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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att ta reda på skillnaderna i elevernas kunskap beroende på om de 
fick visa den skriftligt eller muntligt. Ämnet valdes för att synliggöra en mycket central del i 
lärarens roll i skolan, d.v.s. bedömning. Bedömningen av elever kan innebära svårigheter och 
orättvisor. Genom att ta reda på om det finns skillnader i elevernas kunskaper beroende på 
bedömningsform, kan jag skapa bättre förutsättningar för en rättvis bedömning i min 
kommande lärarprofession. 

För att ta reda på detta genomfördes ett arbetsområde under fem veckor i Naturkunskap A på 
en gymnasieskola i Norrbotten. Efter avslutat arbete fick eleverna göra ett skriftligt prov. 
Utifrån deras svar på det skriftliga provet valdes sju elever ut. De elever som fick medverka i 
studien hade ett varierat sätt att svara på testfrågorna. Dessa elever fick sedan svara på samma 
frågor vid ett muntligt tillfälle tillsammans med mig.  

Resultatet visar att elevernas uttryckta kunskap skiljer sig åt. Vissa elever har förmågan att 
visa sin kunskap på skriftliga prov medan andra bäst gör det på muntliga prov. För en del 
elever spelar inte provformen någon roll, de kan visa likadan kunskap både skriftligt och 
muntligt.  

 
 

 

  



Förord  
Jag vill tacka de elever som medverkat samt min VFU handledare som gjorde min studie 
möjlig. Ett stort tack till min handledare Anna Vikström som kommit med många kloka råd 
kring både studien och upplägget av hela arbetet. Anna har varit en inspirationskälla under 
hela min utbildning då jag fått undervisning av henne i min biologiinriktning, i det allmänna 
utbildningsområdet och nu i examensarbetet.  

Jag vill också tacka min sambo för hans tålamod, stöd och hjälp under arbetets gång. Utan din 
pushning hade jag nog kört fast. Jag älskar dig! 

 

Luleå 2008-05-19 

 

Ida Andersson
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Bakgrund 

Inledning 
I mitt kommande yrke kommer jag att ställas inför olika bedömningssituationer i biologi och 
naturkunskap på gymnasiet. Jag vill göra mig själv och andra medvetna om hur elever på 
olika sätt visar vad de har förståelse för. Studien kommer att genomföras i Naturkunskap A på 
gymnasiet.  

Att synliggöra bedömningsproblematiken kommer att vara till stor fördel i min egen lärarroll 
där jag är skyldig att göra en rättvis bedömning av elevernas kunskaper. 

 

Kunskapssyn 
Genom att följa riktlinjerna i läroplanen ska läraren kunna bedöma elevernas kunskaper och 
utläsa om de har den förståelse för lärandeobjektet som var syftet att de skulle få. Sättet att se 
på kunskap blir därför avgörande för hur läraren bedömer eleverna. Olika kunskapssyner 
kommer därför att presenteras. 

Behaviorismens kunskapssyn menar att människan bildar kunskap i samspel med 
omgivningen. Den kunskap som en individ har, speglas i individens beteende. Tankar och 
reflektioner kring lärandet existerar inte eftersom det inte går att observera hos individen 
(Säljö, 2000). 

Säljö menar att ursprunget till denna kunskapssyn var Pavlov, som studerade hundar och 
deras beteenden. Han upptäckte att reflexer hos hundar kunde utlösas av andra saker än det 
som var tänkt att utlösa reflexen. Från början dreglade hundarna då de fick mat i munnen. 
Efter ett tag räckte det med att hundarna hörde att maten var på väg för att de skulle börja 
dregla. Denna koppling mellan retning och reaktion kallas för betingad reflex. Bara 
erfarenheter från exempelvis matningen i detta fall kunde ge hundarna denna kunskap. 
Behaviorismen menade att alla sammansatta beteenden berodde på olika långa 
betingningsprocesser. Människan förändras och skapar sitt lärande av alla erfarenheter som 
hon gör.  

Vidare beskriver Säljö (2000) att B.F. Skinner sedan utvecklade denna teori, eftersom den nu 
var begränsad att styras av att människans kunskaper var kopplade till stimuli och reflexer. 
Han utgick från att beteenden upprepas då det uppstår ett positivt resultat. 
Förstärkningsprincipen bygger på att uppskattat beteende får belöning och på så sätt förs 
vidare och blir det vanligaste. På detta sätt ses kunskap som byggstenar som finns förpackade 
utanför individen och som individen med hjälp av rätt beteenden kan packa in bit för bit likt 
en tegelmur. Det var synen på språkinlärning, tänkande och intellekt som hindrade en vidare 
utvecklad syn på kunskap och inlärning på detta sätt. Bristen i behaviorismen var att många 
studier genomfördes på djurs beteenden och sedan kopplades till människans lärande. 

Säljö (2000) menar att människans tänkande är det intressanta inom kognitivismen. De 
mentala processerna och mekanismerna som ligger bakom dem är det främsta intresset. 
Kognitivismens utgångspunkt är att det finns en mekanism i tankeverksamhetens centrum 
som går att studera. Inom akademisk forskning fick kognitivismen stort genomslag men inom 
lärande och utveckling i pedagogiska sammanhang fick den aldrig något betydande 
inflytande. 
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Konstruktivismen är den del inom kognitivismen som fick störst betydelse inom lärande och 
pedagogik. Denna teori bygger på att människan aktivt konstruerar sitt lärande och sin 
förståelse om omvärlden (Säljö, 2000). 

En företrädare för kognitivismen var Piaget, (1896-1980) som hade ett konstruktivistiskt sätt 
att se på lärande. Han menade att kognitiv utveckling innebär att en utveckling av intellektet 
betyder att människan gjort nya erfarenheter och på så sätt korrigerar världsbilden. Piaget 
framhöll vikten av att låta barnen vara aktiva och göra egna erfarenheter genom att både 
fysiskt och intellektuellt upptäcka världen. Vidare ansåg han att läraren skulle göra det möjligt 
och skapa förutsättningar för elevernas lärande, dock inte själva ingripa i processen. 
Grupparbeten och undervisningsmetoder där eleverna hade möjlighet att aktivt delta var 
följder av Piagets syn på lärande. Om det uppstår problem för barnet i lärandeprocessen ligger 
problemet enligt Piaget hos barnet, eftersom barnet inte infinner sig i rätt utvecklingsstadium 
(Säljö, 2000). 

I likhet med Piagets teorier skapas kunskap inom de sociokulturella perspektiven enligt Säljö 
(2000) också genom att aktivt utforska omvärlden. Det var Vygotskij, (1896-1934) som var 
företrädare till denna teori. Skillnaden är att människan med denna kunskapssyn utvecklar sitt 
lärande i samspel med andra. Med hjälp av andra människor, både vuxna och barn skapas 
kunskapen i olika aktiviteter. Språket och kommunikationen spelar här en central roll som 
utgör länken mellan barnets inre tänkande och den yttre omvärlden. Den kultur som omger 
barnet blir därför av stor betydelse för vilka kulturella erfarenheter som barnet utvecklar och 
en följd av detta blir att samhällen och livsmiljöer runt om i världen ser olika ut. Inom det 
sociokulturella perspektivet skapas kunskapen mellan individer med hjälp av olika redskap, så 
kallade artefakter. Dessa artefakter och det sociala samspelet mellan individerna utgör 
grundförutsättningarna för tänkandet och lärandet. 

Alanko och Isaksson (1999) beskriver också dessa utvecklingspsykologiska tankar. De menar 
att all kommunikation är en del av den process som eleven går igenom i sitt lärande. Språket 
hjälper eleven att utveckla sin verklighetsuppfattning. Detta citat skildrar på ett bra sätt 
språkets betydelse i skolan: 

Ett barn som aldrig får chans att uttrycka sig missar möjligheten att utveckla ett rikt 
språk. Elevens kunskap är vad eleven kan formulera med egna ord. Språk möjliggör 
kunskap (Alanko & Isaksson, 1999 sid. 51-52). 

