
Linköping University Electronic Press 

Book Chapter 

Vad krävs för godkänt i kemi? 

Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren 

Part of: Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska svenska skolor : en 
komparativ tvärvetenskaplig studie, ed. Inger Eriksson, 2011, pp. 114-158. ISBN: 

978-91-7656-678-7 

Available at: Linköping University Electronic Press 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-84685 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-84685


114

Vad krävs för godkänt i kemi?

Viveca Lindberg, Stockholms universitet  
Ragnhild Löfgren, Linköpings universitet

I det här kapitlet beskrivs och jämförs provkonstruktion och bedömning 
i tre svenska och fyra finlandssvenska kemiklassrum. Med utgångspunkt i 
antagandet om att redskap och traditioner bidrar till att forma vad de som 
agerar i praktiker uppfattar att de ska åstadkomma, är syftet med detta kapitel 
att utforska vilka redskap och strategier som lärarna använder för bedömning 
av elevernas kunskapsutveckling. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av 
tidigare betygssystem i Finland och i Sverige. Med denna vill vi belysa vilka 
tankefigurer som bidragit till att utforma de traditioner och bedömnings-
praktiker som möjliggjordes och som lärarna hade tillgång till då de skulle 
ta i bruk nuvarande betygssystem. 

Vi tar vår utgångspunkt i verksamhetsteoretiska och sociokulturella an-
taganden om att praktiker konstitueras i samspel mellan människor, olika 
typer av redskap och miljöer. Lärare i naturvetenskapliga ämnen, i detta fall 
specifikt kemi, utgör den praxisgemenskap som står i fokus. Genom sin skol-
tid, ämnes- och lärarutbildning samt sitt arbete i skolan har de å ena sidan 
formats till de tanketraditioner och den praxis som utgör en aspekt av deras 
bedömningsarbete, samtidigt som de bidrar till att upprätthålla och förändra 
såväl tanketraditioner som praxis. De påverkas av såväl tidigare som rådande 
bedömningspraktiker men påverkar själva den aktuella och fortsatta utveck-
lingen av bedömningspraktikerna i kemi. De redskap som erbjuds är socio-
tekniska i den meningen att en del av dem, t.ex. betygssystem (skalor, valet av 
referenspunkt för bedömning, kriterier m.m.), men också de styrdokument 
betygssystemen relateras till, är skapade av administratörer på uppdrag av 
politiker. I det här fallet avgränsar vi oss till sådana delar av styrdokumen-
ten som specifikt kan kopplas till betygssystemen i respektive land. Andra 
redskap kan vara skapade av forskare, praktiker eller tekniker – t.ex. port-
folios, matriser eller olika dataprogram för individuella utvecklingsplaner. De 
miljöer kemilärarna verkar i är framför allt klassrummet och lärarrummet. I 
klassrummet utgör dagliga bedömningar i klassrumssamtalen en del av den 
vardagsinteraktion som bidrar till lärarnas tolkningar av styrdokumenten. 
Andra – mer formaliserade bedömningssituationer (utvecklingssamtal, prov-
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bedömning/rättning, bedömning av uppgifter, utformandet av individuella 
utvecklingsplaner, betygssättning) – bidrar även de med erfarenheter av sys-
temet i bruk och hjälper till med att forma lärarnas förståelse och användning 
av dessa redskap. På motsvarande sätt kan införandet och användningen av 
matriser, portfolios och dataprogram bidra med erfarenheter som formar 
lärarnas användning av styrdokumenten. Lärarrummet är den andra miljön 
där förhandlingar om innebörden av såväl generella som specifika aspekter 
av styrdokumenten antas förekomma (jfr Räihä, 2008; Wedin 2007). 

Utifrån denna bakgrund och den för forskningsprojektet gemensamma 
referensramen görs jämförelsen. En fråga vi mer specifikt vill besvara är om 
det finns kulturella särdrag i lärarnas bedömningsarbete såsom det kommer 
till uttryck i provkonstruktion och provbedömning? Den andra frågan är 
relaterad till vilka kunskaper som krävs av eleverna, specifikt vad som krävs 
för godkänt i finlandssvenska respektive svenska klassrum: vad karakterise-
rar det kunnande som accepteras som godtagbara i kemi med avseende på 
periodiska systemet och kemiska bindningar? 

Bedömning och betyg i Finland och Sverige
Jämfört med många andra länder har lärarna i Sverige och Finland stort in-
flytande över betygssättningen av eleverna. De betygssystem som ligger till 
grund för denna del av lärarnas arbete i de båda länderna har vissa likheter, 
men det finns också skillnader. I tabell 1 gör vi en översiktlig jämförelse av 
de nuvarande betygssystemen. Sedan följer en skissartad jämförelse av några 
centrala förändringar sedan grundskolans införande i respektive land för att 
ge en viss inblick i de skeden som föregått det som gäller idag. 

I samband med grundskolans införande i Sverige under 1960-talet imple-
menterades normrelaterade (relativa) betyg och en ny betygsskala. Beslutet 
föregicks av en lång period av kritik mot de så kallade absoluta betygen1. 
Den betygsskala som infördes i läroplanen för grundskolan från 1962 bestod 
av betygsstegen 1-5, vilka skulle fördelas enligt tabell 2 (Andersson, 1991, 
2002).

 

1. Absoluta betyg relaterar till föreställningen om att det finns en säker kunskap som lärarna 
ska överföra till eleverna. Ju mer av denna kunskap eleverna visar vid provsituationer (vilket 
togs som intäkt för vad eleven kunde), desto högre betyg fick eleven. Betygsskalan, från högsta 
till underkänt betyg, var A, a, AB, Ba, B, BC och C (Andersson, 1991).
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Tabell 1. Inramningen för bedömning och betygssättning i grundskolorna i 
Finland och Sverige

Betygs-
system

Finland Sverige

Benämning 
& referens-
punkt*

Målrelaterad bedömning Mål- och kunskapsrelaterad 
bedömning

Betygsskala Valfritt för lärarna/skolan, upp till årskurs 8 G – Godkänt 

VG – Väl godkänt 

MVG – Mycket väl godkänt

Betyg ges från åk 8

Kompletteras med betygs-
liknande omdömen för varje 
termin. Rektor på respektive 
skola fastställer hur dessa ska 
utformas.

Verbala betyg: 
kan utformas som 
utlåtande eller 
korta omdömen, ges 
terminsvis

Profil för goda kun-
skaper i åk 6

Sifferbetyg, senast 
i årskurs 8

4 – underkända 

5 – hjälpliga 

6 – försvarliga 

7 – nöjaktiga 

8 – goda 

9 – berömliga 

10 – utmärkta 

Stöd för 
lärarnas 
bedömning 
och betygs-
sättning

- kursplanens kriterier för vitsordet 8 vid 
slutbedömning (summativ)

- kursplanens mål att uppnå 
(lägsta godkänt-nivån), be-
tygskriterier för VG och MVG

- Avsnittet bedömningens 
inriktning** i kursplanerna 
(gäller alla betygsnivåer)

Komplette-
rande extern 
bedömning

Nationella prov i kemi (valfria för lärarna/
skolan) införda på 1990-talet 

Nationella prov i biologi, fysik 
eller kemi enligt Skolverkets 
beslut för respektive skola, 
från och med 2010 (försöks-
utprövning 2009).

* Med referenspunkt avses det som elevernas prestationer jämförs med, en norm (en given 
procentuell fördelning), mål/kriterier eller kunskapsdomäner (jfr t.ex. Black, 1998).

** ”I avsnittet bedömningens inriktning beskrivs de kunskaper och kunskapskvaliteter som 
skall bedömas oavsett betygssteg. Avsnittet utgör en brygga mellan kursplaner och betyg-
skriterier och ett stöd i det lokala arbetet med att konkretisera och fastställa de kunskap-
skvaliteter som skall ligga till grund för bedömningen av eleven” (Skolverket, 2000, s. 7).
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Tabell 2. Procentuell fördelning av betygen enligt Lgr 622.

Betyg  1  2 3 4 5

Procentsats  7 24 38 24 7

Denna fördelning var avsedd för betygen på nationell nivå. I läroplanen från 
1980 mjukas reglerna för betygsfördelning upp: 

Någon given procentsats för de olika betygsgraderna skall inte finnas. Normalt skall 
dock antalet fyror och tvåor i en klass vara fler än antalet femmor respektive ettor. 
Medelbetyget tre gäller för samtliga elever i landet. För den enskilda klassen kom-
mer däremot medelbetygen att kunna avvika från riksgenomsnittet. (Lgr 80, Allmän 
del, s. 39)

I praktiken verkar denna fördelning ännu strax före övergången till 1990-
talets betygssystem ha använts på någon av följande tre nivåer: på klassrums-
nivå (samtliga betygssteg fördelas enligt angivna procentsatser i det enskilda 
klassrummet), på skolnivå (fördelningen görs i relation till skolans samtliga 
parallellklasser inom en årskurs) och på den avsedda nivån, på nationell nivå. 
Praxis varierade mellan olika skolor. Det förefaller som om rektorerna hade 
visst inflytande över vilken nivå som gällde (Lindberg, 2002). På 1970-talet 
initierades det så kallade MUT-projektet (målbestämning och utvärdering) 
som syftade till att utveckla målrelaterad bedömning. Projektet hade i upp-
drag att skriva fram tydliga mål i alla skolämnen med vilkas hjälp man på ett 
enkelt sätt kunde avgöra (pricka av) om en elev nått målet eller inte. Inom 
projektet konstaterade man dock snart att de mål man på detta entydiga sätt 
lyckades formulera i flera fall ledde till en trivialisering av kunnandet, varför 
projektet avbröts. Det dröjde ända till 1990-talet innan man på nytt disku-
terade behovet av att överge de normrelaterade betygen (Andersson, 2002). 
Även den internationella forskningen om criterion referenced assessment 
(mål-/kriterierelaterad bedömning) hade under 1970-talet pekat på behovet 
av öppna mål och kriterier för att inte låsa undervisningen (Popham, 1978). 
För att undvika en sammanblandning med det tidigare MUT-projektet valdes 
benämningen mål- och kunskapsrelaterad betygssättning då betygssystemet 
reformerades. Denna reform innebar också att en ny betygsskala infördes. 
En aspekt av de nya betygen var att man återinförde en godkänt-gräns. För 
grundskolans del innebar det att elever som hade otillräckliga kunskaper 

2. Observera att betyget 1 inte stod för ett icke godkänt/underkänt resultat. Under de decen-
nier detta betygssystem användes fanns inget betyg för icke godkänt. Betygen representerade 
mer eller mindre kunskap. Otillräckliga kunskaper i förhållande till skolans läroplan hante-
rades inte i detta system.
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inte fick betyg i respektive ämne. Inom gymnasieskolan infördes betyget 
IG – Icke godkänt (Andersson, 2002). Sedan introduktionen av betygssys-
temet har några centrala beslut genomförts. Medan det från början enbart 
gavs centrala betygskriterier för det mellersta betyget, Väl godkänt (VG), 
och lärarna förväntades utforma betygskriterier för de två övriga betygen 
lokalt, infördes nationella betygskriterier för samtliga betyg redan 2000 då 
kursplanerna reviderades. Sedan dess har lärarna ålagts utformningen av 
individuella utvecklingsplaner med betygsliknande omdömen (Utbildnings-
departementet, 2008-01-15).

Även i Finland infördes normrelaterade betyg samtidigt som grundskolan 
infördes (POPS 70:I & II). Till skillnad från Sverige var detta en reform som 
genomfördes stegvis i landet under hela 1970-talet, med början i Lappland 
(under tidigt 1970-tal) och avslutning i Helsingforsregionen i slutet av 1970-
talet. Man behöll dock den betygsskala (4-10 – jfr Tabell 1) som införts under 
tidigare decennier. I Finland gavs lärarna anvisningen att de skulle jämföra 
och rangordna eleverna i sin klass, varefter vitsorden skulle fördelas mellan 
eleverna. Redan 1985 frångicks den normrelaterade bedömningen till förmån 
för målrelaterad bedömning. Utformningen av denna har dock varierat över 
tid. Medan läroplanen från 1985 präglades av detaljerade, centralt utformade 
mål och angivet innehåll, innebar läroplanen från 1994 en stark decentra-
lisering: såväl målen som undervisningens innehåll fastställdes i stort sett 
lokalt. Efter bara några år återgick man till en ökad centralstyrning av mål 
och innehåll – dock långt ifrån lika detaljerad som den på 1980-talet (Sal-
mio, 2004). I nu gällande läroplansgrunder från 2004 är målen, det centrala 
innehållet för respektive ämne och de nationella kriterierna för vitsordet 8 
givna. Lärarna förväntas relatera högre och lägre vitsord till dessa kriterier. 
Dessutom finns "en profil för goda kunskaper för årskurs 6" (Utbildnings-
styrelsen, 2004, s. 187). 

Nationella prov används såväl i Sverige som i Finland i vissa ämnen. Inne-
börden av begreppet nationella prov skiljer sig dock mellan länderna. Medan 
i huvudsak alla svenska elever skriver nationella prov i svenska (eller svenska 
som andraspråk), matematik och engelska, är det enbart ett urval elever som 
gör det i Finland. Nationella prov i kemi har förekommit i Finland sedan 
1990-talet (Aksela & Juvonen, 1999) medan de är nya inom grundskolan i 
Sverige. Sedan 2010 skriver eleverna i årskurs 9 nationellt prov i något av de 
naturorienterande ämnena – biologi, fysik eller kemi. Alla elever skriver så-
ledes prov i något ämne, men Skolverket avgör vilka skolors elever som deltar 
i vilket prov (SFS, 2010:1036; SKOLFS 2009:8).
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Sammantaget finns det således både likheter i och skillnader mellan hur 
betygssystemen utvecklats i Sverige och Finland. Bägge länderna har for-
mellt övergett normrelaterad betygssättning till förmån för målrelaterad be-
dömning (Finland) och mål- och kunskapsrelaterad bedömning (Sverige). 
Skillnaderna mellan de två framgår delvis av den jämförelse som följer3. 
Betygs-/vitsordsskalorna har varit och är olika. Medan man i Finland (för 
grundskolans del) har behållit den vitsordsskala som funnits under flera de-
cennier och endast justerat de verbala beteckningarna för respektive vitsord, 
infördes en ny betygsskala under 1990-talet i Sverige. Vidare använder båda 
länderna nationella prov men för olika syften. Medan elevernas resultat i de 
finska nationella proven ligger till grund för skolmyndigheternas informa-
tion om läget i den finska skolan – inte för att bedöma elevernas kunskaper 
(Simola, 2010) – är situationen en annan i Sverige. Då de nationella proven 
på 1990-talet ersatte de tidigare standardproven i grundskolan syftade de 
nationella proven bl.a. till att utgöra ett stöd för lärarnas bedömningar och 
att fungera vägledande för dem i förhållande till konstruktionen av mål- och 
kunskapsrelaterade prov och bedömning av elevernas svar. Under 2000-talet 
har den politiska pressen på lärarna ökat att elevernas resultat i de nationella 
proven ska tillmätas större inflytande över elevernas slutbetyg (Skolverket, 
2007). Slutligen kan vi se att trots att lärarna i de båda länderna, jämfört 
med länder som t.ex. England, tillskrivs en rätt hög grad av autonomi i för-
hållande till betygssättningen, verkar det finnas en större tolerans till att 
uttolkningen av innebörden i respektive betyg kan variera i Finland: ”det 
är den som tolkar skolvitsorden som bestämmer deras betydelse” (www.
edu.fi/grundlaggande_utbildning_elevbedomning), medan denna tolerans 
förefaller ha minskat i Sverige, där kontrollmekanismerna istället har ökat 
(jfr Forsberg & Wallin, 2006).

