förslag på 
provfrågor. Varje lärare har således antingen bidragit med någon eller 
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några frågor eller bidragit till att omformulera andras frågor. I Förorts-
skolan konstruerar varje lärare sina egna prov.  
 Beträffande innehållsliga prioriteringar säger Fredrika att lärarna på 
Landsbygdsskolan har satsat på ”hur bindningarna mellan partiklarna ser 
ut” och att ”de [jonföreningarna] leder ström och att man genom experi-
ment kan kontrollera det” (Intervju ht 2007). På Cityskolan har lärarna 
principen att frågorna ska täcka åtminstone ”det viktigaste” i avsnittet, 
exempelvis: 
 

Lärare: Hur joner bildas och sen då hur föreningar bildas, för det är ju grundläg-
gande, hur elektroner förflyttas. Det är ju det som är det viktiga och också det som 
är det svåra, både kovalent bindning och jonbindning (Intervju med Nora, ht 
2008).  

 
Läraren på Cityskolan har också en klar uppfattning om vad hon uteläm-
nar om det blir ont om tid: ”det här praktiska med syror och baser. Dom 
vet re’n ganska mycket om det […] försurningen, som är det sista i det 
här avsnittet, man behöver bara ta några stolpar” (Intervju med Nora, ht 
2008). Läraren motiverar det med att eleverna redan känner till åtminsto-
ne syror då de kommer till årskurs 7. Även på Förortsskolan uppger lära-
ren att periodiska systemet, oktett och att rita elektroner är viktiga inne-
håll. Vidare poängterar hon särskilt kunskaper från laborationer samt att 
kunna avläsa tabeller som viktigt att ha med på kemiprov. Svaren – d.v.s. 
prioriteringarna – på de tre skolorna är således rätt likartade. När det gäll-
er vilken typ av frågor som används är mönstret likartat på alla tre sko-
lorna. Frågor med fasta svarsalternativ och frågor med korta öppna svar 
(eleverna förväntas själva formulera de få ord som krävs för att besvara 
frågan) är klart dominerande. Enstaka frågor där eleverna ska svara med 
en eller två fullständiga meningar förekommer på varje skola. De här frå-
gorna utgör dock inget explicit krav för att eleverna ska kunna nå god-
känt resultat – den totala poängsumman avgör. På samtliga skolor gäller 
att varje svar poängsätts. Det som ligger till grund för hur många poäng 
olika frågor kan ge är vanligen hur många av något (benämningar, be-
teckningar mm.) som efterfrågas. Frågor som kräver att eleverna t.ex. pa-
rar ihop något (namn och beteckning eller egenskap och 
namn/beteckning) kan även ge ½ poäng per rätt hopparade element. I och 
med att antalet poäng varierade mellan frågorna frågade vi om det finns 
en relation mellan antalet poäng på en fråga och dess värde i termer av 
viktighet – om poäng kan ses som en signal till eleverna. På en direkt 
fråga om det fanns någon fråga på provet som lärarna bedömde som vik-
tigare än andra säger alla fyra lärarna att alla provfrågor är lika viktiga – 
ingen fråga tillmäts mer värde än någon annan, dvs. det finns ingen speci-
fik fråga eleverna måste klara av att besvara för att bli godkända på pro-
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vet. Cityskolan skiljer sig från de andra genom att varje fråga är värd 6 
poäng. För essäfrågor förbestäms vilket innehåll som ska ingå och vad de 
olika delarna är värda. Övriga frågor bedöms som på de två andra skolor-
na. Av andra svar under intervjuerna på Landsbygdsskolan framgick det 
att frågans placering (först respektive sist) i provet signalerar dess svårig-
hetsgrad – och samtidigt dess innehållsliga värde, som dock inte kommer 
till uttryck i poäng. De första frågorna i provet har en särskild funktion: 
att ge svaga elever möjlighet att få tillräckligt många poäng så att de, med 
komplettering av några ströpoäng (”riktiga poäng” till skillnad från 
”hjälppoäng” eller ”turpoäng”), kan nå godkänt resultat. Motsvarande 
strategi används såväl på Förortsskolan som på Cityskolan även om be-
nämningen varierar (lätta frågor). Vidare frågade vi om det fanns någon 
typ av frågor som läraren saknade i provet eller om det här provet kunde 
ses som typiskt. En av lärarna på Landsbygdsskolan nämnde essäfrågor, 
men uttryckte också viss tveksamhet till dem: 
 