 

Läroplanens kunskapssyn 
I och med den nya läroplanen ansågs det nödvändigt att ta fram en ny innebörd av 
kunskapsbegreppet. Att se kunskap som något som bara går att läsa sig till ansågs förlegat då 
många insåg betydelsen av personliga och situationsanknutna kunskaper. Tre aspekter av 
kunskap lyftes fram av läroplanskommittén. 1) Ett konstruktivt sätt att se på kunskap, där 
människan strävar efter att göra världen begriplig för sig. 2) Sammanhanget är väsentligt för 
att kunskapen ska bli begriplig, detta kallas för den kontextuella aspekten. 3) Den sista 
aspekten handlar om att använda sin kunskap som redskap i olika situationer. Denna aspekt 
kallas för den funktionella aspekten. Dessutom ses de sociala sammanhangen som alltmer 
avgörande för människans lärande (Skolverket, 2002a). 

I skolan har kunskapsbegreppet varierat beroende på samhället och tiden. I Bildning och 
kunskap (Skolverket, 2002a) beskriver Skolverket att det som är kunskap här inte behöver 
betraktas som kunskap på ett annat ställe och det som var kunskap för en tid sedan behöver 
inte betraktas som kunskap idag. Därför måste nu skolan förmedla kunskaper som eleverna 
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kan använda i vidare sammanhang. På samma gång som kunskap blivit mer och mer teoretisk 
ökar motståndet att se kunskap som bara något kognitivt. Trots att teoretisk kunskap 
värdesätts alltmer minskar inte betydelsen av andra former av kunskap. Det är viktigt att 
komma ihåg att praktisk kunskap inte är en tillämpning av teoretisk kunskap utan har ett 
egenvärde. Teoretisk kunskap kan inte ersätta praktisk utan kan endast sammanbindas till 
varandra. Det skulle gå att förklara kunskapsbegreppet som något som kan lösa både praktiska 
och teoretiska problem. 

Genom att delta i olika aktiviteter och använda sig av språket skapas kunskap. Det finns en 
betydande ”kroppslig” del av kunskapen som är dold i bakgrunden och som avspeglas i allt vi 
gör. I exempelvis olika bedömningssituationer finns den dolda kunskapen som färgat det vi 
upplevt. I skolan kan den dolda kunskapen vara ett stöd i undervisningen och i klassrummet 
för att eleverna lättare ska kunna tillägna sig det tänkta innehållet (Skolverket, 2002a). 

I Skolverkets Bildning och kunskap beskrivs att kunskap kan ses på många olika sätt och att 
detta har bidragit till att kunskapsbegreppet delats in i fyra F. Fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. De fyra orden interagerar med varandra och utgör varandras förutsättningar. 
Tanken är att de ska visa på betydelsen av att se kunskap i ett bredare perspektiv, inte att 
kunskap är begränsat till endast de fyra orden. 

För att främja elevernas kunskaper ska de få arbeta kommunikativt. Både muntligt i argument 
och samtal och skriftligt. En god idé är att använda sig av bild, dans, sång och drama i 
undervisningen. Genom att arbeta kreativt kan eleverna lära sig att se på saker från ett annat 
perspektiv och tänka i nya tankebanor. Annars är det väldigt lätt att fastna i gamla felaktiga 
delar av sin förförståelse. Tanken med skolans förmedling av kunskaper till eleverna är att de 
i nya sammanhang utanför skolan ska kunna använda sina kunskaper och bygga vidare på 
dem. Kunskap finns i olika sammanhang bl.a. praktisk, socialt och språkligt (Skolverket, 
2002a). 

Genom ett lärande skapar människan kunskaper, detta är en aktiv process. 
Läroplanskommittén förklarar som tidigare nämnts kunskap med fyra ord; fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet.  Dessa ord bildar var för sig, fyra olika kunskapstyper. 
Faktakunskap är något en människa vet någonting om antingen på djupet eller ytligt. Det 
räcker med att delarna presenteras och görs synliga för personen. Förståelse är något en 
människa begriper genom språket och genom handlingar. För att förståelse ska skapas måste 
innehållet bearbetas, reflekteras och utforskas. Fakta kan beskrivas som förståelsens 
byggstenar. Färdighetskunskap är något människan kan utföra i handling eller beteende och 
denna kunskap måste övas och prövas för att befästas.  Den sista kunskapen är mer dold än de 
andra, förtrogenhetskunskap är något som människan med sina sinnen upplever genom aktivt 
deltagande (Skolverket, 1998). 

Faktakunskap är något som elever ofta anser är obeständiga. Därför är det viktigt att sträva 
efter att eleverna ska få en djupare förståelse för innehållet så att de kan sätta in sina 
faktakunskaper i ett sammanhang. Läraren får själv avgöra hur mycket och vilket 
faktainnehåll som ska bearbetas, det viktiga är att eleverna uppnår en förståelse (Skolverket, 
2002a). Håkan Andersson som på uppdrag av Skolverket har skrivit en artikel i Att bedöma 
eller döma (2002b) har samma åsikt kring de nuvarande läroplanerna med en kognitiv och 
sociokulturell kunskapssyn. Han menar att det är en utmaning att reda ut kunskapsbegreppen 
och få eleverna att få en djupare förståelse istället för enbart faktakunskaper. Den nya synen 
på lärande måste även få genomslag i lärarnas bedömning av elevernas kunskap. Han 
beskriver att ett förlegat sätt att avsluta ett ämnesområde på är med ett skriftligt prov där en 
kontroll över hur mycket eleven lärt sig görs. Bedömningen bör istället fokusera på då lärande 
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skapas i möten mellan kultur och tidigare kunskap. Eleverna bör få betrakta sig själva i sin 
lärandeprocess och själv få insikt om sin nyvunna kunskap. Att lära tillsammans med andra är 
också ett sätt att öka motivationen (Skolverket, 2002b).  

Kunskapsbegreppet är stort och svårt att definiera. I detta arbete kommer ordet kunskap att 
användas då t ex eleverna har visat förståelse för ett visst lärandeobjekt. Förståelse är i detta 
sammanhang för snävt att använda sig av medan ordet kunskap innefattas av de fyra orden, 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

 

Kursplan för Naturkunskap A 
Vad står då i kursplanen kring vad denna studie behandlar? I kursplanen för Naturkunskap A 
finns ett mål där det står att:  

Eleven skall ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet 
energikvalitet (Skolverket, 2008).  

Betygskriterierna är uppdelade i kriterierna för Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl 
godkänt. I bilaga 1 finns kursplanen för Naturkunskap A i sin helhet. 

Nivån för Godkänt beskrivs med ord som;  

• eleven utför,  
• eleven beskriver,  
• eleven ger exempel och  
• eleven diskuterar  

 
Nivån för Väl godkänt beskrivs med ord som;  

• eleven arbetar aktivt,  
• eleven analyserar och  
• eleven diskuterar konsekvenser  

 
Nivån för Mycket väl godkänt beskrivs med ord som,  

• eleven tillämpar,  
• eleven planerar,  
• eleven tolkar och värderar 
• eleven använder, analyserar och integrerar (Skolverket, 2008). 

 
Utifrån dessa nivåbeskrivningar har tre provfrågor formulerats av författaren till denna studie. 

 

Bedömning 
Genom att lärare skapar sig en förståelse av skolans uppdrag kan de utifrån den skapa kriterier 
att använda sig av vid bedömningen av resultatet av olika arbetssätt. Det gäller att läraren vet 
om bedömningen ska syfta på att eleven ska kunna återge vad som stått i boken, så kallad 
faktakunskap eller om bedömningen ska syfta på elevernas förståelse. Med förståelse menas 
här att de kan använda nyvunnen kunskap och sätta in den i nya situationer (Berg & Scherp, 
2003). 
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Enligt Nyström (2004) är tanken med bedömningssituationer att de ska ge den bästa 
möjligheten för samtliga elever att visa vad de kan. De ska även ge bevis för existens och 
kvalitet av kunskaper. Han kallar alla typer av prov för formella bedömningssituationer. Det 
är elevens prestation vid bedömningssituationen som ska bedömas. Detta kan handla om både 
ett enskilt tillfälle eller om en process som bedöms.  

En lärare kan alltså inte värdera kunskap som inte uttryckts av eleven på något sätt. Astrid 
Pettersson, en av författarna till Pedagogisk bedömning (2005) framhåller också vikten av att 
det som bedöms ska vara representativt för elevens kunskaper. Detta betyder alltså att en 
bedömningssituation ska vara noga genomtänkt av läraren och läraren måste komma ihåg att 
alla bedömningar är begränsade till omfattning och struktur. Pettersson framhäver vikten av 
att låta eleverna visa sin kompetens i olika typer av situationer som t ex muntligt, skriftligt 
och genom handling. Pettersson menar att en bedömning av en elev endast är ett stickprov av 
elevens kunskaper. För att en lärare ska få insikt om allt vad en elev kan, skulle den bli 
tvungen att följa eleven under mycket lång tid (Lindström & Lindberg, 2005). 