Styrdokument och bedömning
Till lärarnas arbetsuppgifter hör att utforma de underlag som ska ligga till 
grund för bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper. En av de 
vanligaste formerna för att pröva elevernas kunskaper har varit skriftliga prov, 
men även muntliga eller skriftliga läxförhör hör till de traditionella under-
lagen för lärarnas betygssättning. Styrdokumenten från såväl Finland som 
Sverige betonar att underlagen ska vara mångsidiga. I de finska grunderna 
för läroplanen anges att ” Bedömningen under studiernas gång skall vara san-
ningsenlig och grunda sig på mångsidiga prov” (Utbildningsstyrelsen 2004, 
s. 260), medan motsvarande skrivning i den svenska läroplanen (Lpo94) är 

3. För att klargöra de principiella skillnaderna krävs en mer omfattande utredning än vad 
som ryms inom syftet med detta kapitel.
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formulerad som en av skyldigheterna för lärare – läraren skall ”utifrån kurs-
planernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling” Skolverket, 
2006/1994, s. 16).4 Medan den finska läroplanen således betonar att proven 
ska vara mångsidiga, lämnar den svenska läroplanen öppet för formen men 
i båda betonas mång-/allsidigheten. I det följande går vi närmare in på styr-
ningen av lärarnas bedömningsarbete.

Betygsbedömning i kemi enligt finsk läroplan
I avsnittet Synen på kunskap och lärande i grunderna för den finska läropla-
nen (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 16) anges inledningsvis att lärande ses 
som ”en individuell och social process under vilken kunskaper och färdig-
heter byggs upp och förändras samtidigt som eleven får intryck av den om-
givande kulturen”. Övriga skrivningar om lärande betonar lärande som ”en 
målmedveten studieprocess”, ”handlar om att inhämta ny kunskap och lära 
sig nya färdigheter” och ”tillägna sig inlärnings- och arbetssätt som redskap 
för ett livslångt lärande” samt att ”eleven utgående från sina tidigare kun-
skapsstrukturer bearbetar och tolkar det material han eller hon skall lära sig”. 
Den individuella kunskapskonstruktionen sätts således främst, och denna ska 
”stödjas genom en lärandeprocess som sker i social samverkan med andra” 
– det sociala ses som komplement till det individuella. Det enda som står 
om kunskap är att eleven ska ”inhämta nya kunskaper” – vilket förekommer 
på två ställen. Detta inhämtande av kunskaper i kombination med valet av 
det äldre begreppet inlärning (i samband med översättningen till svenska5) 
är de enda indikationer på hur de finska läroplansförfattarna ser kunskap i 
det avsnitt som explicit handlar om kunskap. En möjlig tolkning är att kun-
skap ses som något som ligger utanför eleven och ska införlivas med elevens 
(befintliga) kunskapsstrukturer. Denna tolkning är möjlig i relation till den 
forskning och debatt om metaforer för lärande som var högaktuell framför 
under 1990-talet (jfr Anderson, Reder & Simon, 1996; Greeno, 1997; Sfard 
1998, 2001; Säljö 2000). Avsnittet kunskap och lärande presenteras som en 
grund för de nationella läroplansgrunderna, men förefaller inte beakta synen 
på kunskap som en aspekt av lärares bedömningsarbete. 

De explicita direktiv för lärarnas bedömningsarbete finns i avsnittet Elev-
bedömningen (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 259-268). Av dessa framgår bl.a. 
att 

4. Exakt samma skrivning förekommer även i den nya läroplanen (Lgr 11, s. 18)
5. Det nyare svenska begreppet lärande svarar bättre mot det finska begreppet op-
piminen i och med att det inte ger de metaforiska konnotationer om något som 
finns därute och på något sätt ska in i den som lär sig, såsom det äldre begreppet 
inlärning gjorde. 
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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 färdighets-
nivå som utgör grund för bedömningen. Vid sifferbedömning definieras profilen för 
goda kunskaper till nivån för vitsordet åtta (8).” /…/ Läroämnen, ämneshelheter och 
uppförande bedöms verbalt, med siffervitsord eller som en kombination av dessa två. 
Ett siffervitsord anger kunskapsnivån. Elevens framsteg i studierna och lärandeproces-
sen kan också bedömas verbalt. Vid bedömningen av de gemensamma ämnena skall 
sifferbedömning användas på betygen, senast i årskurs åtta. (a.a., s. 260)

Den vitsordsskala6 som använts långt före grundskolans införande är 4-10, 
där 4 står för underkänt (icke godkänt), 5 är det lägsta godkända betyget och 
10 det högsta (jfr tabell 1). Som utgångspunkt för lärarnas betygssättning 
finns således endast profilen7 för vitsordet 8 (citatet nedan). Den här profilen 
är tänkt att fungera som utgångspunkt för lärarna i deras arbete med att sätta 
samtliga betyg. Istället för betygskriterier har man således valt att kalla det 
lärarna förväntas jämföra elevernas prestationer mot för en profil.

Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen (Utbildningsstyrelsen, 2004, 
s. 194).

Eleven
kan tryggt arbeta enligt givna instruktioner ensam och i grupp•	
kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar, till exempel ett •	
experiment där man undersöker förbränningen av ett ämne, reaktions-
produktens löslighet i vatten och vattenlösningens surhetsgrad
kan presentera och tolka sina undersökningsresultat•	
känner till olika ämnens kretslopp och fenomen som de förorsakar i na-•	
turen och omgivningen, till exempel kolets kretslopp, växthusfenomenet 
och försurningen
är medveten om betydelsen av kemiska fenomen och tillämpningar av •	
dem för människan och samhället, till exempel fotosyntesens betydelse för 
lagring av energi i den levande naturen samt korrosion och korrosionsskyd-
dets betydelse för byggandet och metallindustrin
känner till ämnen som påverkar naturen, vet deras ursprung och spridn-•	
ingsmekanismer och hur de inverkar på människans välbefinnande och 
naturens tillstånd, till exempel tungmetaller och reaktionsprodukter vid 
förbränning av fossila bränslen
känner till olika branscher inom industrin, som metall- och träförädlingsin-•	
dustrin samt deras produkter och produkternas betydelse i vardagslivet
kan tolka varudeklarationer, förklara begreppet livscykel och kan som kon-•	
sument göra olika val

6. Begreppet vitsord är det betyg eleven får i ett skolämne, medan man med betyg i Finland 
avser betygsdokumentet.
7. Läroplansgrunderna anger att det finns en profil för vitsordet 8, men denna rubriceras 
trots detta som kriterier.
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kan använda riktiga begrepp i beskrivningar av ämnens egenskaper och •	
olika kemiska fenomen, till exempel surhet, elledningsförmåga och förän-
dring av aggregationstillstånd
kan undersöka ämnens egenskaper och använda resultaten för att klassific-•	
era, identifiera och jämföra grundämnen och kemiska föreningar, till exem-
pel ädla och oädla metaller
kan med hjälp av ändamålsenliga modeller beskriva atomer, kemiska bind-•	
ningar och föreningar
kan tolka enkla reaktionslikheter och ställa upp till exempel en ekvation för •	
kolets förbränningsreaktion
kan dra slutsatser om ämnens reaktionsbenägenhet utgående från atomer-•	
nas yttersta elektronskal eller från grundämnenas placering i det periodiska 
systemet.

De tre första kriterierna kan ses som generella för skolämnet kemi oavsett 
innehåll. De fem sistnämnda kriterierna är de vi tolkat som särskilt relevanta 
för den undervisningssekvens vi följde.

Betygsbedömning i kemi enligt svensk läroplan
Som en del av de styrdokument som formulerades för den svenska skolan 
i början av 1990-talet skapades ett betygssystem som benämndes mål- och 
kunskapsrelaterat. Betygssystemet kan dock inte ses frikopplat från övriga 
svenska styrdokument (läroplanen och kursplanerna), i vilka det tydliga ut-
pekandet av fyra kunskapsformer (fakta, färdighet, förståelse, förtrogenhet) 
utgör en central aspekt. Dessa kunskapsformer beskrivs som icke-hierarkiska 
till sin karaktär: ”Visserligen presenteras de fyra formerna i en särskild ord-
ning, men den är inte hierarkisk. De olika kunskapsformerna skiljer sig inte 
åt i termer av lägre och högre” (Carlgren, 1992/2002, s. 52). Vidare anges att 
”Det måste finnas en balans mellan dessa eftersom de kompletterar varandra 
och utgör varandras förutsättningar” (a.a. s. 47). Kunskapsutveckling (dvs. 
mer eller mindre kvalificerat kunnande)8 är, utifrån dessa förutsättningar, 
kopplad till kunskapens kontextuella och relationella karaktär: vad man gör, 
vilka redskap man använder för att göra något och hur man talar om detta 
något får alla betydelse i förhållande till individens interaktion med omvärl-
den (Carlgren, Forsberg & Lindberg 2009). 

Kursplanerna för varje ämne stipulerar två typer av mål: mål att sträva 
mot och mål att uppnå. Dessa har skilda funktioner:

De mål att sträva mot som finns uttryckta i läro- och kursplaner är inte uttryckta i en 

8. Andra sätt att se på kunskapsutveckling är att kunskaperna ökar kvantitativt eller att kun-
skapsutveckling sker genom att man går från hierarkiskt lägre till högre kognitiva nivåer (jfr 
tidigare avsnitt i kapitlet).
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form så att de direkt kan göras om till ett innehåll i skolan. Dessa mål kan inte ’brytas 
ner’, vilket däremot är möjligt med en del av målen att uppnå. Att börja med mål att 
uppnå och därefter fortsätta med mål att sträva mot är att börja bakifrån och att vända 
reformen upp och ner. Utgångspunkten skall i stället vara mål att sträva mot, det är de 
som skall styra undervisningen och prägla allt arbete i skolan. Att alla elever minst skall 
nå mål att uppnå skall vara ett resultat av det man gör i skolan – inte en utgångspunkt 
för undervisningen. (Skolverket 1996, s. 22 – kursiv i originaltext)

Mål att sträva mot betonas således i förhållande till all verksamhet i skolan 
medan mål att uppnå ska användas i utvärderande syfte (för att bedöma om 
skolan lyckats med sitt uppdrag). Kemi ingår i det block av No-ämnen (na-
turorienterande ämnen) som erbjuds i grundskolan. För kemi anges följande 
specifika mål att sträva mot, målen har delats upp i tre områden: natur och 
människa, den naturvetenskapliga verksamheten och kunskapens användning 
(se även bilaga 1).

Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven

beträffande natur och människa

– utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tek-
niska produkter av betydelse för vardagslivet,

– utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner,
– utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förkla-

ringsmodell för kemiska processer,
– får inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande,
– utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp 

och spridning,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och 
modeller och hur dessa kan utvecklas genom experimenterande,

– utvecklar kunskap om hur kemin har påverkat våra materiella livsvillkor 
och vår kulturs världsbild,

beträffande kunskapens användning

– utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga 
erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälso-
frågor,

– utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska 
argument i diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämp-
ningar. (SKOLFS: 2000:135)

Betygskriterierna relateras till vart och ett av dessa områden. Mål att upp-
nå utgör kriterierna för betyget Godkänt (G). Dessa, liksom kriterierna 
för väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG) finns i bilaga 1. En 
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sammanställning av dem följer i tabell 3, som vi konstruerat för att ge en 
överblick av skillnader i kravnivåer. 

Tabell 3. Sammanställning av betygskriterier.

Naturveten
skapliga 
kunskaps
områden

Godkänt (för 
kemi)

Väl Godkänt 
(för alla No-
ämnen)

Mycket väl god
känt (för alla No-
ämnen)

Begrepp,  modell, 
teori

Ha kunskap om 
för att beskriva 
(grundämnen, 
kemiska föreningar, 
kretslopp, vatten, 
luft)

Använda för att 
beskriva och 
förklara förlopp och 
företeelser.

Använda för att skapa 
nya frågeställningar om 
företeelser.

Mätningar,  
observationer 
och experiment

Ha insikt om 
utformning.

Bidra till utformning 
av frågeställningar 
som kan undersö-
kas.

Bearbeta och utvärdera 
utformning av frågeställ-
ning och undersökning.

Laborativ 
 undersökning

Genomföra samt 
formulera resultat.

Delta och bidra 
vid planering och 
utvärdering.

Planera, genomför, 
dokumentera, utvärdera 
en undersökning.

Naturveten-
skaplig kun-
skapsbildning

Exemplifiera 
naturvetenskapliga 
upptäckter.

Bidra till diskussion 
kring naturveten-
skaplig kunskapsut-
veckling.

Exemplifiera och be
skriva naturvetenskaplig 
kunskapsutveckling.

Relation till 
andra kunskaps-
områden

Använda estetiska 
och etiska argu-
ment. 

Skilja på olika argu-
ment.

Identifiera skillnader.

Kunskapens 
användning i 
samhället

Använda na-
turvetenskap-
liga kunskaper för 
argument i frågor 
om exempelvis 
resursanvändning.

Använda natur-
vetenskapliga 
kunskaper för att 
granska och 
värdera exempelvis 
resurshantering.