Lärare: Varken lärare eller elever tycker egentligen om dem. Ofta undviker vi ju 
dem därför att det är lättare att rätta ett prov där det är klart rätt eller fel jämfört 
med att sitta och ta ställning till ska jag ge två poäng eller tre poäng (intervju med 
Fredrika, ht 2007). 

 
 
Rättning och betyg på provet 
 
Av intervjuerna framgår att provbedömningsprocedurerna, d.v.s. rätt-
ningsarbetet, skiljer sig mellan de tre skolorna. På Landsbygdsskolan har 
man en gemensam rättningsmall och provrättningen genomförs i två steg. 
Först rättar varje lärare proven för sina egna elever. Efter det har alla ke-
milärare en gemensam bedömningskonferens, där man – utifrån fre-
kvensfördelningen över samtliga elevers poäng – gemensamt bestämmer 
poänggränsen för lägsta godkända betyg och för vart och ett av de övriga 
betygen. Samma poänggränser (skala) gäller således i alla parallellklas-
ser. På Förortsskolan och Cityskolan rättar och betygsätter varje lärare 
själv proven för sina elever. Vidare har vi konstaterat att det på varje sko-
la finns dels principer för vad som krävs för godkänt betyg, dels en prax-
is, t.ex. att godkäntgränsen justeras i förhållande till utfallet. När det gäll-
er övriga betyg har de tre skolorna likartade principer: poängen fördelas 
jämnt över skalan. Av tabell 1 framgår vilka procedurer, principer och 
vilken praxis vi kunnat identifiera på var och en av skolorna. 
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Tabell 1. Principer och praxis för bedömningsarbetet i kemi på tre 
finlandssvenska skolor.  
 
Skola & provbedöm-
nings-procedurer 

Krav för godkänt Vad krävs för övriga vits-
ord? 

Landsbygdsskolan 
Steg 1: Varje lärare rättar 
proven (poängsätter sva-
ren) för eleverna i den 
klass man undervisar.  
Steg 2: Bedömnings-
konferens: alla lärare som 
undervisar kemi i åk 8. 
Utifrån den totala poäng-
fördelningen i alla klasser 
görs en bedömning av om 
provet var lätt eller svårt. 

 
Princip: ca 20% av totalpo-
ängen  
Praxis: avgörande för om 
elever får godkänt betyg (5) 
eller underkänt (4) är lärarnas 
bedömning av konsekvenser-
na av ett godkänt respektive 
ett underkänt resultat (vem 
som ”behöver bli” godkänd 
eller underkänd. Detta avgör 
den exakta poängsumma som 
blir gränsen. 

 
Princip: Poängen fördelas 
”någorlunda jämnt” över ska-
lan. 
Praxis: lätta prov (d.v.s. flera 
elever presterar många po-
äng) gör att kraven skärps. 
Det behövs alltså fler poäng 
för de högsta vitsorden (9 och 
10)  
 

Förortsskolan 
Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar). 

 
Skriftligt prov: 
Princip: 45% av totalpoängen 
Praxis: Läraren anser att kra-
ven är för höga och accepterar 
30% som gräns för godkänt. 
Innan hon fattar beslutet kon-
sulterar hon en äldre lärare vid 
annan skola, hennes informel-
la mentor. 
Laborationsprov: 
Eleverna följer säkerhetsföre-
skrifterna (använder skydds-
kläder, skyddsglasögon) 

 
Princip: Poängen fördelas 
”någorlunda jämnt” över ska-
lan. 
 

Cityskolan 
Varje lärare rättar själv 
sina prov (poängsätter 
elevernas svar). 

 
Princip: en tredjedel (ca. 
30%). Detta gäller även fysik 
och matematik.  
Praxis: Skalan justeras om 
det generella resultatet är 
dåligt (dvs. det räcker med 
färre poäng för 5).  