Nyström (2004) tror att det är vanligt att lärare påstår att de utför en bedömning hela tiden i 
klassrummet, inte bara vid enstaka bedömningstillfällen. Samtidigt som detta skulle kunna ge 
en mångsidig bild av vad eleven besitter för kunskaper finns en risk med detta. Risken skulle 
kunna vara att läraren bedömer delar kring eleverna som egentligen inte är relevanta men som 
ändå får påverka lärarens syn på elevens kunskaper. Eleverna skulle även kunna känna sig 
hämmade att ställa frågor eller komma med kommentarer om de riskerar att bedömas av 
läraren vid varje uttalande.  

Genom att ha en kunskapssyn som bygger på att viss del av en människas inre förståelse kan 
förstås och visas för andra, går det att anta att bedömningar i skolan till viss del är tillförlitlig. 
Problemet blir att eleven kanske har djupare eller mer kunskap men inte lyckas förmedla detta 
vid det specifika bedömningstillfället. Motsatsen kan också uppstå vid en 
bedömningssituation. En elev lyckas då av en tillfällighet uppnå de kriterier som avses för att 
klara en viss uppgift. Det är nödvändigt att hitta bra sätt att bedöma på eftersom bedömningar 
både är ett starkt redskap samtidigt som det innebär många svårigheter (Nyström, 2004). 

 

Formativ och summativ bedömning 
Claes Annerstedt, en av författarna i Att bedöma eller döma (Skolverket, 2002b) menar att 
bedömningen måste ses som en del av hela undervisningsförloppet. Han sätter in de två 
bedömningssätten i följande sammanhang:  

Bedömning bör betraktas som del i en undervisande-bedömande-utvärderande process, 
som i alla faser ger tillbaka information både till läraren och eleven för vidare 
undervisande syften (formativ bedömning), för att starta nya avstamp i den undervisande-
lärande kontexten och för kursplanearbetet och utvärderingen av undervisningen 
(summativ bedömning) (Skolverket, 2002b sid. 127). 

Det finns beroende på var läraren har fokus, två olika sätt att utföra sin bedömning på. Den 
formativa bedömningen tar hänsyn till eleven. Här är bedömningen en del av förloppet där 
undervisning, bedömning och utvärdering ingår. Bedömningen är till för lärandets skull och 
för att kunna planera det fortsatta arbetet med eleven (Nyström, 2004). Björklund-Boistrup 
skriver i Pedagogisk bedömning (Lindström & Lindberg, 2005) att en formativ bedömning är 
en del av processen då undervisningen sker. Den är till för att vara ett stöd åt eleven. Eleven 
kan själv få vara med och göra en självbedömning. Den summativa bedömningen är en 
sammanfattning av vad eleven har för kunskaper vid ett visst tillfälle. 
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Giota (2006) förklarar att den forskning som genomförts på området pekar på att formativ och 
summativ bedömning inte behöver vara skilda åt utan kan användas tillsammans och 
komplettera varandra i bedömningssituationer. Även Nyström (2004) anser att bedömning i 
skolan ska ha både formativ och summativ karaktär. Han menar också att det i skolan bör 
finnas en variation för eleverna på redovisningsformer, former att bedöma på, sätt att låta 
eleverna visa vad de kan och även en variation i hur resultaten noteras. 

 

Läroplanens syn på bedömning 
Läroplanen som styr gymnasieskolans verksamhet är läroplanen för de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94). I riktlinjerna i Lpf 94 går det att läsa att:  

Läraren skall utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 
kraven i kursplanen (Lpf 94, sid 16).  

Vidare säger läroplanen att:  
Läraren skall beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och göra en allsidig 
bedömning av kunskaper och därvid beakta hela kursen (Lpf 94, sid 16).  

Olga Dysthe och Claes Annerstedt är två av författarna i Skolverkets Att bedöma eller döma 
(2002b). Dysthe menar att lärare många gånger inte värdesätter språket i sin bedömning. För 
lärandet är det viktigt att kunna sätta ord på sin förståelse både skriftligt och muntligt. Att bara 
använda sig av det skrivna ordet gör att mycket går förlorat. Genom att låta eleverna samtala 
med varandra och med läraren i olika situationer kan de utveckla sin förståelse. Annerstedt 
talar om muntliga prov som något mycket tidskrävande och att de muntliga provens resultat är 
mycket svårt att sedan förmedla till eleven och föräldrarna. Han anser att det krävs en 
kontinuerlig kompetensutveckling bland lärare för att en rättvis och riktig bedömning ska 
kunna göras. Det behövs även fortgående samtal mellan lärare inom samma ämne på lokal, 
regional och nationell nivå för att tillsammans tolka hur bedömningen ska ske (Skolverket, 
2002b). 

Enligt läroplanen ska bedömningen ske utifrån elevens kunskaper som har sin utgångspunkt i 
kursplanens mål och betygskriterier. Elevens närvaro, arbetsiver och vilja ska inte påverka 
betygssättningen, förutom i de fall där närvaro är en förutsättning t ex vid laborationer. 
Varierade bedömningsformer innebär att inget enskilt prov får ligga till grund för ett betyg 
och att flera olika typer av bedömningstillfällen måste användas. Här syftas både skriftliga 
och muntliga bevis på elevernas kunskap. Skulle läraren sakna underlag för att kunna göra en 
rättvis bedömning av en elev ska betyg ej sättas (Skolverket, 2007). 

I och med den nya läroplanen ses barn och ungdomar som aktiva med egna erfarenheter och 
som individer som påverkar sin omvärld. Med denna syn har eleverna nu möjlighet att 
påverka sin egen skolgång och även komma till tals i olika bedömningssammanhang (Giota, 
2006). 
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Samtal som bedömningsform  
Som tidigare nämnts bör bedömningen ha fokus på olika situationer och som det står i 
läroplanen ska bedömningen syfta på både skriftliga och muntliga bevis på elevernas 
kunskaper. Bjørndal (2002) hävdar att samtalet är den metod som ger störst möjlighet att 
verkligen förstå vad någon annan har kunskap om. I ett samtal går det att föra en dialog och 
diskutera om individen har rätt typ av förståelse. Emanuelsson (2001) beskriver på ett bra sätt 
vad en muntlig bedömning kan ha för syfte. 

När frågor har som funktion att ta reda på, eller söka efter hur elever förstår, kan lärares 
motiv för dessa vara att bedöma eller värdera elevers kunnande, ibland för att kunna ta 
rimliga beslut om hur undervisningen ska gå vidare (Emanuelsson, 2001 sid. 14). 

Emanuelsson (2001) redogör också för svårigheten att få inblick i elevernas förståelse i 
naturvetenskap endast med hjälp av prov och diagnoser. Det bästa sättet att ta reda på vad 
eleverna förstått är att samtala med eleverna enskilt och i grupp.  

Precis som Annerstedt (Skolverket, 2002b) menar Bjørndal (2002) att det dock är väldigt 
tidskrävande med det för- och efterarbete som de planerade samtalen kräver. Däremot påstår 
Bjørndal att en lärare ständigt utför intervjuer som är en form av samtal med sina elever, för 
att undervisningen ska fungera på ett bra sätt.  

Det går emellertid att uppfatta intervjusituationer negativt även från andra perspektiv. Marton 
(2000) hävdar att det enda som går att få fram ur ett samtal mellan läraren och eleven är själva 
kommunikationen. Det är inte möjligt för läraren att få reda på elevens inre tankar, läraren kan 
endast lyssna på vad eleven säger och får fram i ord. Detsamma gäller med det skriftliga 
provet. De ord som eleven skriver och får ner på papperet behöver inte vara den kunskap 
eleven tänker och har i sitt huvud. Säljö (1997) är också kritisk till hur väl individers 
intellektuella uppfattningar går att ta reda på i intervjusituationer och på skriftliga prov. Han 
är negativ till att använda intervjuer som forskningsmetod. 

 

Syfte   
Syftet med denna studie är att studera eventuella skillnader mellan hur elever skriftligt 
respektive muntligt kan uttrycka sin kunskap för ett naturvetenskapligt lärandeobjekt. 
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Metod 
Avsikten med examensarbetet är att beskriva hur elevernas kunskap kan visa sig på olika sätt. 
För att få reda på detta ska en empirisk studie genomföras på elever i gymnasieskolans 
Naturkunskap A. Den empiriska studien ska belysa hur kunskap kan visa sig på skriftliga prov 
och i samtal. Backman (1998) beskriver empiriska studier som forskning där objektet utgörs 
av verkligheten och är testbar. 