Använda naturveten-
skaplig kunskap för att 
granska argument om 
exempelvis resurshus-
hållning.

Vardag/
Historik

Exemplifiera kun
skap som kommit 
till nytta i vardagen.

Exemplifiera 
tillämpnings
områden från 
vardagen.

Illustrera exempel 
kring fördelar/begräns-
ningar kring vardagliga 
problem.

Utöver dessa två typer av mål finns det ett avsnitt i varje kursplan med rub-
riken Bedömningens inriktning. I detta avsnitt ”formuleras vad som skall fo-
kuseras i bedömningen av elevernas kunskaper, vilka kvaliteter i elevernas 
kunnande som skall ligga till grund för betygssättningen” (Skolverket 1996, 
s. 29). För No-ämnena anges detta avsnitt i en samlad text som ska uttolkas 
av lärarna i förhållande till respektive ämne (kemi, biologi och fysik) och till 
de tre tidigare nämnda aspekterna:
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Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden
Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur natur-
vetenskapligt perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och 
delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och 
frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi.

Naturvetenskapens karaktär
Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att arbeta och 
utveckla kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen. Detta innebär att elevens 
förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflek-
tion skall beaktas. Vidare är en bedömningsgrund medvetenheten om växelspelet 
mellan utvecklingen av begrepp, modeller och teorier å den ena sidan och erfaren-
heter från undersökningar och experiment å den andra. I bedömningen ingår elevens 
medvetenhet om hur den naturvetenskapliga kunskapen förändras genom historien 
och hur den bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv 
och sin omvärld.

Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet
Bedömningsgrunden är här elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-teknik-
samhälle och hur detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och produkter 
som på olika sätt används av människan och därvid påverkar naturen, lokalt och 
globalt. Bedömningen gäller också medvetenheten om etiska och estetiska frågor med 
anknytning till både växelspelet och den naturvetenskapliga verksamheten. Elevens 
förmåga att argumentera utifrån såväl naturvetenskapliga som etiska och estetiska 
perspektiv ingår i bedömningen. (a.a., se även bilaga 1)

De olika betygskriterierna ska således läsas i förhållande till mål att sträva 
mot, bedömningens inriktning och mål att uppnå, de är inte avsedda att 
användas fristående. 

Det betyg läraren slutligen tilldelar elevens prestationer ska således ut-
trycka ”i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i 
kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock” (Lpo94, s. 16). Av läro-
planen framgår även att de ämnesspecifika kriterierna för olika kvalitetssteg 
finns som ”stöd för betygssättningen” (ibid. s. 16).

De mål att sträva mot som vi tolkat som särskilt relevanta för den under-
visningssekvens vi följt i de svenska grundskolorna är följande:9

utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tek- –
niska produkter av betydelse för vardagslivet,

utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som för- –
klaringsmodell för kemiska processer,

9. Det tredje kriteriet gäller ej Stures klass (Sve1) som ej laborerar under detta avsnitt och det 
fjärde kriteriet gäller framför allt Sörens klass (Sve2) som läser detta kemiavsnitt till sammans 
med kärnfysik och kärnkraft.
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utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och  –
mo deller och hur dessa kan utvecklas genom experimenterande, 

utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga  –
erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälso-
frågor.

Styrdokumenten som redskap för lärarnas arbete
Sammanfattningsvis förefaller de två betygssystemen vid en första gransk-
ning rätt likartade. I båda fallen signalerar begreppen mål valet av likartade 
referenspunkter. Med utgångspunkt i de två ländernas betygshistoria kan 
man dock se att dessa resulterat i delvis olika uttolkningar. Medan finska 
beslutsfattare harv valt att hålla kvar benämningen målrelaterade betyg, har 
svenska beslutfattare valt en benämning som tar avstånd från den ursprung-
liga, tekniskt rationella uttolkningen och istället valt benämningen mål- och 
kunskapsrelaterad bedömning. Medan den finska läroplanen förbigår kun-
skapsbegreppet lyfter den svenska läroplanen fram det och pekar på den re-
lationella karaktären hos olika kunskapsformer. Konsekvenserna för lärarnas 
bedömningsarbete är att lärarna i Finland i huvudsak har ett mindre kom-
plext system av texter att hantera, målrelaterad bedömning infördes redan 
under 1980-talet och den betygsskala de använder är en som har etablerats 
för flera decennier sedan. De finlandssvenska lärarna kan således i en me-
ning ses som mer förtrogna med rådande betygssystem trots att profilen 
för vitsordet 8 är ny och trots att de själva förväntas avgöra övriga vitsord 
utan att det finns särskilda profiler för vart och ett av dem. Lärarna i Sverige 
förväntas hantera ett komplext system av sinsemellan sammanlänkade styr-
dokument. Läroplanens kunskapssyn, kursplanernas mål att sträva mot, av-
snittet bedömningens inriktning och slutligen betygskriterierna ska läsas 
relationell och elevernas prestationer ska bedömas utifrån en samläsning av 
dessa och ytterligare relateras till det faktiska innehåll eleverna arbetat med 
i klass. Det kan ses som ett betydligt med omfattande tolkningsarbete än det 
de finlandssvenska lärarna förväntas utföra. Till detta kommer att lärarna i 
Finland har ett reellt tolkningsutrymme i förhållande till relevanta delar av 
styrdokumenten – de tillerkänns autonomi i samband med betygssättning. 
Detta är, som tidigare nämnts, inte fallet i Sverige. 

Datamaterialet: dataproduktion, bearbetning och analys
Dataproduktionen i de tre finlandssvenska skolorna och de fyra klassrum-
men genomfördes under ht-07 (Fin1, lärarna Fred och Fredrika) och un-
der ht-08 (Fin2, läraren Fia och Fin3, läraren Fanny). I de svenska skolorna 
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(Sve1, läraren Sture; Sve2 läraren Sören och Sve3 läraren Sven) gjordes data-
produktionen under ht-09. Alla skolor behandlade området om periodiska 
systemet, atommodeller och kemisk bindning i årskurs 8 utom skola Sve2 
som arbetade med detta i årskurs 9. Innehållet i undervisningen avgjordes 
i och med den första skola vi fick tillgång till Fin1. I och med att projektets 
fokus är komparativt blev detta val av avsnitt styrande för vilket specifikt 
kemi-innehåll som kom att ligga till grund för studien i samtliga deltagande 
skolor, finlandssvenska som svenska. 

Materialbaserade intervjuer
Tillvägagångssättet för den här typen av materialbaserade intervjuer är en 
rekontextualisering av så kallade thinking-aloud-intervjuer som utvecklats 
inom kognitivistiskt relaterade perspektiv till sociokulturellt relaterade per-
spektiv. Till exempel genomförde Orrell (1997) en studie inom ett australien-
siskt sjuksköterskeprogram med fokus på lärares bedömning av studenters 
prov. Hon genomförde intervjuer med lärarna medan de rättade proven och 
bad dem kommentera proven muntligt medan de rättade dem. Orrells studie 
syftade till att belysa erfarna lärares kognitioner – tankar om provsvaren un-
der pågående bedömning. Metoden har även använts t.ex. i en svensk studie 
med fokus elevers tolkning av provuppgifter – test-taker-feedback (Erickson, 
1998) – i ett nationellt prov i engelska. Fokus i thinking-aloud-intervjuerna 
ligger, såsom benämningen anger, på hur människor tänker. Föreställningen 
om att man kan komma åt människors tankar genom att studera hur de 
uttrycker sig i intervjusituationer har dock kritiserats i flera sammanhang. 
Kritikerna pekar på två centrala problem: för det första föreställningen om att 
man med intervjudata kan göra anspråk på att uttala sig om människors tän-
kande. Den här kritiken bygger bland annat på Vygotskys (1986) arbeten där 
han menar att även om tänkande och språk är relaterade till varandra råder 
det inte ett ett-till-ett förhållande mellan dem, de är alltså inte samma sak. För 
det andra betonas att intervjun utgör en särskild typ av samtal med specifika 
förutsättningar och begränsningar (Mishler, 1986; Säljö, 1994 & 1999). Dels 
måste man vara uppmärksam på att intervjun konstrueras tillsammans av 
den intervjuade och intervjuaren10 – vilka frågor som ställs och hur den inter-
vjuade tolkar frågorna. Även andra faktorer bidrar till vilka intervjudata som 
blir till: vilka frågor som ställs respektive inte ställs (eller vilka intervjuaren 
eventuellt undviker), vilka svar eller aspekter av svaren som följs upp respek-

10. Mishler (1986) beskriver hur han blev medveten om detta i samband med att han gjorde 
en re-analys av ett intervjumaterial. Motsvarande erfarenheter beskrivs även av Lindberg 
(2003), som valde att hantera problemet genom dels sekventiella intervjuer och dels delta-
garvalidering.
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tive lämnas samt vilket stöd intervjuaren ger för vissa (typer av) svar genom 
t.ex. att humma uppmuntrande, olika miner och gester respektive vilka man 
inte uppmärksammar eller negligerar. Ofta sker sådant omedvetet, dvs. utan 
att intervjuaren har en ambition att uppmuntra till, stödja eller förhindra att 
den intervjuade talar om något på ett visst sätt. Som en reaktion på kliniska 
intervjuer har frågor rests om hur man kan planera kontextualiserade inter-
vjusituationer, i syfte att skapa förutsättningar för att konkretisera såväl frågor 
som svar. I en studie av Säljö, Schoultz och Wyndham (2001) visar de att om 
man vill undersöka barns förmåga att tala om jorden som naturvetenskapligt 
fenomen (planet) gör man barnens förmåga större rättvisa om man ställer 
in en artefakt som t.ex. jordgloben i rummet. Resultatet från deras studie 
skiljde sig anmärkningsvärt från det i en motsvarande studie av Vosniadou 
och Brewer (1992) där barnen inte hade tillgång till några artefakter utan 
skulle samtala med en vuxen om jorden som naturvetenskapligt fenomen i 
ett, med avseende på jorden, dekontextualiserat sammanhang.

I och med att vår studie handlar om lärares bedömning som kulturellt 
fenomen och social praktik använder vi intervjudata som grund för att ex-
emplifiera uttryck för dessa. Det innebär att vad och hur lärare uttrycker sig 
i intervjusituationer speglar de sociala praktiker de ingår i och utgör en del 
av. I och med att de data som produceras i en sådan intervjusituation ses som 
representerande historiskt och kulturellt framvuxna uttryck för provutform-
ning och bedömning av elevers provsvar har vi sett det som nödvändigt att 
välja ett annat begrepp för att beskriva typen av intervju. I fortsättningen 
använder vi därför materialbaserade intervjuer för att understryka att inter-
vjusituationen är kontextualiserad och därmed ramas in av de förutsättningar 
som både av det material som valts ut och av den specifika samtalsform som 
intervjun utgör. 

De inledande frågorna till intervjun handlade om lärarens utbildning för, 
erfarenheter av och fortbildning i provkonstruktion och bedömning samt 
andra så kallade critical incidents (jfr t.ex. Tripp, 1993; Woods, 1993) av be-
tydelse för detta. Ljudinspelningarna på mp3 kompletterades (utom ett fall) 
med videoinspelningar av provdokumenten med fokus på vad lärarna i fö-
rekommande fall pekade på i samband med kommentarerna om elevsvaren 
eller provfrågorna De övergripande frågorna relaterade till proven handlade 
om utformningen av respektive lärares prov (urval av frågor och kollegialt 
samarbete) och de tre elevernas svar. För urvalet av elevsvar fick lärarna in-
struktionen att välja ut exempel som sinsemellan var olika: ett som av läraren 
bedömdes som ett gränsfall men där resultatet motsvarade godkänt betyg, ett 
som representerade ett för klassen vanligt förekommande resultat och ett som 
representerade ett gott resultat. Om ingen elev i klassen hade ett resultat som 
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representerade ett gränsfall mellan godkänt och icke godkänt skulle läraren 
välja en elev som representerade ett av de svagare resultaten i klassen.

Beskrivningar och analys
Huvudfokus i den här studien ligger på lärarnas bedömningsarbete, i vilket 
utformningen av underlag för bedömning – i detta fall prov – ingår. Lärarna 
handlar i ett sammanhang, som å ena sidan ramas in av de sociotekniska 
redskap (läroplaner, kursplaner och betygssystemet) de har till sitt förfogande 
och å andra sidan de traditioner som utvecklats för hur elevers kunskaper prö-
vas, bedöms och betygsätts. Tidigare har vi gett en kortfattad introducerande 
beskrivning av huvudprinciperna för de svenska och finska betygssystemen 
som utgör en aspekt av inramningen för lärarnas bedömningsarbete. Även 
lärarutbildningen och de redskap för bedömningsarbete den bidrar med har 
vi sett som en annan aspekt som ramar in lärarnas bedömningsarbete. I det 
här kapitlet har vi utgått från lärarnas utsagor, vår sammanfattande beskriv-
ning bygger således på deras minnesbilder och intryck av hur de förbereddes 
för denna del av lärararbetet. Vidare arbetar varje lärare på en skola, deras 
kollegiala kontext för bedömning. Genom dessa korta beskrivningar vill vi 
skissa de sammanhang där de sju lärarnas bedömningsarbete genomförs. 
Provfrågorna och lärarnas bedömning har analyserats i följande steg:

Steg 1: Vilket kemiinnehåll utgör fokus i frågorna? Varje provfråga har klassi-
ficerats utifrån tematiskt kemiinnehåll. För att komma innehållet så nära och 
detaljerat som möjligt är kategorierna smala till sin karaktär. Detta görs för 
att tydliggöra och komma åt olika nyanser av kemiinnehållet. Antalet frågor 
per kategori ses i första hand som en indikator på vilket kemiinnehåll läraren 
ser som centralt. I den här delen av analysen har vi identifierat elva kemika-
tegorier (se tabell 4). De nio första hänvisar specifikt till kemiskt innehåll. 
De två sista kategorierna (kursiverade i tabell 4) pekar istället på innehållets 
sammanhang. Vi har valt att inkludera dessa här eftersom såväl laborationer/
experiment som vardags-/samhällsanknytning ses som centrala inslag i dis-
kussioner om kemiundervisning (Aikenhead, 2005; Fensham, 1985; Jenkins, 
2004; Sjøberg, 2000). Ett exempel på en fråga som tolkats som vardagsanknu-
ten är ”Ge exempel på ställen där det är viktigt med buffertar” (utdrag ur prov 
i Sve3). Det kemiinnehåll som efterfrågas är relaterat till kategorin syror och 
baser, vilket syns tydligt i de svar läraren förväntar sig – ”Buffertar är viktiga 
i bl.a. blodet och marken”. Frågan har därför dels räknats som en fråga om 
syror och baser, dels som en fråga med vardagsanknytning. De sammanlagda 
frekvenserna i tabellen kan således överstiga det totala antalet provfrågor. 