 
Princip: Linjär fördelning (po-
ängen fördelas jämnt över 
skalan). 
 

 
Ingen av lärarna relaterade bedömningsarbetet i samband med de här 
proven till kursplanens mål: 
 

Intervjuare: Har ni diskuterat de, frågorna, i relation till de mål som finns i läro-
planen? 
 
Lärare: Ibland och ibland inte. Sällan ska vi väl säga. Vi följer nog mer boken än 
läroplan. Det blir nog så i praktiken (intervju med Fredrika, ht 2007). 
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I samband med att Läroplansgrunderna från 2004 och kriterier för vitsor-
det 8 infördes prövade lärarna på Landsbygdsskolan att använda kriteri-
erna som utgångspunkt för poängskalan. De fann det svårt – ”då ska ju 
provet vara perfekt” – vilket innebär att deras förståelse är att resultatet 
(fördelningen av vitsord mellan eleverna) ska fördelas någorlunda jämnt. 
 
 
Vilket kunnande efterfrågas? 
 
I tabell 2 exemplifieras vad frågorna kräver av eleverna utifrån provet på 
Landsbygdsskolan. Provet bestod av tio frågor, vidare bestod varje fråga 
av delfrågor (a, b, c etc.). Enligt lärarna var delfrågorna inte nödvändigt-
vis relaterade till varandra, utan kunde lika gärna ha formulerats som se-
parata frågor. Med den tolkningen bestod provet således av totalt 37 frå-
gor.  
 
Tabell 2. Frågor i kemiprov – vad efterfrågas och i vilken omfatt-
ning? 
 

Vad förväntas av elevernas svar?  
– Att eleverna: 

Antal 
(del)frågor 

Anger namn och/eller beteckning på ett kemiskt 
ämne 

25 

Ritar en atom- respektive en molekylmodell 2 

Anger/ringar in rätt antal eller anger ett intervall 4 

Anger ett begrepp 3 

Anger en färg 1 

Svarar med en mening 2 

 
Att kunna ange namn och/eller kemisk beteckning är det som klart domi-
nerar och därmed framstår som viktigast att kunna i Landsbygdsskolan. I 
dessa frågor ingår dels frågor där man ska ange en kemisk beteckning 
eller utifrån en kemisk beteckning ange vilket grundämne som avses, 
men också frågor där en fullständig reaktionslikhet ska anges.  
 
Vad kvalificerar för godkänt betyg? 
 
Utifrån exemplet på Landsbygdsskolan kan eleverna få godkänt på provet 
med 11 poäng (20 procent av totalpoängen). Antalet delfrågor är 37 
stycken och maxpoäng på provet är 55 poäng vilket innebär att vissa del-
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frågor kan ge flera poäng. Fredrika vid Landsbygdskolan kommenterar 
gränsen för godkänt med att det är rätt lågt. Fred hänvisar till att kemi är 
ett svårt ämne och att detta är anledningen till att de frångår den generella 
princip lärarlaget har om att det krävs 25 procent av totalpoängen för att 
få godkänt på proven i naturvetenskapliga ämnen och matematik. 
 

Intervjuare: När man får de här poängen – kvittar det vilka elva poäng man får? 
Lärare: Det är just precis. Vi kan ju inte… Meningen med de här [gemensamma] 
skalorna är ju att det här det ska bli rättvist. Att om en [elev] som har en annan lä-
rare har elva poäng så ska hon inte kunna säga att se jag fick elva poäng och det 
här vitsordet och då kan inte jag åt mina elva poäng ge ett annat vitsord. Utan de 
ska vara jämförbara med varann. /…/ Och jag kan inte säga att jag någon gång förr 
ha märkt det så tydligt som just vid det här provet att jamen nog har hon många 
turpoäng bland de där elva. (intervju med Fredrika, ht 2007). 
 

Vid genomgång av provet så ändrar läraren sin bedömning i relation till 
”många turpoäng” och kommenterar istället poängen som ”riktiga po-
äng”. 
 