Undersökningsgruppen kommer att bestå av en grupp elever som läser Naturkunskap A på en 
gymnasieskola i Norrbotten eftersom författaren kommer att genomföra sin 
verksamhetsförlagda utbildning där under lämplig tidpunkt. Studien ska belysa elevernas 
kunskap för ett visst lärandeobjekt. Detta kunskapsinnehåll kommer att behandlas av 
författaren tillsammans med klassen under fem veckor. 

 

Upplägg 
Undersökningen kommer att ha två olika kvalitativa delar. En del där författaren tar reda på 
hur kunskap kan visa sig på ett skriftligt prov och en del där eleverna får visa sin kunskap i 
samtal. Ryen (2004) hänvisar till Denzin och Lincoln och beskriver en kvalitativ studie som 
en metod där forskare undersöker den naturliga miljön och sedan försöker förtydliga och 
begripa resultatet. Den kvalitativa forskningen är alltså tolkande och naturalistiskt. 

 

Det skriftliga provet 
Att undersöka hur kunskap visar sig på skriftliga prov handlar om att ställa frågor som 
verkligen är relevanta för undersökningen. Pettersson beskriver i Pedagogisk bedömning 
(Lindström & Lindberg, 2005) om skillnaden att få reda på vad eleverna kan räkna upp i 
faktaväg till att få reda på om eleverna kan sätta in sina kunskaper i nya sammanhang. Att 
kunna sätta in sina kunskaper i nya sammanhang kallar hon för förståelsekunskap. 

Wedman (1988) redogör för olika sätt att konstruera frågor, beroende på vad läraren vill mäta 
hos eleverna. I denna studie är syftet att mäta elevernas förståelse för ett visst innehåll. För att 
frågan ska testa elevernas förståelse ska läraren ta reda på vad eleven kan återge med egna 
ord. Wedman anser att frågorna då bör börja med ord som t ex förklara, granska, diskutera, 
tolka, hur och varför. 

Nyström (2004) menar att på vilket sätt uppgifterna är konstruerade, visar på vilka 
förväntningar som finns hos läraren på elevernas svar. Utifrån olika sätt att se på kunskap kan 
uppgifter konstrueras för att inbjuda eleverna att prestera på en viss nivå. 

 

Intervjuerna/det muntliga provet 
För att undersöka hur kunskap visar sig i samtal kräver att en intervju genomförs med 
eleverna kring det tänkta kunskapsområdet. 

Befring (1994) beskriver att intervjun kan utformas som ett samtal utifrån vissa ämnen och 
problemställningar. En lärare använder sig kontinuerligt av samtal som ett redskap i 
undervisningen och vissa av samtalen har karaktär av en intervju (Bjørndal, 2002). 
Benämningen på denna typ av intervju är informella eller ostrukturerade intervjuer. Kylén 
(1994) beskriver den ostrukturerade intervjun som öppen med öppna frågor. Patel och 
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Davidson (2003) talar på ett tydligt sätt om den strukturerade intervjun där det i förhand går 
att säga vilka svar som är möjliga beroende på hur frågan är formulerad. I denna studie ska 
frågorna ställas i exakt samma ordning till varje försöksperson. Det är fritt för eleverna att 
svara det de tror är rätt. Denna typ av intervju kallas för standardiserade intervjuer. Dessa 
används för att sedan kunna jämföra och förenkla. 

Patel och Davidson (2003) menar att det finns två sätt att registrera svaren från en intervju, 
genom att föra anteckningar eller att göra en ljudinspelning. Enligt dessa författare är det 
senare alternativet att föredra eftersom det krävs mycket träning för att lyckas anteckna på ett 
tydligt sätt. Med detta i åtanke tas ett beslut om att ljudinspelning kommer att användas i 
denna studie.  

För att kunna spela in det som sägs under en intervju krävs tillstånd av den intervjuade. Trots 
att det sällan uppstår protester mot att prata inför en bandspelare brukar attityden ändå 
förändras då den slås av. Nackdelen med en ljudinspelad intervju är att den ska skrivas ut 
efteråt. Denna process är mycket tidskrävande men nödvändig för att kunna analysera och 
bearbeta materialet (Patel, Davidson, 2003). 

 

Bearbetning  
Bearbetningen och analysen av den insamlade informationen genomförs för att få ett mer 
överskådligt material att arbeta vidare med. Studien som genomförts i fält ska i analysen 
ordnas, struktureras och förtydligas. Efter analysen kan en tolkning av resultatet göras. 
Tolkningen innebär att slutsatser och konsekvenser av utfallet görs. Det är metoden som 
bestämmer hur bearbetning, analys och tolkning av resultatet ska gå till (Backman, 1998).  

 

Genomförande 
Denna studie har genomförts på en gymnasieskola i Norrbotten. De berörda eleverna läste vid 
tillfället Naturkunskap A. Författaren genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning på den 
aktuella skolan och kursen. 

Arbetet i den berörda klassen pågick i fem veckor. Författaren höll lektioner i ett avsnitt som 
behandlade ämnet energi. Lektionerna hade olika karaktär, bl.a. laborationer, föreläsningar 
och eget arbete med skriftlig inlämning och redovisning. Som avslutning på området 
genomfördes ett skriftligt prov med klassen.  
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Det skriftliga provet 
Det skriftliga provet innehöll bl.a. tre frågor som utgjorde grunden för författarens urval av 
elevgruppen. De tre aktuella frågorna utformades för att undersöka på vilket sätt eleverna 
hade kunskap för energiprincipen. Tanken var att undersöka om eleverna ”hade kännedom 
om”, om de ”hade förståelse för begreppet i ett givet sammanhang” och om de ”hade 
förståelse för begreppet och kunde sätta in det i ett nytt sammanhang”. Frågorna löd: 

Vad menas med energiprincipen (termodynamikens första huvudsats)? (1p) 

Förklara med hjälp av energiprincipen, vad som händer med lägesenergin då en 
påse med blyhagel släpps till golvet. (2p) 

Varför kan vi inte utnyttja den värmeenergi som strålar ut från en bilmotor? 
Använd begreppen energikvalitet och energiprincipen i din beskrivning. (3p) 

Det skriftliga provet innehöll många olika frågor som var kopplade till ämnet energi. De tre 
frågor som berörs i denna studie var placerade som fråga 3, 5 och 6 i det skriftliga provet (se 
bilaga 2). Eleverna skrev provet i helklass, ca 30 stycken i en vanlig lektionssal med 
uppställda träskivor mellan bänkarna.  

Rättningen av det skriftliga provet genomfördes av författaren och dennes handledare. Då det 
uppstod frågetecken angående hur rättningen skulle ske, diskuterades detta genomgående för 
att sträva efter en så rättvis bedömning som möjligt. 

Utifrån elevernas svar på de tre frågorna valdes totalt sju elever ut. Målet var att finna den 
största variationen bland elevernas kunskap vid det skriftliga provtillfället. De sju elevernas 
svar på det skriftliga provet varierade med svar som var mycket bra, svar som var bra och svar 
som var helt otillräckliga eller lämnade obesvarade av eleven. 

 

Intervjuerna/det muntliga provet  
Då urvalet av eleverna utförts, planerades det in ett tillfälle då intervjuer med dessa elever 
skulle genomföras. Totalt sju elever intervjuades och det är även dessa elevers skriftliga 
provsvar som behandlas i undersökningen. För att förbereda eleverna på de kommande 
intervjuerna talade författaren om att hon genomför sitt examensarbete kopplat till deras klass 
och att hon skulle vara väldigt tacksam om de som blir utvalda för en intervju ville ställa upp. 
Författaren förklarade även att intervjun skulle handla om det skriftliga prov som de snart 
skulle skriva på energiområdet. Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att klargöra 
syftet med intervjun för försökspersonen och förklara att just dennes svar är värdefulla. 
Dessutom måste försökspersonen få veta på vilket sätt svaren kommer att behandlas vidare, 
att de är anonyma osv. Dessa aspekter har författaren till denna studie tagit del av. 