Den första och den andra kategorin skiljer sig från varandra genom att de 
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frågor som kategoriserats som Namn och/eller beteckning på kemiskt ämne 
består av frågor där eleverna ska ange en kemisk beteckning (Fe) eller utifrån 
en kemisk beteckning ange vilket grundämne (järn) eller kemisk förening 
(hydroxidjon) som avses, medan de som kategoriserats som Kemiskt formel-
språk, reaktionslikheter/reaktionsformler11 dessutom kräver att eleverna kan 
ange laddningsbeteckningar och antal samt ange fullständiga reaktionslik-
heter/reaktionsformler: 

Ex. 1. Utdrag ur prov i Fin1 ht-08.

Skriv namn och formel för de salter som bildas av följande joner .

  Namn         Formel
Cu2+ + Cl-___________________    _________________ 

Ex. 2. Utdrag ur prov i Sve3, ht-09. Fråga på MVG-nivå

Vad händer med de olika jonerna när man blandar en syra och en bas. Ge exempel 
med formler.

Steg 2. Vilket kemikunnande efterfrågas? För att beskriva hur eleverna för-
väntas svara (presentera sitt kunnande) och, för vissa frågor, även hur de ska 
använda och läsa av periodiska systemet, har vi därefter kategoriserat vilken 
typ av kemikunnande som efterfrågas (tabell 5). Ett kunnande kan här för-
stås utifrån vad det är eleverna förväntas göra – t.ex. namnge, läsa av, tolka, 
förklara, illustrera. Här har vi således gjort en metaanalys av kemiinnehållet. 
I kemikunnandet ingår därmed aspekter av hur kunnandet presenteras – 
t.ex. i hela meningar, längre utredande texter eller korta svar (benämningar, 
beteckningar, begrepp) – och vad det är som kvalificerar som ett rätt svar i 
skolämnet kemi som kunskapspraktik.

Steg 3. På vilka sätt värderar läraren elevernas svar och vad kvalificerar för 
godkänt? Här har vi fokuserat om och i så fall hur läraren värderar elever-
nas svar. Frågan om värdering ser vi som en aspekt av hur man signalerar 
vad som anses viktigt att kunna och därmed karakteriserar rådande kun-
skapspraktik.

Resultat
Resultatredovisningen presenteras i två delar. Den första delen inleds med 
en sammanfattning av vad lärarna uppfattar att deras lärarutbildningar gett 

11. De kemiska begreppen skiljer sig en aning mellan svenska och finlandssvenska lärare. 
För att synliggöra variationen använder vi begreppen parallellt.
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dem i relation till bedömning och betygssättning, samt deras erfarenheter av 
bedömning och betygssättning i lärarfortbildning. Därefter följer ett avsnitt 
om kollegialt arbete på medverkande skolor i förhållande till provkonstruk-
tion och bedömning. I den andra delen presenteras proven i förhållande till 
tre aspekter: vilket kemiinnehåll (kemikunskaper) som efterfrågas, hur de 
ska presentera innehållet (vilket kemikunnande som efterfrågas) och vad 
som framstår som skillnader i elevernas kunnighet beträffande resultat (be-
tygsnivåer) på provet.

Bedömning, prov och betyg  
i lärarnas utbildning och fortbildning 
Beträffande lärarutbildningarna finns det skillnader både inom respektive 
land och emellan respektive land, men både i Finland och i Sverige finns 
det två principiella studievägar för ämneslärare. Antingen kan man börja 
med att studera ett naturvetenskapligt ämne (eller flera) och senare (eller 
som avslutning på sin utbildning) komplettera med en lärarutbildning eller 
så kan man söka direkt till ett lärarutbildningsprogram med inriktning mot 
naturvetenskapliga ämnen.12

Det som vi kan utläsa av intervjuerna är lärarutbildningarnas bidrag till 
lärarnas arbete med bedömning är mer eller mindre samstämmiga oavsett 
vilka lärosäten de fått sina lärarutbildningar vid eller om de utbildat sig i 
Sverige eller i Finland. De fyra finlandssvenska lärarna är utbildade vid tre 
lärosäten. Fredrika, Fin1, nämner ”formler för hur man kan räkna ut olika 
skalor” men minns i övrigt inget specifikt. Inte heller Fred, Fin1, kan på-
minna sig om något särskilt relaterat till bedömningsfrågor. Han bekräftar 
att en specifik bok (Lahdes, 1997),13 som funnits i lärarutbildningen sedan 
1970-talet (ett kapitel om bedömning ingår), ingick i kurslitteraturen även då 
han gick lärarutbildningen. I huvudsak samma bild ger också de två övriga 
lärarna, vilka fått sin lärarutbildning vid andra lärosäten, men kompletterar 
med var sin erfarenhet av inslag som de säger gett dem viss konkretisering. 
Fia, Fin2, som var relativt nyutbildad då hon deltog i projektet, berättar att 
hon i sin lärarutbildning ”diskuterade hurdana provfrågor man skulle kunna 
sätta, att liksom olika typer och liksom hur man skulle kunna svara på dom” 

12. Bland studiens sju lärare förekommer såväl sådana som inlett med ämnesstudier (kemi 
som huvudämne respektive biämne) eller annat huvudämne (matematik) och senare kom-
pletterat med lärarutbildning, som lärare som valt lärarutbildning med inriktning mot na-
turvetenskapliga ämnen som ingång. Dessutom har en lärare kompletterat lärarutbildningen 
med studier i kemi.
13. Denna bok har getts ut i flera (reviderade) upplagor ända sedan originalutgåvan från 
1969. 
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(Intervju, ht-08). Vidare nämner hon att ett av inslagen för lärarstudenterna 
under praktikperioden på en skola bestod i att konstruera och bedöma ett 
prov för eleverna i en klass. I Fannys, Fin3, lärarutbildning från 1980-talet, 
hade lärarstudenterna tillgång till en pärm med lärares prov i kemi som de 
fick bläddra i och kopiera: ”vi fick ta del av prov, det fanns massor […] om 
vi ville fick vi kopiera allihop” (Intervju, vt-09). I övrigt konstaterade hon 
att det var ”alldeles för lite” om prov och bedömning i lärarutbildningen. 
Fortbildning specifikt om prov och/eller bedömning har ingen av lärarna 
erfarenhet av, men Fanny nämner att detta utgjorde ett inslag i en studiedag 
som ordnades under tidigt 1990-tal.

Lärarna i de svenska skolorna har likartade erfarenheter i förhållande 
till lärarutbildningen. Sture, Sve1, avslutade sin lärarutbildning i början av 
1990-talet. Han kan inte minnas att bedömningsfrågor överhuvudtaget in-
gick i lärarutbildningen utan menar att han är självlärd: ”Nej, det har jag 
nog lärt mej själv. Jag har en bestämd uppfattning om saker och ting. Och 
den lyser nog igenom när man rättar också” (intervju, ht-09). Sören, Sve2, 
har en lärarutbildning för gymnasieskolan i naturkunskap och biologi och 
har dessutom studerat kemi ett år. Han uppger att han inte kan minnas att 
lärarutbildningen innehöll något om varken provkonstruktion eller betyg-
sättning, annat än den praktiska erfarenhet han fick under långpraktiken. 
Inte heller Sven, Sve3, som varit lärare i tio år kan minnas ”att det var nå’nting 
över huvudtaget”, men påpekar också att ”det betyder ju inte att det inte var 
nå’t” (intervju, ht-09). 

Kollegialt arbete i förhållande till provkonstruktion  
och bedömning
En av de frågor vi ställt oss är huruvida provkonstruktion och bedömning 
ses som en kollegial fråga eller som varje lärares ensak. I de finlandssvenska 
skolorna förekommer inslag av kollegialitet men vi har inte identifierat något 
som kan ses som en gemensam praxis. Inom Fin1 förekom en arbetsfördel-
ning mellan skolans alla lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen: 
en lärare ansvarar för konstruktionen av ett prov i ett ämne under ett läsår, 
samma prov ges till alla parallellklasser. Den som har ansvaret för att konstru-
era ett visst prov skickar ut förslaget till provfrågor ”på remiss” till kollegorna, 
som förväntas ge synpunkter. Förslaget justeras utifrån synpunkterna. Även 
i Fin3 hade en liknande praxis utvecklats. Här gavs möjlighet för varje lärare 
att ge förslag på provfrågor och att ge synpunkter på kollegornas förslag. I 
praktiken innebar det att varje lärare antingen bidrog med någon eller några 
frågor eller omformulerade någon kollegas frågor. I Fin2 konstruerade varje 
lärare sina egna prov. När det gällde bedömningen (rättningen) av provsvaren 
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så hade Fin1 det mest långtgående kollegiala samarbetet. Lärarna hade en 
gemensam rättningsmall och provrättningen genomfördes i två steg. Först 
rättade varje lärare proven för sina egna elever. Sedan hade alla kemilärare en 
gemensam bedömningskonferens, där man – utifrån frekvensfördelningen 
över samtliga elevers poäng – gemensamt fastställde vilken poänggräns som 
skulle gälla för lägsta godkända betyg och för vart och ett av de övriga be-
tygen. Samma poänggränser (skala) gällde således i alla parallellklasser. På 
Fin2 och Fin3 rättade och betygsatte varje lärare själv proven för sina elever 
(se tabell 6 för en översikt). 

I Sve1 berättar läraren att de i och för sig samarbetar i förhållande till 
övergripande planering – ”vi har ju inga problem med att relatera till varan-
dra” (Intervju, ht-09) – men då det gäller provkonstruktion och bedömning 
förekommer inget kollegialt samarbete: ”vi har väl ingen vana, eller struktur 
för det” (a.a.). Vidare uppger Sture att de har delvis olika syn på vilket kemi-
innehåll provfrågorna ska handla om och helt olika syn på hur frågorna ska 
utformas: ”Det är mycket, och Stina [kollega] delar upp det i G-frågor, VG-
frågor och man ska göra tre så’na och en så’n eller sex så’na och ingen så’n”. 
Kollegan har således en princip för provkonstruktion, medan Sture anger 
att han ger samma frågor åt alla elever och istället bedömer svarens kvalitet 
i förhållande till frågorna. Hans kollega har således valt att formulera frågor 
som specifikt riktar sig till var och en av de tre betygsnivåerna, (Godkänt, 
Väl godkänt och Mycket väl godkänt). Sture anger att ”Jag tycker att det löser 
sig ändå” – att betygsnivån kan utläsas ur svarens kvalitet i förhållande till 
frågan (Intervju, ht-09).

Sören har arbetat i Sve2 i dryg tio år. På skolan finns det tre No-lärare i 
skolår 7-9. Det förekommer inget samarbete mellan kollegor utifrån prov-
konstruktion och bedömning av prov. Någon enstaka gång har han diskuterat 
en provfråga med närmaste kollegan. Han uppger att de aldrig har suttit och 
diskuterat sina prov i relation till kursplanens mål tillsammans. Sören kon-
struerar vanligen sina prov själv, men det händer också att han använder sig 
av läromedlets förslag till provfrågor. Sven i Sve3 planerar undervisningen 
tillsammans med sin kollega. För provkonstruktion och bedömning använ-
der han sig av läromedlets förslag – i den meningen agerar han i relation till 
läromedelsförfattarnas idé om såväl kemiinnehåll som valet av utformning av 
frågor som specifikt är formulerade för var och en av de tre betygsnivåerna. 
Även om det i Sve2 och Sve3 inte förekommer lokalt samarbete om provkon-
struktion och bedömning kan man ändå tolka deras provkonstruktion som 
exempel på en vidgad kollegialitet i det att Sven i huvudsak och Sören ibland 
använder de provfrågor som läromedelsförfattarna (vanligen No-lärare) före-
slagit i lärarhandledningen.
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Prov i sju klassrum
I samtliga sju klassrum genomfördes papper-och-penna prov vid slutet av 
arbetsområdet. Arbetsområdet var likartat i alla sju klassrum och behandlade 
periodiska systemet och kemisk bindning. I vissa klassrum gjordes kopp-
lingar till syror och baser i relation till detta innehåll medan eleverna i en 
svensk klass (Sve3) läste detta område tillsammans med kärnfysik, vilket 
innebar att även radioaktivitet, fission och kärnkraft ingick i provet. Denna 
klass läste detta område i årskurs 9 medan alla andra klasser gjorde det i 
årskurs 8. I samtliga sju skolor hade eleverna tillgång till periodiska systemet 
under provet. 

Utöver det skriftliga provet genomförs också ett laborationsprov, ”jonjak-
ten” i skola Fin2. Det som framförallt bedömdes i detta prov var att eleverna 
kunde arbeta säkert vid laborationen, dvs. att de använde skyddsutrustning 
och följde säkerhetsföreskrifter. Detta var viktigare än de slutsatser eleverna 
förväntades dra utifrån laborationen – vilka joner deras prov innehöll. Trots 
att det fanns elever som inte klarade av själva uppgiften fick alla i klassen 
godkänt resultat på laborationsprovet. I skola Sve1 förekom inga laborationer 
alls under sekvensen – läraren talade om avsnittet som ”teoretisk kemi”. I 
Sve2 uppgav läraren att det, förutom det skriftliga provet, ingick laborationer 
och ofta någon individuell inlämningsuppgift i terminsbetyget. I Sve3 ingick 
förutom det skriftliga provet också en individuell laborationsrapport.

I och med att förekomsten av skriftliga papper-och penna proven som 
genomfördes i slutet av arbetsområdet var det som var gemensamt för de sju 
klasserna är det de vi fokuserat för jämförelsen i detta kapitel.

Provkonstruktion: innehåll och form i kemiprov
Det här avsnittet handlar om provens konstruktion, dvs. vilka typ av frågor 
som ingår i provet och frågornas innehåll. Först presenteras övergripande 
kategoriseringar av vilket kemiinnehåll som representeras i frågorna (se ta-
bell 4) därefter hur eleverna förväntas presentera sitt kunnande (se tabell 5). 
Vidare kompletteras dessa analyser av lärarnas beskrivningar av sina prio-
riteringar och syn på frågor med avseende både på frågornas innehåll och 
frågornas form. 