Lärare: Det där var ju helt OK poäng. Om vi då säger vad som faktiskt har visat på 
någon kunskap här. Har var nog två riktiga poäng och det där var ett ganska värde-
fullt poäng [eleven kan ange SO4

2-] och det är förvånansvärt. Det förstår jag inte 
hur hon har kunnat när hon inte kunnat något annat. Men det där var ju ett bra po-
äng [eleven kan ange gränsen för basiskt pH-värde] och det där. /…/ Så vad har vi 
nu ... en , två, tre, fyr, fem poäng som är helt OK, sex, sju det där var ju ganska lät-
ta poäng men i alla fall /…/ (intervju med Fredrika, ht 2007). 

 
Ingen fråga är principiellt viktigare än någon annan och det finns inga 
poäng som eleverna måste ha för godkänt resultat utan det sammanlagda 
poängtalet och andelen poäng av totalsumman är avgörande – oavsett 
varifrån poängen kommer. Ändå tillmäts frågorna olika värde beroende 
på om de finns i början eller i slutet av provet. Eleverna kan således sam-
la vissa poäng på frågor i början av provet, där man ska ange metaller, 
gaser och joner och deras kemiska beteckningar. Utöver det kan de få 
ströpoäng, t.ex. om de kan para ihop rätt begrepp med rätt substans (t.ex. 
bromtymolblått med indikator, saltsyra med syror). I praktiken är det så-
ledes möjligt att eleverna, utifrån principerna för poängtilldelning, får 
godkänt på provet på basis av innehållsligt fragmentariska kunskaper. 
 
Sammanfattning 
 
Vad kan vi då säga om vad det är som format dessa fyra finlandssvenska 
kemilärares bedömningspraktiker? Inom två av skolorna fanns det inslag 
av kollegial provkonstruktion, antingen så att alla lärare bidrog med frå-
gor som sedan utgjorde underlag till provet eller så att en lärare utarbeta-
de ett förslag som kollegorna gav synpunkter på. På den tredje skolan 
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skedde provkonstruktionen individuellt i förhållande till kollegor på sko-
lan, men i samverkan med extern mentor (äldre kemilärare på annan sko-
la). Skriftliga prov förekom på alla skolor, en av skolorna kompletterade 
med ett laborationsprov. Frågor med fasta svarsalternativ (flervalsfrågor) 
eller frågor med korta öppna svar dominerade. Ingen av lärarna uppgav 
att de hade innehållsliga prioriteringar beträffande vilka frågor eleverna 
behövde kunna besvara för att få godkänt på provet. Namn, begrepp och 
kemiska beteckningar framstår dock som viktigast att kunna, utifrån anta-
let delfrågor (25 av 37 på Landsbygdsskolan). Alla provfrågor uppges 
vara lika viktiga, ingen fråga tillmäts således mer värde än någon annan. 
Vilka poäng som helst duger för att nå godkänt – andelen poäng gäller. 
Men ordningsföljden signalerar att de frågor som finns i början av provet 
är lätta medan de som finns i slutet av provet är svårare. Detta är en prax-
is som alla fyra lärarna tar för given. Vidare finns en del frågor med för 
att ge ”svaga” elever möjlighet att få poäng (”turpoäng” kontra ”riktiga 
poäng”). Detta kan förstås som ett dilemma ur såväl lärar- som elevper-
spektiv. Ur ett elevperspektiv ska samma andel poäng resultera i samma 
vitsord. Ur ett lärarperspektiv kan samma poäng representera rätt olika 
kunskaper och därmed värderas olika av läraren. Principerna för bedöm-
ning och betygssättning i relation till provet som vi urskiljt kan tolkas 
som influerade av en vardagsförståelse av normrelaterad betygssättning1. 
Betygen är dock bundna till klass eller parallellklasser, påverkad av en-
skilda elever – framför allt gäller detta de elever som i Landsbygdsskolan 
fick ett lättare prov. I materialet finns inga indikationer på att lärarna an-
vänder kursplanen som utgångspunkt för provkonstruktion eller bedöm-
ning. 
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