Det klargjordes senare för eleverna att författaren ville ta reda på om elevernas kunskap 
skiljer sig åt vid ett skriftligt- och ett muntligt provtillfälle. Intervjun skulle inte kunna 
påverka deras betyg på ett negativt sätt, men om det visade sig att de kunde mycket mer 
muntligt än skriftligt skulle detta framföras åt ansvarig lärare. 

Intervjun genomfördes exakt två veckor efter det skriftliga provet. Under intervjuerna 
samtalade författaren med en elev i taget. De tre frågor som utgjort urvalsmetoden var även de 
frågor som behandlades under intervjuerna. För att veta exakt vad som sagts under intervjun, 
gjordes en ljudinspelning. Eleverna fick reda på att författaren var den enda som skulle lyssna 
på bandet och att de skulle vara helt anonyma i den kommande rapporten.  
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Under intervjun ställde författaren först den första frågan, som behandlade deras kännedom 
om energiprincipen. Om de kunde svaret, gick författaren över på nästa fråga. Om eleven inte 
kom på svaret, ställde författaren följdfrågor och kom med ledtrådar. Detta gäller samtliga 
frågor. Där eleverna fick problem att svara på frågan, eller om eleverna svarade felaktigt, 
fortsatte författaren att samtala runt svaret för att locka fram deras eventuella kunskap. 
Författaren hade i åtanke det Patel och Davidson (2003) beskriver. De menar att det är viktigt 
med en god personlig relation mellan intervjuaren och den intervjuande. Med detta menas att 
den intervjuade måste känna stöd och intresse från intervjuaren.  

 

Bearbetning och analys av data 

Det skriftliga provet 
Den första analysen genomfördes på elevernas skriftliga prov. Till att börja med utformades 
ett facit för det skriftliga provet. Eftersom rättningen genomfördes av både författaren och 
dennes handledare, gick författaren vid ett senare tillfälle igenom samtliga svar på de tre 
frågor som behandlas i denna studie. Hela klassens svar på de tre specialutformade frågorna 
på det skriftliga provet lästes igenom gång på gång. Till slut var det möjligt att se att svaren 
gick att dela in i olika kategorier av svar. Slutligen valdes elever ur varje kategori ut för att 
delta vidare i studien. Sju stycken blev antalet elever efter urvalet. Klassens svar delades in i 
totalt tre kategorier. Eleverna kommer vidare i denna rapport att kallas för Elev 1-7. 
Kategoriindelningen byggde på en variation av svar på de tre frågorna.  

 

Intervjuerna/det muntliga provet 
Den andra analysen utfördes på de intervjuer som genomfördes med de sju eleverna. I studien 
kallas intervjuerna både för samtal och för muntligt prov. Författaren använde sig av exakt 
samma frågor vid det muntliga provet som vid det skriftliga provet, därför skulle det gå att 
kalla det för ett muntligt prov. Dock var det klargjort för eleverna att det inte handlade om 
något prov, utan att författaren endast ville undersöka om de kunde lika mycket muntligt 
tillsammans med en lärare som vid det skriftliga provet. 

De intervjuer som genomfördes analyserades för att det skulle gå att undersöka hur mycket 
eleverna kunde vid detta tillfälle. Även här gick det att dela in elevernas kunskap i samma typ 
av kategorier. Detta var mycket beroende på hur mycket hjälp och stöd de behövde för att 
komma fram till rätt svar. Vissa elever kunde på en gång svara på frågan medan vissa 
behövde ledtrådar och uppmuntran för att komma vidare i sina tankar. Även vid bedömningen 
av de samtal som genomfördes användes den rättningsmall som utformats till provet. 
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Jämförelser 
Elevernas svar på det skriftliga och det muntliga provet behandlades i frågornas ordning. 
Svaren mellan de två proven jämfördes för att kunna se skillnaden på elevernas kunskap 
beroende på om de får redovisa den skriftligt eller muntligt.  

Det krävdes flera genomgångar av materialet för att till slut kunna arbeta fram ett resultat som 
är begripligt för andra än författaren själv. Varje elevs svar från det skriftliga provet ställdes 
upp bredvid en sammanfattning av samma elevs muntliga svar. Därefter sammanfattades en 
slutsats om vilka skillnader som kunde utläsas från detta. Här nedan följer ett exempel på en 
slutsats som drogs kring elev 1 svar på fråga 2.  

Eleven kunde på det skriftliga provet inte visa på någon kunskap då denne 
lämnade frågan obesvarad. På det muntliga provet kunde eleven besvara frågan 
på ett korrekt sätt och visa på god kunskap. 

Samma typ av slutsats skrevs ner för varje elev, fråga för fråga. Efter denna analys kunde 
författaren gå vidare för att ytterligare förenkla resultatet. En tabell utformades för varje fråga. 
I tabellen fick varje elev en kolumn. Beroende på om eleven hade kunskap eller inte på det 
skriftliga och det muntliga provet fylldes tabellen i med röd färg.  
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Resultat 

Inledande resultat 

Kategoriindelning 
Eftersom kategoriindelningen av det skriftliga provet byggde på en variation av svaren på de 
tre frågorna följer här nedan en förklaring på vad variationen står för.  

Kategori 1: Svar som var helt otillräckliga eller lämnade obesvarade av eleven: 
Elev 1: Har endast svarat på fråga 1. De andra frågorna är obesvarade. 

Elev 2: Har endast svarat på fråga 2. De andra frågorna är obesvarade. 

Elev 3: Har svarat felaktigt på fråga 1. Har svarat korrekt på fråga 2 och lämnat blankt på 
fråga 3. 

Kategori 2: Svar som var bra: 
Elev 4: Har svarat korrekt på fråga 1 och fråga 2. På fråga 3 har eleven till viss del svarat rätt, 
men verkar ha missförstått vad spillvärme egentligen är. 

Elev 5: Har svarat korrekt på fråga 1 och fråga 2. På fråga 3 har eleven till viss del svarat rätt, 
men har skrivit ordet energiprincipen inom parentes efter sin förklaring kring energikvalitet. 

Elev 6: Har svarat korrekt på fråga 1 och fråga 2. På fråga 3 har eleven till viss del rätt, men 
blandar in vattenkokning i sin förklaring istället för att svara på frågan. 

Kategori 3: Svar som var mycket bra: 
Elev 7: Har korrekta svar på alla tre frågor. 

 

Elevernas svar på de tre frågorna 
De tabeller som utformades för att åskådliggöra elevernas förändrade kunskaper från det 
skriftliga till det muntliga provet kommer här nedan att presenteras. De ifyllda fälten betyder 
att eleven uppfyller motsvarande rubrik. 

Det som går att utläsa från tabell 1 är att endast en elev (elev 1) visade på kunskap skriftligt 
men inte muntligt. De övriga som visade på kunskap på det skriftliga provet visade även på 
kunskap på det muntliga provet. Två av eleverna som inte kunde visa kunskap på det 
skriftliga provet kunde heller inte göra det på det muntliga.  

 

Fråga 1 kunskap skriftligt 
ej kunskap 
skriftligt kunskap muntligt ej kunskap muntligt 

Elev 1         
Elev 2         
Elev 3         
Elev 4         
Elev 5         
Elev 6         
Elev 7         
Tabell 1: visar på elevernas kunskap på fråga 1. 
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Tabell 2 visar på att alla elever utom en visade samma kunskap både på det skriftliga och det 
muntliga provet. Elev 1 visade dock ingen kunskap på det skriftliga provet men på det 
muntliga provet visade denna elev på kunskap. 

Fråga 2 kunskap skriftligt 
ej kunskap 
skriftligt kunskap muntligt ej kunskap muntligt 

Elev 1         
Elev 2         
Elev 3         
Elev 4         
Elev 5         
Elev 6         
Elev 7         
Tabell 2: visar elevernas kunskap på fråga 2. 

 

Eftersom den tredje frågan på provet var en större och mer utredande fråga, krävdes att två 
extra kolumner infördes i tabellen. Dessa kolumner tar hänsyn till om elevernas svar visar på 
en viss kunskap för frågan. Tabell 3 visar att de elever som inte visar på kunskap skriftligt 
visar viss kunskap muntligt. Två av eleverna som visar viss kunskap skriftligt gör även det 
muntligt. En av eleverna som visar på viss kunskap skriftligt visar god kunskap muntligt. En 
elev visar kunskap både skriftligt och muntligt.  