I de finlandssvenska skolorna förväntas alla elever besvara alla provfrågor. 
I de svenska förekommer det olika typer av frågor – på var och en av de tre 
svenska skolorna använder sig lärarna av olika signaler för att tydliggöra 
skillnaderna mellan frågorna. I samtliga fall handlar det dock om att tyd-
liggöra vilka provfrågor som ska besvaras för godkänt betyg och vilka som 
krävs för de högre betygen. Vi har sett det som intressant att tydliggöra vilket 
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innehåll (tabell 4) och vilka typer av svar (tabell 5) som krävs för de olika 
betygen i de finlandssvenska och svenska skolorna. Detta är också centralt för 
den jämförelse vi gör i slutet av kapitlet av vad som krävs för godkänt betyg 
i finlandssvenska och svenska skolor. Den svenska delen av tabellerna 4 och 
5 utgörs dels av en siffra som anger det totala antalet frågor för respektive 
kategori, dels (inom parentes) fördelningen mellan olika nivåer. Nivåbeteck-
ningarna och antalet nivåer varierar dock mellan de svenska skolorna. I Sve1 
förekommer dels ”vanliga” provfrågor, dels två ”bonusfrågor”. Sörens frågor i 
Sve2 var markerade med G eller S, där G stod för frågor inriktade mot kurs-
planens mål att uppnå (≈ godkänt betyg) medan S-frågorna var inriktade 
mot kursplanens mål att sträva mot (de två högre betygen, VG och MVG). 
Sven i Sve3 använde sig av tre slags frågor: G-frågor svarade mot betyget 
Godkänt, VG-frågor mot betyget Väl godkänt och MVG-frågor mot betyget 
Mycket väl godkänt.

Frågornas innehåll och lärarnas prioriteringar

Det som klart dominerade provet i Fin1 och som därmed framstod som 
viktigast att kunna var att ange namn och/eller kemisk beteckning. I dessa 
frågor skulle eleverna ange en kemisk beteckning eller utifrån en kemisk 
beteckning ange vilket grundämne eller kemisk förening som avsågs. Sist i 
provet kom frågor där eleverna skulle ange en fullständig reaktionslikhet/
reaktionformel.14 Det kemiska formelspråket blev därmed mycket viktigt för 
att få godkänt på provet. Vardagsanknytning i frågornas karaktär förekom 
bara i en fråga i Fin2. Fredrika (Fin1) ansåg dock att lärarna i Fin1 har satsat 
på ”hur bindningarna mellan partiklarna ser ut” och att ”de [jonföreningarna] 
leder ström och att man genom experiment kan kontrollera det” (Intervju 
ht-07).

Även Fia i Fin2 uppgav att kemiska beteckningar, periodiska systemet, 
oktett och att rita elektroner var viktigt kemiinnehåll. Detta utgjorde den för-
sta delen på provet. Hon hade även med en fråga från ett gammalt nationellt 
prov eftersom hon tyckte att den var annorlunda i och med att eleverna skulle 
ange rätt eller fel men också motivera sina svar. Detta krävde att eleverna 
läser ”jättenoga /…/ för att kunna förstå det” (intervju, ht-08). 

Fia: Men mestadels är det just det att dom skulle förstå det viktigaste som kommer i 
periodiska systemet, som jon och kovalenta bindningar – att dom förstår på riktigt 
hur dom bildas… Och därför vill jag också att dom ritar hur elektronerna… ’hoppar’ 
från en atom, eller delas, så att det blir klart. (a.a.) 

14. Här skiljer sig begreppen: I Sverige används begreppet reaktionsformler medan reaktions-
likheter är det begrepp som används i Finland för att beteckna en kemisk reaktion.
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Vidare nämnde Fia syror och baser och namngivning av salter som viktiga. 
Elva frågor belyser namngivning av syror och baser, användningsområde 
för olika indikatorer samt anknytning till laborationssammanhang. Labora-
tionsanknytning kan handla om labbsäkerhet: ”Vad ska du göra om du får 
syra på handen?”, men en fråga knyter också an till det vätgasprov eleverna 
gjorde vid ett laborationstillfälle: ”När man sätter en magnesiumbit till salt-
syra, vad händer?”. Fia poängterade särskilt kunskaper från laborationer, att 
kunna skriva reaktionslikheter samt avläsa tabeller som viktigt att ha med på 
kemiprov. Det sistnämnda motiverade Fia med att det är bra att kunna ”om 
man studerar sedan, lite längre fram, kemi, så det är ju mestadels det – att 
läsa tabeller, kolla om man fått rätt resultat eller vad det borde bli”.

Tabell 4. Kemiinnehåll i kemiprov – vad efterfrågar finlandssvenska och 
svenska lärare och i vilken omfattning?

Vad förväntas 
av elevernas 
svar?

Antal
delfrågor

Fin1 (2 
lärare, 
samma 
prov)

Fin2 Fin3 Sve1 Sve2 
G/S

Sve3 G/VG/ 
MVG

Namn och/eller 
beteckning på ett 
kemiskt ämne

20 10 5 2 (1+1) 2 (2+0)  5 (3+2+0)

Kemiskt formel-
språk, reaktions-
likhet

3 5 1 0 1 (0+1) 6 (0+0+6)

Atom- respektive 
molekylmodell

2 6 2 1 2 (1+1) 1 (0+1+0)

Definition 0 2 0 0 2 (1+1) 0

Syror, baser, pH, 
indikatorer

5 11 7 0 0 12 (4+4+4)

Periodiskt system 
(grupper, perioder, 
masstal, atom-
nummer, valens-
elektroner)

4 8 8 7 7 (4+3) 9 (5+4+0)

Jon/molekyl-
förening, kemisk 
bindning

2 4 1 1 3 (1+2) 7 (3+4+0)

Radioaktivitet 0 0 0 0 3 (1+2) 0

Mol 0 0 0 0 0 2 (0+2+0)

Laborationsfråga 2 3 1 0 1 (1+0) 3 (0+2+1)

Vardags-
anknytning

0 1 0 2 (1+1) 0 4 (2+2+0)
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Även på provet i Fin3 var det viktigt att kunna ange namn och/eller ke-
misk beteckning och att kunna avläsa respektive fylla i tabeller. Eleverna 
förväntades också kunna beteckna fullständiga reaktionslikheter. Relativt 
många frågor tog också upp syror och baser, pH samt neutralisationsreak-
tioner. Ingen fråga hade någon tydlig vardagsanknytning. Fanny i Fin3 hade 
som princip att frågorna skulle täcka åtminstone ”det viktigaste” i avsnittet, 
exempelvis:

Fanny: Hur joner bildas och sen då hur föreningar bildas, för det är ju grundläggande, 
hur elektroner förflyttas. Det är ju det som är det viktiga och också det som är det 
svåra, både kovalent bindning och jonbindning. (Intervju, ht-08) 

Fanny hade också en klar uppfattning om vad hon lämnar bort om det blir 
ont om tid och motiverar det med att eleverna redan kände till åtminstone 
syror då de kom till årskurs 7: 

Fanny: 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, ht-08)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som innehållsligt dominerade 
de finlandssvenska proven är kemisk formelskrivning. Att kunna ange rätt 
kemiskt beteckning eller aggregationstillstånd men också skriva hela reak-
tionslikheter framstod som ett centralt innehåll för att kunna uppnå god-
känt på provet. Anknytning till vardag och vardagsproblem förekom endast 
i relation till en fråga i Fin2 genom en essäfråga som innehöll kunskaper 
om försurning och neutralisation men också hur man kunde använda dessa 
kunskaper i samhället för att t.ex. kalka sjöar. Fia angav dock att periodiska 
systemet, jonbindning och kovalenta bidningar alltid finns med på provet på 
ett liknande sätt medan syror och baser är något som man ”kan fråga olika 
om”. Fanny däremot, i skola Fin3, underströk att t.ex. försurning är något som 
hon väljer bort om hon kommer i tidsnöd. De innehållsliga prioriteringarna 
på de tre skolorna är således rätt likartade vad avser fokus på kemisk formel-
skrivning men skiljer sig åt i relation till frågor kring kunskapens användning 
(se Tabell 4). 

I Sve1 utgjordes provet av frågor som belyser vilken information man 
kan få ut av periodiska systemet, t.ex. att förutsäga reaktionsbenägenhet, 
ange antal valenselektroner, samt skillnaden mellan olika grundämnen. Sist 
i provet kom de frågor som Sture talade om som ”bonusfrågor”. Dessa frågor 
krävde att eleverna kunde dra slutsatser, vilka byggde på den undervisning 
som föregått men inte kunde knytas till någon specifik lektion. Eleverna 
hade således inte mött sådana frågor under lektionerna. Bonusfrågorna lyder 
(Utdrag ur prov i Sve1 ht-09).
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Vilken slags molekyl finns det i vanligt textillim?
Förklara varför fosfatjonen har laddningen -3.

Den första frågan knyter an till vardagssammanhang där man möjligen kan 
fundera över om lim är lösligt i vatten eller inte medan den andra frågan 
knyter an till kemins formelspråk. Hur eleverna ska resonera sig fram till 
laddningen framgår dock inte av lärarens svar. Sture kommenterar sina bo-
nusfrågor vid intervjutillfället på följande vis:

Sture: Bonusfrågor, det är ju kunskap som dom egentligen inte ska ha, men en sån 
är ju värd kanske en 2-3 andra frågor. Men det är ju bara en elev som kanske har 
klarat nå’n av dom och det är hon som fick MVG. Hon har förstått hur man listar ut 
laddningen på en sammansatt jon. Det har jag aldrig sagt, utan det har hon kommit 
på själv. Det är ju en viss kunskap. (intervju ht-09)

I Sve2 läste eleverna avsnittet om periodiska systemet, atomer och kemiska 
bindningar tillsammans med avsnitt från kärnfysiken. I Sve2 förekom två 
typer av frågor, de som var markerade med G (frågor för att nå godkänt) och 
de som var markerade med S (frågor för att nå högre betyg). Sören kommen-
terade t.ex. en fråga, som bestod av fyra delfrågor, med att det är ganska lätt 
att läsa av periodiska systemet utifrån atomnummer, grupper och perioder 
(5 a, b, c nedan) och att dessa därför är relaterade till mål att uppnå, medan 
frågan om hur man kan beskriva indelningens principer är ”mycket svårare” 
(Intervju vt-10). 

5a) Vilket atomnummer har grundämnet Tenn? (G)
5b) I vilken period hittar du grundämnet Molybden? (G)
5c) I vilken grupp hittar du Barium? (G)
5d.) Beskriv kortfattat vad som menas med indelning i perioder och grupper? (S) 
(Utdrag ur prov i Sve2, ht-09)

Sören lyfte särskilt fram att det som saknades eller inte fanns med på detta 
prov var vardagsanpassning och detta motiverades med att avsnittet var mer 
teoretiskt och därmed mer anpassat till dem som ska läsa vidare om detta 
(t.ex. gymnasieskolans naturvetenskapsprogram). Läraren nämnde också, 
som en kommentar till en fråga där kemiska beteckningar efterfrågades, 
att de inte hade övat på att skriva reaktionsformler och att han därför inte 
förväntade sig att någon skulle kunna besvara den frågan.

Vid laborationen las en bit litium i vatten. Beskriv vad som hände (G) och försök 
redogöra för vad som bildades vid den kemiska reaktionen. Motivera. (S) Om du 
kan skriv reaktionsformel med ord (S) och eller kemiska beteckningar. (S) (Utdrag 
ur prov i Sve2, ht-09)

Då vi frågade om någon av provfrågorna var viktigare än de övriga sade Sören 
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att de viktigaste frågorna var de som berörde ”atomens delar, grundämnen 
plus att ge några exempel” (intervju, vt-10) samt vad som menas med ett 
grundämne. Det är en fråga som läraren hade med på alla sina kemiprov. Den 
signal som gavs i förhållande till G- och S-frågor var att G-frågorna svarade 
mot godkänt betyg, medan S-frågorna var kopplade till de högre betygen.

Kemiprovet i Sve3 utgjordes av många frågor som betecknades som an-
tingen G-frågor, VG-frågor eller MVG-frågor. Totalt bestod provet av 17 
G-frågor, 21 VG-frågor och 11 MVG-frågor. Eleverna fick dock inte svara på 
alla frågor utan måste välja ett visst antal. För att få G krävdes 8 G-frågor för 
VG krävdes dessutom 5 VG-frågor och för MVG ytterligare 3 MVG-frågor. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de innehållsliga prioriteringarna 
är relativt samstämmiga i alla de svenska skolorna. Grundläggande kemi om 
atomens uppbyggnad, periodiska systemets perioder och grupper, elektron-
fördelning och kemisk bindning verkar ingå som viktiga delar hos alla. I Sve2 
ingår dock radioaktivitet och fission (fysikdel) och i Sve3 finns molbegrep-
pet med på MVG-nivå. Alla lärarna kommenterar vardagsanknytning som 
något viktigt och eftersträvansvärt. Att sätta kunskapen i andra sammanhang 
prioriteras framför att öva på att skriva korrekta reaktionsformler. 

Frågornas form och lärares prioriteringar
I det följande övergår vi till att fokusera svarens form, dvs. vilka slags svar 
som förväntas av eleverna. Ett annat sätt att uttrycka det på är på vilka sätt 
eleverna ska presentera sitt kunnande.15 Detta framgår av sammanfattnings-
vis av tabell 5.

De svar eleverna förväntades ge i två av de finlandssvenska skolorna var 
huvudsakligen korta. Det räcker med att eleverna svarade med namn eller 
angav ett begrepp, kemiska beteckningar, ringade in rätt svarsalternativ och 
liknande. De förväntades således inte skriva längre sammanhållna svar i nå-
gon högre utsträckning. I Fin2 efterfrågades 16 frågor där eleverna behövde 
svara med en hel mening. Det skall dock poängteras att för den fråga där 
eleverna ska ange om ett påstående är rätt eller fel så får de 1p om de anger 
detta och kan få ytterligare poäng om de motiverar sina svar. Motivering är, 
enligt Fia, något som man framförallt ser hos de elever som får högre vitsord. 
Lärarnas skäl till att inte använda frågor som avkräver eleverna längre svar 
till detta varierade – men pekade också på att det är en typ av kunnande 
som sammankopplas med gymnasie- och högskoleutbildning snarare än med 
grundskolans kemi.

15. En och samma fråga kan efterfråga två sätt att presentera svaret, t.ex. rita och ange be-
grepp. I dessa fall räknas frågan en gång i vardera rad. Det totala antalet ”hur” kan således 
överstiga antalet frågor.
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En av lärarna på Fin1 nämnde att det kanske kunde ha ingått någon essäfråga 
i provet, men uttryckte också viss tveksamhet till dem:

Fredrika: 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 
sitt och ta ställning till ska jag ge två poäng eller tre poäng. (Intervju ht-07)

Tabell 5. Hur förväntas finlandssvenska och svenska elever presentera svaren i 
kemiprovet? Frågornas form och omfattning.

Vad förväntas 
av elevernas 
svar? 

Antal     
delfrågor

– Att eleverna

Fin1 

(2 lärare, 
samma 
frågor)

Fin2 Fin3 Sve1 Sve2 

G-/S-
frågor

Sve3 

G-/VG-/ 
MVG-frågor

Anger namn, 
benämning, 
beteckning 

20 10 2 2 (1+1) 1( 1+0) 6 (3+2+1)

Skriver en reak-
tionslikhet

3 5 1 0 1 (0+1) 6 (0+0+6)

Ritar en atom- 
respektive en 
molekylmodell

2 6 2 1 5 (2+3) 0

Anger/ringar 
in rätt antal 
eller anger ett 
intervall

4 6 0 0 0 4 (4+0+0)

Läser av en tabell 
(periodiska sys-
temet)

3 3 9 1 3 (3+0) 2( 0+2+0)

Anger ett be-
grepp

4 0 2 1 1 (1+0) 2 (0+2+0)

Exemplifiera 0 4 2 0 4 (2+2) 2( 2+0+0)

Bedömer påstå-
ende (sant/falskt)

0 5 6 0 0 0

Definiera, be-
skriva, förklara, 
motivera (svara 
med en mening)

2 16 6 9 (8+1) 4 (3+1) 30 
(9+15+6)

Beskriva, förklara, 
motivera (svara 
med flera me-
ningar)

0 3 0 2 (1+1) 4 (0+4) 7 (0+2+5)
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Fia i Fin-2 hade med en essäuppgift på provet trots att hon ansåg att de är 
arbetskrävande. ”Det är så jobbigt att korrigera /…/ det tar ju en evighet /.../ 
det är lättare att kolla kortare frågor” (intervju ht-08.). Hon motiverade ändå 
deras plats på provet med att det är viktigt att träna på inför gymnasiet, dvs. 
studieförberedande utbildning. 

Enligt Fanny i Fin3 brukade hon vanligtvis ställa en till två essäfrågor 
som krävde ett något längre svar – det hon kallade gymnasiefrågor. Den 
här gången hade hon inte tid att rätta dem (även hon påpekade att det är 
tidskrävande att rätta essäfrågor), eleverna skulle få både provresultat och 
terminsbetyg redan dagen efter provet.

I de svenska skolorna däremot dominerade den typ av frågor som krävde 
att eleverna skulle formulera skriftliga svar med minst en fullständig mening 
– av tabell 2 framgår att detta gäller för godkänt betyg på samtliga skolor. 
Däremot var kravet på längre sammanhållna (essäliknande) svar förbehållet 
de frågor som gav högre betyg. I de fall lärarna kommenterade den typen av 
frågor handlade det om att eleverna måste visa: ”Tecken på att man behärs-
kar kemins sätt att uttrycka sig /…/ att det inte är vardagsspråk /…/formler 
och att det är korrekta benämningar” (intervju med Sven, ht-09). Eleverna 
ska också visa djupare förståelse för kemiska sammanhang genom att dra 
slutsatser och visa att de kan tänka i flera led.

Rättning och betygssättning –  
principer och praxis i finlandssvenska skolor
Av intervjuerna med lärarna i Fin1 framgick det att frågans placering (först 
respektive sist) i provet signalerade dess svårighetsgrad – och samtidigt dess 
innehållsliga värde. De första frågorna i provet hade en särskild funktion: 
att ge svaga elever möjlighet att få tillräckligt många poäng så att de, med 
komplettering av några ströpoäng, kunde nå godkänt resultat. Detta kom 
dock inte till uttryck i antalet poäng, poängtalet bestämdes istället av antalet 
benämningar, beteckningar osv. som eleverna förväntades prestera, vilket 
var den genomgående utgångspunkten för tilldelningen av poäng för var och 
en av frågorna. Vilka poäng eleverna fick (dvs. vilka frågor de besvarat eller 
lämnat obesvarade) spelade enligt lärarna ingen roll utan alla poäng var lika 
mycket värda. Då lärarna presenterade och kommenterade provsvaren för 
de utvalda eleverna visade det sig dock att olika frågor tillmättes olika värde 
i form av status. Indelningen i ”riktiga poäng” respektive ”turpoäng” synlig-
gjordes i relation till lärarens kommentarer om den elevs provsvar som låg 
på gränsen för godkänt betyg.

Fredrika: Det där var ju helt OK poäng. Om vi då säger vad som faktiskt har visat på 
någon kunskap här. Här var nog två riktiga poäng och det där var ett ganska värdefullt 
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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 poäng [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 lätta poäng men i 
alla fall /…/(intervju, ht-07)

Den sista frågan i provet signalerade genom sin placering att den var den 
svåraste. I Fin1 handlade den om kemisk formelskrivning. Även i Fin2 och 
Fin3 förekom principen att ställa lättare frågor i början av provet. ”Den här 
första frågan var ju sån att det var bra att ha någon jätteenkel så alla skulle 
få någon poäng” (intervju ht-08). Det var dock inte nödvändigt att eleverna 
besvarade essäfrågorna, om de förekom, för att nå godkänt resultat – elevens 
totala poängsumma (andelen poäng av max-poäng på provet) avgjorde.

Praxis i Fin1 var att eleverna fick godkänt på provet om de hade 20 procent 
av den totala poängsumman. Fredrika i Fin1 kommenterade detta med att det 
var en rätt låg andel poäng i relation till den generella princip skolans lärare i 
naturvetenskapliga ämnen och matematik hade – att det krävs 25 procent av 
totalpoängen för att få godkänt på proven. Kollegan Fred menade att kemi är 
ett svårt ämne, vilket var anledningen till att de frångick principen.

I Fin1 skrev alla elever i de olika parallellklasserna samma prov samtidigt 
och lärarna hade en gemensam rättningsmall. Rättningen genomfördes i två 
steg. Först rättade varje lärare proven för sina egna elever. Efter det hade alla 
kemilärare en gemensam bedömningskonferens, där de – utifrån frekvens-
fördelningen över samtliga elevers poäng – gemensamt bestämde poäng-
gränsen för lägsta godkända betyg och för vart och ett av de övriga betygen. 
Samma poänggränser (skala) gällde således i alla parallellklasser. Fredrika 
motiverade detta utifrån ett elevperspektiv – samma antal poäng ska resultera 
i samma betyg oavsett vilken klass eleven går i: 

Fredrika: 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 lärare 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, ht-07)

I Fin1 relaterades provkonstruktion och bedömning inte direkt till kurspla-
nens mål:

I: Har ni diskuterat de, frågorna, i relation till de mål som finns i läropla-
nen?
Fredrika: Ibland och ibland inte. Sällan ska vi väl säga. Vi följer nog mer boken 
än läroplan. Det blir nog så i praktiken. (intervju, ht-07)
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I samband med att grunderna för läroplanen från 2004 och kriterier för vits-
ordet 8 infördes prövade lärarna i Fin1 att använda kriterierna som utgångs-
punkt för poängskalan. De fann det svårt – ”då ska ju provet vara perfekt”. 
Innebörden av det perfekta visade sig vara relaterad till deras förståelse av 
fördelningen av vitsord mellan eleverna, med givna kriterier som grund för 
bedömning går det inte att upprätta en normalfördelningskurva. 

I Fin2 hade lärarna tidigare en gemensam syn på hur stor andel av poängen 
som krävdes för godkänt betyg, men utifrån erfarenheter från året innan och 
efter samtal med en kollega vid en annan skola hade Fia bestämt sig för att 
sänka kraven lite (från 45 till 30 procent):

Fia: Men egentligen så påverkar det ju inte så väldigt mycket vilken gräns man 
har, de allra svagaste fick ändå fyror [dvs. underkänt]. Jag har t.ex. en som nu 
har fått en sexa och som annars skulle ha haft femma, så det är liksom bara 
liten skillnad, även på hennes vitsord. Och den där som är underkänd så är 
underkänd i alla fall. Och när det kommer till sjuor och åttor så är det ganska 
liten skillnad.
Intervjuare: Vad är det som har gjort att du har ändrat dej?
Fia: Kanske jag… Alltså det var speciellt i den där svaga klassen så kom det jät-
temycket femmor [lägsta godkända betyg] och sexor, som ändå kunde ganska 
mycket. Så jag tyckte att det blev kanske rättvisare på något sätt, att lite sänka 
den där skalan så att det inte blir så många så där riktigt dåliga vitsord, ändå. 
Men när det faktiskt var så att, det var den där Filips [kollegans] skala, så det 
kom ganska mycket tior [dvs. högsta betyg] också, så att det var så att det var 
jättemycket [för]delat till femmor och tior, speciellt i vissa klasser, så att jag 
tänkte att det är kanske bättre att ändra den där skalan lite så att man får alla 
vitsord däremellan, inte bara dom där sämsta och bästa. (Intervju, ht-08)

Utöver de poängmässiga skillnaderna mellan de tre elevernas prov gav Fia 
även några generella kommentarer om de tre elevernas kunskaper. Om den 
elev vars resultat låg på gränsen till godkänd sade hon att eleven ”vet lite 
grann men inte allt”, exempelvis visste eleven att en viss jon har en positiv 
laddning men inte hur många. Den elev som bedömts som medelgod ”kunde 
principen och hade någon logik” – även om han ”inte kom ihåg allt”, medan 
den elev som har det bästa resultatet kom ihåg ”detaljerna men även de stora 
dragen”. Vidare skrev den sistnämnda eleven längre svar på frågorna och 
använde ett annat språk vilket gjorde att elevens svar ”inte behöver tolkas” 
utan ”allting finns med”. Läraren exemplifierade med att eleven dels skrev 
att magnesiumklorid och vätgas bildas och även beskrev utförligt hur man 
kunde testa detta praktiskt. 

Provkonstruktionen i Fin3 gjordes enligt Fanny vanligen tillsammans 
med övriga No-kollegor. Alla lärare gavs möjlighet att både ge förslag på 
provfrågor och att omformulera andras frågor. Rättning och betygsättning 
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gör varje lärare själv för sina elever. I Fin3 krävdes ca 30 procent för godkänt 
på provet. 

På samtliga finlandssvenska skolor gällde att varje svar poängsattes. Det 
som låg till grund för hur många poäng olika frågor gav var vanligen hur 
många av något (benämningar, beteckningar mm.) som efterfrågades. Frågor 
som krävde att eleverna t.ex. parade ihop något (namn och beteckning eller 
egenskap och namn/beteckning) gav poäng per rätt hopparade element. I och 
med att antalet poäng varierade mellan frågorna frågade vi om det fanns en 
relation mellan antalet poäng på en fråga och dess värde i termer av viktig-
het – om poäng kunde ses som en signal till eleverna. Poängtalet var dock 
beroende av antalet delfrågor, inte av frågans viktighet. På en direkt fråga om 
det fanns någon fråga på provet som lärarna bedömde som viktigare än andra 
sa alla fyra lärarna att alla provfrågor var lika viktiga – ingen fråga tillmät-
tes mer värde än någon annan, dvs. det finns ingen specifik fråga eleverna 
måste klara av att besvara för att nå godkänt resultat på provet. Trots detta 
tillmättes frågorna olika värde beroende på om de var placerade i början (låg 
status) eller i slutet (hög status) av provet. Eleverna kunde således samla vissa 
poäng på frågor i början av provet, där de skulle ange metaller, gaser och 
joner och deras kemiska beteckningar. Utöver detta kunde de få ströpoäng, 
t.ex. om de kunde para ihop rätt begrepp med rätt substans (t.ex. BTB med 
indikator, HCl med syror). Svaren poängsattes inte enbart utifrån rätt eller 
fel utan även utifrån om de var partiellt rätta. Ett exempel från prov i skola 
Fin3 löd: Hurdana ämnen behövs för en neutralisationsreaktion och vad 
bildas? En elev som svarade: ”Det behövs en bas” fick partiellt rätt på denna 
fråga. Denna elev kom således ihåg en del av svaret kring detta, men de facto 
behöver man både en bas och en syra för att få en neutralisationsreaktion. 
Detta kan å ena sidan förstås som delvis rätt eftersom ”en bas” är en del av det 
svar som efterfrågas. Å andra sidan blir det problematiskt att förstå en neu-
tralisationsreaktion utifrån denna delmängd. Ytterligare ett exempel handlar 
om den kemiska beteckningen för kalcium. Då en elev svarat K istället för Ca 
bedömdes detta som partiellt rätt som och eleven fick delpoäng (markerade 
med + respektive – eller ½). I praktiken var det således möjligt att eleverna, 
utifrån principerna för poängtilldelning, bedömdes som godkända på pro-
vet på basis av innehållsligt fragmentariska kunskaper. När det gäller övriga 
vitsord har de tre skolorna likartade principer: poängen fördelas jämnt över 
vitsordsskalan. Ingen av lärarna relaterade bedömningsarbetet i samband 
med de här proven till kursplanens mål.

I alla tre skolorna fanns dels principer för vad som krävs för godkänt be-
tyg, dels en praxis, t.ex. att lärarna frångick den generella överenskommelsen 
om hur stor andel av poängen som krävdes för godkänt resultat och att den 
slutliga godkäntgränsen i relation till varje enskilt prov justerades i förhål-
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lande till utfallet. När det gällde övriga betyg fanns en generell princip om 
att poängen fördelades jämnt över skalan, men om det såg ut att bli många 
låga betyg (”svårt” prov) eller höga betyg (”lätt” prov) justerades poängen för 
de olika vitsorden. I det förstnämnda fallet sänkte lärarna poängtalet för de 
olika vitsorden och i det sistnämnda fallet höjde lärarna poängtalen. 