Fråga 3 
kunskap 
skriftligt 

viss kunskap 
skriftligt 

ej kunskap 
skriftligt 

kunskap 
muntligt 

viss kunskap 
muntligt 

ej kunskap 
muntligt 

Elev 1             
Elev 2             
Elev 3             
Elev 4             
Elev 5             
Elev 6             
Elev 7             
Tabell 3: visar elevernas kunskap på fråga 3. 

 

De tre tabellerna användes sedan av författaren för att kunna dela in de sju eleverna i 
kategorier. Ingen hänsyn tas vidare till om samma elev visar olika typer av kunskap på olika 
frågor. Eleverna kommer heller inte i resultatet att kallas för elev 1-7 utan beroende på vilken 
kategori de tillhör kommer de att nämnas utifrån den.  
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Övergripande resultat  

Resultat av elevernas skriftliga och muntliga prov 
Genom att bearbeta tabell 1-3 kunde författaren se ett ännu tydligare mönster på skillnaderna i 
elevernas kunskap beroende på om de fått visa den skriftligt eller muntligt. Totalt sju elevers 
svar på tre frågor bearbetades, detta innebar att det fanns 21 svar att ta hänsyn till. De följande 
fyra kategorierna är de olika sätt som elevernas kunskap visar sig på. 

  

Kategori 1: Lika uttryckt skriftligt som muntligt 
Denna kategori innefattar de elever som inte visar på någon skillnad i sin kunskap beroende 
på om provfrågan är skriftlig eller muntlig. För att illustrera hur detta visat sig i denna 
undersökning följer här citat från en av dessa elevers svar.  

Fråga 2: Förklara med hjälp av energiprincipen, vad som händer med lägesenergin då en påse 
med blyhagel släpps till golvet. 

Det skriftliga provet: 

När påsen är så högt upp som möjligt, har den stor lägesenergi. När påsen 
släpps, ökar farten hela tiden och till slut slår den i marken. När påsen far neråt, 
kallas det för rörelseenergi. Inuti påsen blir det friktion när blyhageln rör 
varandra. Det blir värmeenergi. 

Det muntliga provet: 

Ja, då den är högst upp så har den lägesenergi, sen då den släpps till marken så 
omvandlas det till rörelseenergi och när den släpps till marken så bildas det 
friktion mellan kulorna och det blir värme. Eller någon sorts energi.  

 

Kategori 2: Bättre uttryckt muntligt än skriftligt 
Denna kategori innefattar de elever som visar på bättre kunskap då de får visa den muntligt än 
skriftligt. För att illustrera detta följer citat från en av elevernas svar.  

Fråga 3: Varför kan vi inte utnyttja den värmeenergi som strålar ut från en bilmotor? Använd 
begreppen energikvalitet och energiprincipen i din beskrivning. 

Det skriftliga provet: 

Eftersom värme har en låg energikvalitet, och när den väl förspills kan vi inte 
använda oss av den igen. Som när man kokar vatten, verkningsgraden är rellativt 
låg om man jämför med det som förspills och inte kan göra något åt.  

Det muntliga provet: 

Jag kan ju börja med att värmeenergi har låg energikvalitet vilket gör, därför att 
den inte går att samla upp då man väl förbränner eller använder den. Då man har 
använt den en gång går det inte att använda den igen. I stort sett.  Tillexempel så 
skrev jag att när man kokar vatten så är det jättesvårt att använda värmen som 
strålar ut från kastrullen den går bara och förspills i luften. 

Ja, det är väl därför den går igenom en massa processer då och tillslut så blir det 
då värmeenergi. Värmeenergin strålar väl också som sagt ut i luften och vi kan ju 
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inte ta tillvara på den eftersom den finns hela tiden överallt egentligen i stort sett. 
Det är ju inte precis som att vi fångar upp den i ett rör bakom avgasröret heller. 

Först måste jag tänka att själva gasen eller bensinen eller vad man då har i bilen 
den som man använder har först en lägesenergi, kan jag tänka mig. Som senare 
när den far, eller omvandlas till alla gaser och allt så får den ju rörelseenergi när 
den omvandlas också för den far ju omkring i bilmotorn genom alla rör, lite som 
vatten fungerar ungefär, när man skapar energi av vatten. Eh, senare omvandlas 
den då till värmeenergi när des strömmar ut ur bilmotorn. Ja för den sjunker väl 
också, kvaliteten på, desto längre den får omvandlas. 

   

Kategori 3: Betydligt bättre uttryckt muntligt än skriftligt 
Denna kategori illustrerar de elever som visar på en betydligt bättre kunskap då de får visa 
den på ett muntligt prov. Här nedan följer citat hämtat ur en elevs skriftliga och muntliga svar 
på en av frågorna.  

Fråga 2: Förklara med hjälp av energiprincipen, vad som händer med lägesenergin då en påse 
med blyhagel släpps till golvet. 

Det skriftliga provet: 

Obesvarad 
Det muntliga provet: 

Det är väl läges, sen går det till rörelse eller är det inte så? Sen blir dom väl 
varma dom där kulorna, tre grader kanske 

 

Kategori 4: Sämre uttryckt muntligt än skriftligt 
Denna kategori visar på de elever som visat på bättre kunskap på det skriftliga provet än på 
det muntliga. Här nedan kommer citat hämtat från en av dessa elevers svar.  

Fråga 1: Vad menas med energiprincipen (termodynamikens första huvudsats)?   

Det skriftliga provet: 

Energi kan inte förstöras, kan bara göras om 

Det muntliga provet: 

Jag kommer inte ens ihåg 

 



Resultatsammanfattning 
De fyra kategorierna som slutligen blev det sätt jag valde att visa mina resultat på, visar på ett 
tydligt sätt hur olika elevernas kunskap visar sig beroende på om provet är skriftligt eller 
muntligt.  

Syftet med denna studie var att studera eventuella skillnader mellan hur elever skriftligt 
respektive muntligt kan uttrycka sin kunskap för ett naturvetenskapligt lärandeobjekt. 
Skillnaderna som kommit fram i studien är de fyra kategorierna: 

 

Kategori 1: Lika uttryckt skriftligt som muntligt 

Kategori 2: Bättre uttryckt muntligt än skriftligt 

Kategori 3: Betydligt bättre uttryckt muntligt än skriftligt 

Kategori 4: Sämre uttryckt muntligt än skriftligt 

 
Figuren nedan ska illustrera hur elevernas kunskap förändrats eller bevarats. Observera att det 
är en slump att exakt sju streck har ritats. Detta antal ska inte illustrera antal elever utan visar 
på hur många varianter elevernas svar visar sig på.  
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 Inget eller helt otillräckligt svar 

Bra svar 

Skriftligt
Mycket bra svar 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

Muntligt

 

Figur 1: visar de fyra kategorierna (1-4) som representerar skillnaderna på elevernas kunskap beroende 
på om provet är skriftligt eller muntligt. 
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Diskussion 

Validitet och reliabilitet 
Validiteten är ett mått på hur giltigt mätresultatet är och om mätresultatet är ett resultat på det 
som var tänkt att mätas (Befring, 1994). Patel och Davidson (2003) menar också att 
mätmetoden måste mäta just det som var tänkt att mätas för undersökningen. De beskriver att 
innehållsvaliditeten är ett mått på hur säkert innehållet i mätinstrumentet är. Genom att låta 
någon annan som också är väl insatt i ämnet, läsa igenom och granska innehållet går 
innehållsvaliditeten att säkra.   

Reliabiliteten är enligt Patel och Davidson (2003) ett mått på hur tillförlitligt instrumentet är 
för den tänkta undersökningen. För att kontrollera reliabiliteten menar de att en 
intervjusituation kan lagras genom att spelas in. På detta sätt går det att lyssna på materialet så 
många gånger att vi vet att ingenting har gått förlorat. Befring (1994) beskriver att 
reliabiliteten handlar om graden av mätprecision eller mätfel. Felfaktorer och bedömningar av 
forskaren ska påverka data så lite som möjligt för en god reliabilitet. 

Mitt arbete är förankrat i tidigare forskning och i annan relevant litteratur. Undersökningen 
genomfördes med skriftliga prov och intervjuer som mätinstrument. Som jag nämnde i 
bakgrunden, är jag medveten om att det finns forskare bl.a. Marton (2000) och Säljö (1997)  
som är tveksamma till hur väl dessa forskningsmetoder visar annat än vad individen för 
tillfället uttrycker i ord.  