Tabell 6. Principer och praxis för provkonstruktion och bedömning   
i finlandssvenska skolor

Skola & provbedöm-
ningsprocedurer

Krav för godkänt Vad krävs för övriga 
vitsord?

Steg 1: Varje lärare 
rättar proven (poäng-
sätter) i den klass man 
undervisar. 
Steg 2: Bedömnings-
konferens: alla kemi-
lärare i åk 8. Utifrån 
den totala poängför-
delningen avgörs om 
provet var lätt eller 
svårt.

Princip: ca 20% av total-
poängen 
Praxis: avgörande för om 
elever får godkänt betyg 
(5) eller underkänt (4) är 
lärarnas bedömning av 
konsekvenserna av ett 
godkänt respektive ett 
underkänt resultat, vilket 
avgör den exakta poäng-
summa som blir gränsen.

Princip: Poängen förde-
las ”någorlunda jämnt” 
över skalan.
Praxis: vid lätta prov (dvs. 
flera elever får många 
höga poäng) skärps 
kraven. 
Elever med anpassad 
studiegång får lät-
tare frågor och får betyg 
enligt poäng men ett s.k. 
asteriskbetyg1 (t.ex. 7*). 

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

Skriftligt prov:
Princip: 45% av totalpo-
ängen
Praxis: Läraren accepterar 
30% som gräns för god-
känt efter att ha konsul-
terat en sin informella 
mentor.
Laborationsprov:
Eleverna följer säkerhets-
föreskrifterna (använder 
skyddskläder, skyddsglas-
ögon)

Princip: Poängen förde-
las ”någorlunda jämnt” 
över skalan.

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 men 
färre poäng för 5). 

Princip: Linjär fördelning 
(poängen fördelas jämnt 
över vitsordsskalan).

1. För asteriskbetyg gäller att eleven bedöms på andra grunder, asterisken anger 
att det vitsord eleven har på betyget inte är likvärdigt med vitsord utan asterisk. I 
och med att det saknas formella principer går det inte att avgöra vitsordets värde 
(jämfört med vitsord utan asterisk) eller vad eleven kan eller vilka svårigheter han/
hon har. Liknande situationer har inte förkommit på de två andra skolorna.
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Rättning och betygssättning –  
principer och praxis i svenska skolor
Sture gav inga poäng på frågorna utan markerade rätt, halvt rätt eller fel på 
varje fråga. För att avgöra vad som krävs för godkänt använde han sig dock 
av ett poängtänkande i sina egna anteckningar. För att få godkänt krävs enligt 
Sture ungefär hälften rätt. Han poängterade dock att kemisk formelskrivning 
inte krävdes för godkänt. 

Intervjuare: Och hur mycket måste man ha för att vara godkänd?
Sture: Nu har inte jag min kladdlapp, men jag tror att det var… 6 poäng…
Sture: [räknar] en-två-tre-fyr-fem-sex-sju-åtta-nio-tio-elva-tolv-tretton-fjor-
ton-femton-sexton - jaa, nej 8 tror jag.
Intervjuare: Åtta, mm. 
Sture: Lite knappt hälften. /…/
Intervjuare: och vad är det som avgör att det är just åtta av dom här?
Sture: Jo, för då har jag gjort så här att jag har räknat bort det här som är for-
melskrivning. Det kan man få misslyckas med, tycker jag. För det kommer igen 
i nian och det kommer igen på gymnasiet för dom som behöver det. Sen har 
jag i princip halverat det. Det finns ingen logik bakom – jag försöker i princip 
titta vilka [frågor] jag tycker dom ska klara. Den där [frågan] har vi pratat så 
mycket om, så den tycker jag dom ska klara. Den där också – då har man tre 
redan. Här måste man kunna få ihop nå’n slags information, det tycker jag är 
rimligt, tre-och-ett-halvt [poäng]. Och så vidare. (intervju ht-09)

Om relationen mellan bonusfrågor och de andra frågorna i provet uttrycker 
sig Sture så här:

Sture: Bonusfrågor, det är ju kunskap som dom egentligen inte ska ha, men [ett rätt 
svar på] en sån [fråga] är ju värd kanske en 2-3 andra frågor. Men det är ju bara en elev 
som kanske har klarat nå’n av dom. och det är hon som fick MVG. Hon har förstått 
hur man listar ut laddningen på en sammansatt jon. Det har jag aldrig sagt, utan det 
har hon kommit på själv. Det är ju en viss kunskap. (Intervju ht-09). 

På en direkt fråga vilka prioriteringar Sture i Sve1 gjorde när han satte ihop 
provet framgick att periodiska systemets uppbyggnad och princip var ett 
viktigt inslag, vilket han motiverade med utgångspunkt i kursplanen:

Sture: Ja, vi har ju lite – lagstiftning, höll jag på att säga, vi har ju mål som man ska 
uppnå, om man läser här, fast det har jag inte gjort så himla noga. Men jag vet att det 
handlar om att man ska ha lite begrepp vad gäller reaktioner och olika bindnings-
möjligheter, och man ska prova på lite… formelskrivning – det är väl dom tre. Sen är 
det väldigt fritt fram då, hur man vill förhålla sig. Och jag tycker att det är intressant 
att man förstår från grunden, så vi har ju fokuserat väldigt mycket på periodiska 
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systemet, hur det är uppbyggt och varför det blir som det blir, och varför det ibland 
blir molekyler och ibland blir joner, som bildar salter. Och egentligen så handlar ju 
alla frågor om det, så det är inte så svårt. (intervju, ht-09)

Provkonstruktionen i Sve2 baseras antingen på provfrågor som tas direkt från 
något läromedel eller Sörens egna frågor utifrån vad han hunnit gå igenom. 
Alla Sörens prov följer dock alltid de sidor han gått igenom med klassen i 
respektive lärobok, anteckningar samt eventuellt någon fråga från någon 
laboration. De anteckningar som görs kan spegla någon aktuell företeelse 
som tas upp i undervisningen. ”Vardagskemi /../ jag försöker ta lite från det 
som dom träffar på i vardagen” (intervju, vt-10).

Det aktuella provet innehöll frågor som berörde kemi och även fysik men 
användes enligt läraren fram för allt för bedömning inom kemiämnet. Sören 
använde sig inte av poäng vid bedömning av svaren utan angav R (Rätt) för 
ett fullgott svar. Ibland tolkade eleverna frågan på ett annat sätt än vad läraren 
avsett. Om de gav ”ett rätt svar som också har med kemi att göra” (intervju, 
vt-10) så fick de rätt (R) på frågan men läraren resonerade med berörda elever 
om det efteråt. Läraren bedömde/markerade vissa elevsvar med OK vilket 
innebar att svaret kunde utvecklas. Sören exemplifierade utifrån ett elevsvar 
på en fråga: ”Han har t.ex. skrivit ord men inte ritat en modell av en atom 
här” (intervju, vt-10). Svar som var fel eller helt saknades markerades med 
en bock och ibland kunde det förekomma frågetecken, vilket innebar att 
eleverna muntligt måste komplettera efter provet. Anledningen eller motivet 
för denna typ av respons på frågorna var, enligt Sören, att komma bort från 
poängfixering.

För att uppnå VG däremot så krävdes, förutom rätt svar på G-frågorna, att 
eleverna svarat på flera av de frågor som relaterar till mål att sträva mot. Här 
uppgav läraren att eleverna t.ex. skulle kunna förklara kemisk bindning, hur 
joner uppkommer, gärna ge några exempel samt svara på någon laborations-
fråga. På just detta prov gick det inte att få MVG. Läraren angav att för att ett 
prov ska kunna ge MVG så krävs det att eleverna kan använda begrepp i ett 
nytt sammanhang. Detta kan t.ex. utgöras av att de får en uppgift med andra 
ämnen än de laborerat med men som reagerar enligt liknande principer. Ett 
annat exempel som han lyfte var att eleverna kan sätta samman kunskaper 
för att förstå t.ex. klimatförändringar. 

Sven i Sve3 uppgav att han nästan uteslutande använt sig av frågor från 
läromedlens provbank för att konstruera provet – ibland gjorde han om dem 
lite. Han hade själv valt ut frågorna och gjort en gradering och indelning av 
frågorna utifrån G, VG, MVG-nivå. Han gav exempel på en MVG-fråga som 
efterfrågar hur man kan ta reda på en lösnings pH-värde utan att använda 
pH-papper. Denna uppgift var från början en laborationsuppgift. 
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Sven samarbetar med en No-lärare på skolan och de gör gemensamma 
prov. Sven har gjort detta kemiprov, som också parallellklassen använde, 
medan den andra läraren gjorde biologiprovet som Sven använde. De an-
vände en gemensam rättningsmall men jämförelser mellan klasserna gjordes 
inte. Som tidigare nämnts skulle eleverna svara på 8 G-frågor. Eleverna fick 
dock inte helgardera sig utan de fick bara svara på 8 frågor. Om de svarade på 
fler frågor så ströks dessa. Svaren på frågorna bedömdes med antingen rätt 
(G) eller fel (U) medan VG frågorna bedömdes med U, G eller VG. Läraren 
gav ett exempel på en VG fråga som handlade om varför man har den s.k. 
SIV-regeln. Eleven hade skrivit ”att det blir en reaktion /…/om man häller 
i fel så blir det inge bra” (intervju, ht-09). Detta resulterade i ett G. För att 
få VG på frågan så måste svaret dessutom innehålla en förklaring av vilken 
typ av reaktion som sker samt på vilket sätt reaktionen är farlig. Elevens 
svar framstår som ett fullgott svar utifrån frågans formulering men för att 
nå VG på frågan så gör läraren en annan bedömning. Implicit ska eleverna 
förstå att detta krävs för att besvara frågan på ett VG-mässigt vis. Eleverna 
kan aldrig kompensera uppåt mellan de olika nivåerna ”2G är inte ett VG” 
menar Sven (intervju, ht-09). Bedömningen av MVG frågorna gjordes på ett 
liknande. Vilka skilda kvaliteter efterfrågades då i G-, VG- och MVG-frågor? 
G-frågor bestod fram för allt av när, var och hur-frågor som kan beskrivas 
som faktarelaterade frågor. För att kunna svara på VG-frågorna räckte inte 
fakta utan förklaringar som ger svar på varför avkrävdes. Både G och VG frå-
gor belyste exempel från vardagen medan endast MVG-frågorna krävde att 
eleverna skrev hela reaktionslikheter. Enligt Sven var alla G-frågor lika viktiga 
– eleverna bör egentligen kunna svara på alla. Innehållet i dem utgjordes av 
grundläggande kemi som är allmänbildande. Exempel på vardagsanknytning 
i detta prov är natriumhydroxid som propplösare och pH i olika livsmedel.

På samtliga skolor gäller att svaren inte poängbedömdes utan andra sätt att 
markera svarens korrekthet användes. I Sve1 använde lärare en princip för att 
signalera till eleverna (rätt, halvt rätt och fel) men för sig själv använde han 
ett poängsystem för att bedöma elevsvaren. Läraren i Sve2 använde R (rätt) 
respektive OK (svaret kan utvecklas), alternativt bock eller frågetecken på 
frågor som ej besvarats eller där elevens svar är fel. I Sve3 användes U för fel 
svar eller vilken nivå svaret låg på i förhållande till det svar som förväntades 
(frågenivån).

I inget fall förekom gemensam rättning av provet i de svenska skolorna.

Slutsatser och diskussion
I det följande diskuterar vi svenska och finlandssvenska lärares bedömnings-
praxis i förhållande till de förutsättningar för lärarnas bedömningsarbete 
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(redskap, strategier och traditioner) vi identifierat utifrån olika typer av data 
(styrdokument och forskning om bedömning å den ena sidan och de materi-
albaserade intervjuerna å den andra) och till vad som kvalificerar för godkänt 
på det aktuella provet i respektive klassrum. 

Sociotekniska redskap och traditioner
För de svenska lärarnas del har en genomgripande förändring gjorts i betygs-
systemet under 1990-talet. Utgångspunkterna för lärares arbete förändrades 
(från regelstyrning till målstyrning), vilket berörde samtliga styrdokument: 
läroplanen, kursplanerna och grunden för betygssättning (från normrelate-
rad till mål- och kunskapsrelaterad bedömning) och en ny betygsskala (från 
1-5 till G-VG-MVG). Vidare återinfördes en gräns för godkänt – även om den 
för grundskolans del uttrycktes i termer av att eleven ännu inte nått målen 

Tabell 7. Principer och praxis för provkonstruktion och bedömning i svenska 
skolor

Skola & provbedöm-
ningsprocedurer

Krav för godkänt Vad krävs för övriga 
betyg?

Sve1
Inget kollegialt arbete 
förekommer i förhållande 
till provkonstruktion och 
bedömning.

Princip: ungefär hälften av 
frågorna sedan läraren räknat 
bort den fråga som gällde 
formelskrivning. 
Praxis: mindre än hälften – rela-
terat till vilka frågor eleven har 
besvarat rätt.

Princip: Minst en bonusfråga 
besvarad för MVG.
Praxis: 
Framgår ej

Sve2
Inget kollegialt arbete 
förekommer i förhållande 
till provkonstruktion och 
bedömning

Skriftligt prov:
Princip: att eleverna svarat på 
samtliga G-frågor 
Praxis: Ofullständiga svar kan 
kompletteras muntligt

Laborationer och inlämnings-
uppgifter förekommer
Dock inte i samband med detta 
avsnitt

Princip: för VG krävs att några 
av S-frågorna besvarats. 
På detta prov var VG det 
högsta möjliga betyget.
För MVG förväntas eleverna 
sätta kunskaperna i nytt 
sammanhang eller an-
vända samma principer i nya 
exempel/för andra kemiska 
ämnen. 

Sve3
Lärarna delar på arbetet 
med provkonstruktion 
och har en gemensam 
rättningsmall men varje 
lärare bedömer proven 
i sin egen klass. Jämfö-
relser mellan klasserna 
förekommer ej.

Princip: 8 av 17 G-frågor ska 
vara rätt besvarade
Laborationsrapport krävs för 
godkänt betyg
Praxis: 
G-frågor kan kompenseras med 
rätt på VG-frågor (men inte 
tvärtom). 

Princip: Additativ 
- för VG krävs minst 8 G-
frågor rätt + minst 5 av 21 
rätt besvarade VG-frågor; 
- för MVG krävs samma som 
för VG samt rätt på minst 3 av 
11 MVG-frågor.
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och därmed inte kan få betyg. Generellt sett har svenska lärare således relativt 
kort erfarenhet av att använda betygssystemet som helhet. Den massmediala 
uppmärksamhet som 1990-talets betygssystem och dess användning har fått 
i Sverige, har bidragit till att ytterligare förändringar införts efter hand. Sam-
mantaget förväntas de svenska lärarna utföra sitt bedömningsarbete med 
ständigt förändrade förutsättningar (befintliga sociotekniska redskap eller 
bestämmelser om hur de ska användas har kontinuerligt förändrats) samti-
digt som deras bedömningsarbete har ifrågasatts politiskt, massmedialt och 
i forskningssammanhang. För de finlandssvenska lärarna har situationen 
varit betydligt stabilare. Även om reformerna under 1990- och 2000-talen 
har bidragit till omformuleringar av styrdokumenten, har grunden för dem 
inte förändrats på samma genomgripande sätt som i Sverige. Målrelaterad 
bedömning infördes på 1980-talet, vitsordsskalan är densamma sedan flera 
decennier. Vidare har lärarna en långtgående autonomi i förhållande till be-
tygssättning och det saknas massmedial uppmärksamhet av det slag som är 
vanligt förekommande i Sverige. Utifrån dessa skilda förutsättningar har de 
finlandssvenska lärarna under lång tid kunnat utveckla och upprätthålla en 
praxis och en förtrogenhet med sitt betygssystem medan detta inte varit fal-
let för de svenska lärarna. Betygshistoriska aspekter, politiska beslut och den 
legitimitet lärarna i Sverige och Finland tillskrivs har således bidragit till att 
kulturellt skilda betingelser för lärarnas bedömningsarbete har vuxit fram. 
Utifrån dessa skilda förutsättningar har de finlandssvenska lärarna under 
lång tid kunnat utveckla och upprätthålla bedömningsarbetet utifrån lokala 
förutsättningar och behov. Lärarna i de svenska skolorna har istället levt i 
en politisk och massmedial turbulens på nationell nivå sedan 1990-talets 
betygssystem infördes, där deras arbete återkommande ifrågasatts och för-
utsättningarna för detta kontinuerligt förändrats. Sammantaget har således 
betygshistoriska aspekter, politiska beslut och den legitimitet lärarna i Sverige 
och Finland tillskrivs bidragit till att kulturellt skilda betingelser för lärarnas 
bedömningsarbete har vuxit fram.

Även om man generellt kan se bedömning som ett nationellt inramat 
och styrt arbete, förekommer det ändå nationella olikheter. Studier av t.ex. 
Wyatt-Smith, Klenowski och Gunn (2010), Kimbell, Wheeler, Miller och 
Pollit (2007) visar att uttolkningen av styrdokumenten kan bli lokala, något 
som kan förklaras med vilken variation i elevunderlagen lärarna har (eller 
får) erfarenhet av. Lärare som under många år arbetat i samma skola får i 
en mening erfarenhet av den (homogena) sammansättning av elever som 
rekryteras till denna skola. Därmed får de endast det snäva utsnitt av möjliga 
prestationer i förhållande till ett specifikt skolämne som just dessa elever 
representerar. Lärarna anpassar därmed uttolkningen av de sociotekniska 
redskapen (styrdokument som betygsskalan, läroplanens och kursplanens 
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mål och betygskriterier/profiler/nivåbeskrivningar) i förhållande till den be-
fintliga variationen. Lärare som istället har erfarenheter av bedömningsarbete 
i flera skolor eller med elever i olika åldrar utvecklar med tiden bredare refe-
rensramar. Beroende på lärarnas erfarenheter av variation (snäv eller bred) i 
elevprestationer, gör de olika uttolkningar av innebörderna i styrdokumen-
ten16. Resultaten av den här typen av studier, i förhållande till lärares bedöm-
ningsarbete, pekar på att såväl nationella som lokala krav och förutsättningar 
bidrar till att forma enskilda lärares bedömningsarbete. I förhållande till 
dessa studier kan vi konstatera att resultatet av vår studie bekräftar att det, 
trots likheter mellan lärarnas bedömningsarbete inom respektive land, också 
förekommer skillnader mellan lärarna inom såväl de finlandssvenska som de 
svenska skolorna som kan hänföras till i lokala uttolkningar och lokal praxis 
i förhållande till kollegialt arbete. 

Vidare användes styrdokumenten på olika sätt av de finlandssvenska och 
svenska lärarna. Läroplanen, kursplanen och kriterierna för vitsordet 8 var i 
huvudsak frånvarande i de finlandssvenska lärarnas arbete. I en av skolorna 
nämndes kriterierna i en bisats – att de är orimliga och därmed inte kan be-
aktas – men i inget fall relaterades elevernas prestationer till målen eller till 
kriterierna. Det tydligaste tankeredskapet var att elevernas provpoäng skulle 
transformeras till vitsordsskalan och att resultatet på gruppnivå (vilket antin-
gen innebar den enskilda klassen eller eleverna i samtliga parallellklasser i åk 
8) skulle vara jämnt fördelat men med få höga respektive låga betyg. Praxis 
från den korta perioden av normalfördelad betygssättning lever således kvar, 
trots att den formellt övergavs redan under (den finska) grundskolans första 
decennium. I inget fall förekom reflexioner över att ”lätta prov” kanske is-
tället kan ses som ett resultat av god undervisning eller att ”svåra prov” kan 
användas formativt för att informera läraren om vad som kan/bör förändras 
i syfte att underlätta för eleverna att nå bättre resultat.

Vad krävs för godkänt? – Kunskap och kunnande 
Ett resultat av jämförelsen mellan de sex proven var att det, vad gäller inne-
hållet, egentligen bara fanns två tydliga skillnader mellan de svenska och fin-
landssvenska proven. För det första fanns det en stark betoning på frågor om 
formelskrivning i de finlandssvenska proven som inte har en motsvarighet i 
de svenska – det verkade inte vara något de svenska lärarna förväntade sig av 

16. Det är inte ovanligt att detta tolkas som att lärare är mer eller mindre generösa i sin betygs-
sättning (jfr t.ex. Gustafsson, 2006; Lindahl, 2008; Wikström, 2005) – vilket inte nödvändigtvis 
behöver vara fallet. Wyatt-Smith et al (2010) och Kimbell et al (2007) erbjuder således en helt 
annan uttolkning där de pekar på betydelsen av lärares erfarenheter som grunden för olikheter 
i lärares betygssättning.
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eleverna, utom möjligen för de högre betygsnivåerna. Resultatet av den här 
delstudien stöder således resultatet i delstudien av Eriksson, Ståhle och Lind-
berg (2011). För det andra fanns det en tydlig betoning av vardagsanknytning 
i de svenska proven, som inte alls gavs samma prioritet av de finlandssven-
ska lärarna. Även i detta fall stöder vårt resultat det som tidigare forskning 
visat – att vardagsanknytning ses som värdefullt i svensk No-undervisning 
men även utgör en del av det som prövas (jfr t.ex. Andrée, 2007). Frågor 
med anknytning till laborationer förekom sparsamt i såväl de svenska som 
de finlandssvenska proven, men av intervjuerna framgick att detta kan vara 
relaterat till just detta avsnitt, som enligt lärarna skiljde sig från andra avsnitt 
i kemi. I övrigt kan vi se det att lärarna i de finlandssvenska klasserna ser 
till att frågorna täcker (eller representerar) alla kapitel som ingår till provet 
som en typ av innehållslig prioritering. Provet kan i den meningen ses som 
ett slags kontroll av att eleverna läst allt. Detta skiljer sig från praxis bland 
lärarna i de svenska skolorna, som istället utgår från betygskriterierna för 
betyget Godkänt (mål att uppnå). Sammantaget resulterar dessa innehålls-
liga prioriteringar i tydliga om än inte stora skillnader för vad som krävs för 
godkänt (på provet) i finlandssvenska och svenska klassrum.

Ytterligare en skillnad handlade om lärarnas utformning av frågorna och 
därmed om vilket kunnande som förväntades av eleverna: korta svar eller 
fullständiga meningar. De finlandssvenska lärarnas prov bestod av provfrågor 
som alla potentiellt kunde ge eleverna (delar av) poäng. Elevens totala po-
ängsumma i förhållande till den totala möjliga poängsumman och klassens 
(eller parallellklassernas) resultat avgjorde elevernas provvitsord. Lärarna 
konstruerade en skala som var inspirerad av normalfördelningskurvan dvs. 
alla vitsord justerades i relation till elevernas resultat så att en jämn fördelning 
mellan vitsorden skulle uppnås (standardisering utifrån en normalfördelning 
av vitsorden 4-10). I de svenska skolorna däremot använde alla lärarna frågor 
som kvalitativt skiljde sig åt. Frågorna betecknades som G-, VG- eller MVG-
frågor alternativt G eller S (där S stod för strävansmål). En lärare använde 
begreppet bonusfrågor. Det fanns en uttalad strävan att komma bort från 
poängfixering och istället bedöma elevsvaren utifrån kvalitativa skillnader. 
G-frågor bestod fram för allt av när, var och hur-frågor, som kan förstås som 
faktarelaterade frågor medan VG-frågorna krävde förklaringar som gav svar 
på varför- frågor. Detta var dock inte alltid uttalat i frågans formulering utan 
något som elevernas förväntades känna till.

Vad gäller frågornas utformning – vilket kunnande som efterfrågades – 
var de likartade på alla de tre finlandssvenska skolorna. Frågor med fasta 
svarsalternativ och frågor med korta öppna svar (där eleverna själva förvän-
tades formulera det ord/den beteckning som krävdes för att besvara frågan) 
var klart dominerande. Frågor där eleverna skulle svara med en eller två 
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fullständiga meningar förekom på samtliga skolor. Endast på Fin2 förekom 
en essäfråga. I de svenska skolorna var också mönstret sinsemellan likartat 
på alla tre skolorna. Till skillnad mot de finlandssvenska proven så använde 
alla lärare i de svenska skolorna sig av frågor som krävde att samtliga elever 
skrev utförliga svar (beskrivningar, förklaringar, definitioner) på några frågor 
för att få godkänt. Frågor med fasta svarsalternativ förekom knappast alls 
medan frågor med korta öppna svar förekom på alla prov, speciellt på frågor 
som bedömdes som G-frågor.

Provfrågornas karaktär i de finlandssvenska klassrummen överensstäm-
mer således i hög grad med lärarnas klassrumsarbete: den typ av frågor de 
ställer, den typ av svar de förväntar sig att eleverna ger, hänvisningar till 
memoreringsstrategier (Eriksson, Ståhle & Lindberg, 2011) och betoningen 
av de korta sammanfattande texter eleverna förväntas skriva av från tavlan 
(Danielsson, 2011). Däremot motverkade poängbedömningen den föreställ-
ning om rätt eller fel svar som skapades i klassrumssituationerna eftersom 
lärarna satte betyg utifrån andelen poäng eleverna fick. Genom att elevens 
poäng på varje fråga bidrog till den totala poängsumman var det således möj-
ligt att nå godkänt resultat på provet utan att ha annat än partiellt rätt på ett 
antal frågor. Detta kan också utryckas som att fragmentariska kunskaper kan 
resultera i godkänt resultat. I förlängningen urvattnas kravet på godkänt dels 
till begrepp, benämningar, beteckningar eller definitioner utan att eleverna 
förstått sammanhanget för eller relationerna mellan dem och dessutom får 
eleverna poäng för svar som bara delvis är rätt. Begreppen, benämningarna, 
beteckningarna eller definitionerna är därmed också delvis fel men resulterar 
trots det i godkänt betyg. Detta, menar vi, motverkar den bild lärarna i övrigt 
ger i klassrummet. 

Slutligen har vi i intervjuerna med såväl finlandssvenska som svenska kemi-
lärare funnit exempel på att bedömningsarbetet ibland påverkas av lärares före-
ställningar om eleven – ett fenomen som benämnts halo-effekten (Thorndike 
1920). Trots att lärarna formellt ska bedöma elevernas kunskaper förekommer 
ibland tendenser att övergeneralisera någon aspekt. Bedömningen av en elevs 
aktuella prestation påverkas i sådana fall av lärarens erfarenheter av elevens 
tidigare prestationer – eller beteende.

Wyatt-Smith och Klenowski (2010) erbjuder dock ett alternativt sätt att 
uttrycka detta på: att lärare använder annan information om eleverna än 
den som ligger i de texter eleverna producerat och som utgör det formella 
underlaget för bedömning. De menar att detta inte på ett enkelt sätt kan ses 
enbart som en fråga om felkällor i bedömning utan istället reser frågor om 
spänningen mellan lärares tysta kunnande och det kunnande de förmår ge 
uttryck för – ett område som åtminstone i förhållande till lärares bedöm-
ningsarbete är i huvudsak outforskat.
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Synen på kunskap och kunskapsutveckling, som avspeglas i provens inne-
håll och konstruktion, är något olika i Sverige och Finland. De finlands-
svenska proven belyser kvantitativt hur mycket kunskap eleverna kan, dvs. 
eleverna prövas på att de har läst alla kapitel i boken och ju fler frågor de kan 
svaret på desto fler poäng – eller delpoäng. I de svenska skolorna dominerar 
en hierarkisk kunskapssyn. De svenska eleverna prövas på faktarelaterade 
frågor för att nå godkänt medan förståelsefrågor endast krävs för de högre 
betygen (jmf Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009). För samtliga lärare i stu-
dien gäller att de sätter betyg i någon form på enskilda prov (finlandssvenska 
lärare) eller använder betygsbestämda provfrågor. Vilka konsekvenser detta 
får för den slutliga betygsbedömningen – eller för elevernas fortsatta lärande 
– är en fråga vi ställer oss. Principiellt kan prov som omfattar ett moment ses 
som en lägesbestämning och därmed som en del av den information som i 
slutet av grundskolan aggregeras till ett slutbetyg i kemi. Utifrån resultatet 
av Butlers (1988) studie17 förefaller det dock som om det varit bättre, med 
tanke på elevernas lärande, om lärarna hade gett dem feedback i form av 
kommentarer till provet istället för att ge dem betyg. I såväl finlandssvenska 
som svenska skolor verkar det som om betygsresultat föredras – om än i 
olika former och på skilda grunder. Ingen av de lärare vi följt gav uttryck för 
att elevernas resultat kan bidra till att informera henne eller honom om hur 
undervisningen fungerat.
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