Genom att två andra personer läste igenom frågorna till proven anser jag att 
innehållsvaliditeten är god. Dessutom rättade jag de skriftliga proven tillsammans med en av 
dessa personer som har god inblick i ämnet.  De båda personerna är insatta i ämnet och i min 
studie.  

Eftersom intervjuerna spelades in på band har jag kunnat uppnå en god reliabilitet genom att 
kunna gå igenom elevernas svar många gånger tills jag fick med allt. Under intervjuerna 
ställde jag följdfrågor för att öka reliabiliteten genom att få eleverna att verkligen visa all sin 
kunskap muntligt. Utifrån mitt syfte med denna studie anser jag att undersökningarna mätt det 
som var tänkt och målet för att uppfylla hög validitet är uppfyllt.  

 

Metoddiskussion 
Eftersom resultatet visar på en så pass stor variation, betyder det att jag lyckats välja ut elever 
på det sätt som var tänkt. Mitt mål var att hitta alla möjliga varianter inom en klass. Genom att 
använda mig av det skriftliga provet som urvalsmetod kunde jag utifrån elevernas svar hitta 
en mycket god variation. 

På det skriftliga provet var några elever frånvarande. Detta kan ha bidragit till att jag i mitt 
urval missade möjliga varianter på svar. Dessa varianter kanske skulle kunna vara att eleverna 
svarade på ett betydligt bättre sätt på det skriftliga provet så att fler nivåer blev tvungna att 
arbetas fram i figur 1. Många fler möjliga förändringar mellan det skriftliga och det muntliga 
provet är jag dock tveksam till att jag skulle kunna finna. 

Vid provtillfället var eleverna placerade väldigt tätt i klassrummet med träskivor uppställda 
mellan varandra. Detta skulle kunna bidra till att vissa elever har svårt att koncentrera sig eller 
känner sig distraherade av sina kamrater.  
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Vid det muntliga tillfället deltog alla elever som jag ville intervjua. Detta tror jag beror på att 
jag lärt känna eleverna under fem veckor och jag hade dessutom förklarat vad mitt syfte var 
med samtalen. 

 

Resultatdiskussion 
Denna studie genomfördes för att undersöka skillnaderna på elevernas kunskap beroende på 
om de får visa den muntligt eller skriftligt. Resultatet är ingen nyhet, det var precis som jag 
förmodade. De antal sätt som kunskapen skiljer sig på är lika många som antalet elever. Dock 
har jag lagt ihop några av dessa för att ytterligare förtydliga resultatet så att antalet kategorier 
endast blev fyra. Det jag ville uppnå med studien var att synliggöra denna problematik. 
Problemen uppstår då lärare endast använder en av dessa bedömningsformer som underlag för 
betygssättning. Som jag tidigare nämnt så står följande i läroplanen:  

Läraren skall beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och göra en allsidig 
bedömning av kunskaper och därvid beakta hela kursen (Lpf 94, sid 16).  

Det är alltså vår skyldighet som lärare i verksamheten att använda oss av både skriftliga och 
muntliga prov.  

Enligt min erfarenhet från mina verksamhetsförlagda utbildningar är den främsta 
bedömningsformen fortfarande skriftliga prov trots att läroplanen togs fram för 14 år sedan. 
Hur väl visar sig då en elevs kunskap om eleven tillhör kategori 2 (Bättre uttryckt muntligt än 
skriftligt) eller kategori 3 (Betydligt bättre uttryckt muntligt än skriftligt)? Dessa kategorier 
karaktäriserar elever som både bättre men även betydligt bättre kan visa sin kunskap på 
muntliga prov. Elevens kunskaper skulle alltså i värsta fall inte alls komma till uttryck vid ett 
skriftligt provtillfälle. 

Denna undersökning visar på betydande skillnader mellan och inom individer beroende på 
provets och frågans utformning. Notera att det är samma elev som går från mycket bra svar 
skriftligt till inget eller helt otillräckligt svar muntligt i en fråga som går från inget eller helt 
otillräckligt svar skriftligt till mycket bra svar muntligt i en annan fråga. Vad beror detta på? 

Jag anser att anledningen till att kunskap visar sig på olika sätt är att vi människor har olika 
förmåga att uttrycka oss skriftligt och muntligt. Vilka elever är det då som gynnas allra mest i 
dagens skola? Enligt mig är det de elever som är bra att uttrycka sig både skriftligt och 
muntligt. De kan på skriftliga prov beskriva sin kunskap väl och på lektionstid eller på 
muntliga prov kan de med språket muntligt befästa sina kunskaper. 

De elever som endast kan uttrycka sig muntligt genom att beskriva för läraren vad den förstått 
kanske inte ens lyckas få betyg i kursen på grund av sin oförmåga att uttrycka sig på skriftliga 
prov. Men vad ska läraren göra åt detta? Ska läraren låta alla elever välja sätt att bli bedömda 
på? Jag har i åtanke det som både Bjørndal (2002) och Annerstedt (Skolverket, 2002b) 
diskuterar, nämligen den tid det tar att behandla den muntliga bedömningsformen. De menar 
att det är stor skillnad i att använda sig av skriftliga och muntliga prov med tanke på den stora 
tidsåtgång det tar att hantera de muntliga proven. 

Min åsikt är att läraren måste avsätta tid till muntliga prov och formativ utvärdering och 
bedömning. De elever som har svårt för den skriftliga bedömningsformen måste självklart 
utveckla detta och de elever som inte kan uttrycka sig muntligt måste utveckla det. Alltså 
måste läraren själv avgöra när och på vilket sätt som elevernas kunskaper ska mätas. Dock 
måste läraren följa läroplanen och använda olika bedömningsformer och alla bevis på vad 
eleverna kan. 
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Med tanke på Emanuelssons (2001) åsikt om att samtalet är det bästa sättet att få reda på vad 
eleverna förstått i naturvetenskapliga ämnen, anser jag att det finns ytterligare stöd för att 
muntliga prov och samtal inte får glömmas bort som bedömningsform i skolan. 

Att använda alla bevis på vad eleverna har för kunskap medför att prov inte är det enda som 
ska ligga till grund för bedömningen. För att eleverna ska utveckla sitt sätt att diskutera, lösa 
problem och praktiskt kunna använda sina kunskaper anser jag att de måste få chansen till det 
också. Läraren måste utnyttja tillfällena som ges och låta eleverna i främst naturvetenskapliga 
ämnen arbeta laborativt. Jag tror att många lärare gör detta, men hur många av lärarna 
observerar sina elever vid laborationerna och låter dessa tillfällen väga lika tungt i 
bedömningen som det skriftliga provet? Det är just det undersökande och problemlösande hos 
eleverna som ska tas i beaktning då betyget Mycket väl godkänt ska sättas. Följande citat är 
hämtat ur kursplanen för Naturkunskap A. 

Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 
uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.  
Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier 
(Skolverket, 2008). 

Med anledning av att Säljö (2000) beskriver att grundförutsättningarna för elevernas lärande 
inom det sociokulturella perspektivet är det sociala samspelet och olika artefakter, kan 
bedömningsformerna diskuteras ytterligare. Vid ett muntligt prov finns läraren och eventuellt 
andra studiekamrater närvarande. Jag menar att detta är mycket främjande för somliga elevers 
lärande då språket i detta fall skulle fungera som det viktiga verktyget. Elevernas tankar kan 
då förmedlas till läraren och till varandra med hjälp av språket och det muntliga provet kan då 
fungera som en lärandesituation. Vid ett skriftligt prov skulle läroboken kunna fungera som 
den viktiga artefakten. Eleverna skulle vid ett sådant provtillfälle få visa sin förmåga att 
använda lärobokens texter för att lösa olika problem och frågeställningar.  

 

Vid en närmare titt på den första frågan från denna undersökning, är det en elevs svar där det 
skriftliga och det muntliga resultatet inte stämmer överens. På det skriftliga provet har elev 1 
kunnat svara på ett korrekt sätt, därmed inte säkert att det ligger kunskap bakom. På det 
muntliga provet kan elev 1 inte förklara svaret på den frågan. Övriga svar från de andra 
eleverna på den frågan är lika mellan det skriftliga och det muntliga provet. I flera andra fall i 
min undersökning har många av eleverna kunnat svara mer på det muntliga än det skriftliga 
provet. Är elevernas förmåga att uttrycka sig skriftligt dålig? Handlar obesvarade frågor om 
att eleven inte kan eller att eleven inte törs lita på sin förmåga? Nyström (2004) talar om 
tillfälligheter vid en specifik bedömningssituation som gör att elever inte lyckas visa vad de 
egentligen har kunskap om. Han menar att vi människor har en förmåga att visa vår kunskap 
för andra, men det handlar om att hitta de rätta tillfällena och sätten. Förklaringen till varför 
elev 1 skriftligt kunde svara på fråga 1 kan ha att göra med det Nyström talar om. Han menar 
att det kan vara tillfälligheter som gör att elever kan prestera tillräckligt vid ett visst tillfälle 
utan att egentligen ha kunskapen som krävs. 

Genom att det muntliga provet inföll exakt två veckor efter det skriftliga provet och påsklovet 
inträffat däremellan kan detta innebära att eleverna till viss del glömt bort en del av innehållet. 
Men då kan man fråga sig vad det är för kunskap? Jag skulle vilja påstå att det som eleven 
inte kommer ihåg efter två veckor är något som eleven inte haft kunskap om, inte ens på det 
skriftliga provet. Nu handlade inte min undersökning om detta, men det skulle vara ett 
intressant ämne att forska vidare på. 
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Implikationer för mitt kommande yrkesliv 
Jag upplever att det är otroligt värdefullt inför min kommande roll som lärare att ha studerat 
denna problematik. Att vara medveten om de stora skillnader som faktiskt finns i elevernas 
förmåga att förmedla sina kunskaper till mig som lärare är viktigt. Jag måste alltså se till att 
bedömningen blir så rättvis som möjligt och låta alla elever öva sig på att kommunicera både i 
tal och i skrift. Alla människor borde i skolan ha fått lära sig hur man förmedlar och förklarar 
för andra det man själv vet och har kunskap om. I vårt samhälle värdesätts dessa förmågor och 
i de allra flesta arbeten krävs det att man kan uttrycka sig på olika sätt.  

Hur vet jag som lärare att eleven har kunskap för ett visst kunskapsinnehåll? Hur vet jag som 
lärare att min bedömning är tillförlitlig?  

Utifrån mitt resultat menar jag att det muntliga sättet att bedöma eleverna på är det mest 
tillförlitliga. Då jag sitter ner och talar med en elev i taget kan jag ställa fler frågor och 
verkligen sätta mig in i hur mycket kunskap en elev besitter. Vid ett skriftligt prov kan eleven 
ha pluggat in en fras ur boken och på så sätt egentligen inte förstått innebörden av det. Detta 
skulle kunna ha förekommit på min första fråga. De två andra frågorna är mer utredande och 
kräver att eleven med egna ord kan förklara vad den förstått.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

NK1201 - Naturkunskap A 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:9 
 

Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 
kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka resultaten 

ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och 
jordens historia 

kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande 
ståndpunkter inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans strålningsmiljö 

ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt betydelsen av 
biologisk mångfald 

ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet energikvalitet  

kunna beskriva naturliga kretslopp och av människan skapade materia- och energiflöden 
samt ha förståelse av termodynamikens lagar 

kunna beskriva miljöproblem utifrån studieinriktning och aktivt delta i diskussioner om 
möjligheten att påverka utvecklingen 

ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling. 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven utför med viss handledning experimentella och praktiska moment. 
Eleven utför mätningar och undersökningar samt beskriver muntligt och skriftligt 
iakttagelser och resultat. 
Eleven beskriver ekologiska fakta och begrepp samt redogör för resultat av några 
störningar i ekosystem. 
Eleven diskuterar begreppen energi, energiomvandlingar och energiflöden. 
Eleven ger exempel på globala och regionala miljöproblem och beskriver lokala 
miljöproblem till följd av vardaglig och yrkesmässig verksamhet.  
Eleven diskuterar frågor som rör återanvändning och långsiktig resursanvändning. 

Kriterier för betyget Väl godkänd  

Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment. 
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- 
och samhällsvetenskapligt perspektiv. 
Eleven diskuterar konsekvenser av olika praktiska ställningstaganden i energi-, miljö- och 
resursfrågor. 



 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 
uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.  
Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier 
(Skolverket, 2008). 



 

 

Bilaga 2 

Prov i Naturkunskap A: Energi 
Namn:___________________________ 

 

1. Vad är energi?                  (1p) 
 
 
 

2. Nämn 4 energikällor som är förnyelsebara?               (2p) 
 
 
 
 
 

3. Vad menas med energiprincipen (termodynamikens första huvudsats)?         (1p) 
 
 
 
 
 
 

4. Varför är fossila bränslen sämre att förbränna än ved, för miljön?                  (3p) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5. Förklara med hjälp av energiprincipen, vad som händer med lägesenergin då en 

påse med blyhagel släpps till golvet.                (2p) 
 
 
 



 

 

6. Varför kan vi inte utnyttja den värmeenergi som strålar ut från en bilmotor? 
Använd begreppen energikvalitet och energiprincipen i din beskrivning.        (3p) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vid all typ av förbränning bildas koldioxid och vatten. Detta sker även i vår 
kropp och hos växter. Vad kallas processen som gör att vi kan utnyttja energi 
för att växa och leva? Förklara!             (3,5p) 

 
 
 
 
 
 

8. Fyll i två fördelar och två nackdelar med de angivna energikällorna. Skriv 
utförligt vad du menar!                                                                                (5p) 

 Fördelar: Nackdelar: 

vattenkraft   

kärnkraft   

vindkraft   

olja   

etanol   

 



 

 

9. a) Växthuseffekten är en naturlig process. Beskriv den. Rita gärna en bild till 
din beskrivning.                  (2p) 

 
 
 
 
 
 

 
b) Vad skulle hända om vi inte hade växthuseffekt?                                         (1,5p) 
 
 
 
 

10. Filmen ”en obekväm sanning” handlar om den globala uppvärmningen. Vad är 
det som gör att temperaturen på jorden ökar? Beskriv!               (2p) 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Ge två exempel på vad den globala uppvärmningen (den förstärkta 
växthuseffekten) kan orsaka på jorden.                (2p) 

 
 
 
 
 
 

12. Vad betyder halveringstid?                 (1p) 
 
 
 
 

13. Ge 6 exempel på hur du kan spara energi hemma.                                    (3p) 
 
 
 



 

 

14. Man utvinner energi från atomkärnor på två sätt. Vad heter de två sätten och 
vad innebär dem?                                                                                                    (6p)
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
15. Vilka påståenden om verkningsgrad och energikvalitet är sanna? Ringa in dem 

du är säker på! (rätt svar ger 1p och fel svar ger -1p)               (3p) 
 
a) Värmen som bildas i en bilmotor har högre teknisk kvalitet än rörelseenergin från 

vattnet i ett vattenfall. 
 
b) I en typisk bilmotor omvandlas 30 % av energin i bensinen till rörelseenergi. Alltså är 

verkningsgraden i bilmotorn 70 %. 
 

c) I en typisk bilmotor omvandlas 30% av energin i bensinen till rörelseenergi. Alltså är 
verkningsgraden i bilmotorn 30%. 

 
d) Lägesenergi är ett exempel på en energiform med mycket hög teknisk kvalitet. 
 
e) Ju högre verkningsgrad en motor har, desto mindre mängd spillvärme avger den. 

 
f) När vi människor utnyttjar energin, omvandlar vi den vanligen från en energiform 

med hög kvalitet till en med lägre kvalitet. 
 
 
 
 
Lycka till! 


	Bakgrund
	Inledning
	Kunskapssyn
	Läroplanens kunskapssyn
	Kursplan för Naturkunskap A

	Bedömning
	Formativ och summativ bedömning
	Samtal som bedömningsform



	Syfte
	Metod
	Upplägg
	Det skriftliga provet
	Intervjuerna/det muntliga provet
	Bearbetning


	Genomförande
	Det skriftliga provet
	Intervjuerna/det muntliga provet

	Bearbetning och analys av data
	Det skriftliga provet
	Intervjuerna/det muntliga provet
	Jämförelser



	Resultat
	Inledande resultat
	Kategoriindelning
	Elevernas svar på de tre frågorna

	Övergripande resultat
	Resultat av elevernas skriftliga och muntliga prov
	Resultatsammanfattning


	Diskussion
	Validitet och reliabilitet
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Implikationer för mitt kommande yrkesliv


	Referenser
	Bilagor
	Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
	Kriterier för betyget Godkänd
	Kriterier för betyget Väl godkänd
	Kriterier för betyget Mycket väl godkänd






