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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att undersöka tillförlitligheten vid bedömning/betygsättning av 
eleverna när de redovisade på andra sätt än skriftliga prov. Eftersom vi förespråkar elevaktiva 
och kreativa arbetsformer passade den formen bra för den kvalitativa studie som vi 
genomförde i en klass år 9 i Luleå. Eleverna redovisade genom en muntlig redovisning med 
illustrativa hjälpmedel och gjorde en skriftlig inlämning. Vi observerade deras kunskaper vid 
det muntliga redovisningstillfället med hjälp av en bedömningsmatris, den skriftliga 
inlämningen bedömdes med hjälp av en rättningsmall och betygskriterierna.  
Resultatet blev tvetydigt, vi kunde göra en tillförlitlig bedömning av elevernas kunskaper när 
de redovisade muntligt med hjälp av illustrativa hjälpmedel, men det fanns flera fall då det 
krävdes följdfrågor för att på ett tillförlitligt sätt bedöma att det var deras kunskaper. Den 
skriftliga inlämningen kunde vi inte alltid på ett tillförlitligt sätt avgöra att det var elevens 
kunskaper som stod på pappret, eller om det var en kopiering från boken. Den skriftliga 
inlämningen var minst tillförlitlig av de två redovisningsformerna. Den muntliga hade den 
fördelen att i de fall då vi var tveksamma till vad eleven kunde, hade vi möjlighet att ställa 
följdfrågor för att öka tillförlitligheten i vår bedömning. 
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Bakgrund 

Inledning 
Vi är i slutet av vår lärarutbildning, när vi tar ut vår examen är vi behöriga 
naturkunskapslärare i ämnena kemi, fysik och biologi för elever på högstadiet, och vi är även 
behöriga att undervisa i naturkunskap och biologi på gymnasiet. Under vår studietid har vi 
stött på olika undervisningsformer och vi har fått sätta oss in i hur det är att bedöma elevers 
kunskaper. Vi förespråkar elevaktiva och kreativa arbetsformer, under dessa arbetsformer 
lämpar det sig inte att examinera eleverna med hjälp av ett skriftligt prov. Vår övergripande 
definition på elevaktiva och kreativa arbetsformer är att elevens arbetssätt förutsätts vara 
aktivt och mer kreativt utformat och att eleven tar stort ansvar för sitt eget lärande. Denna 
definition kommer vi att utveckla vidare och återkomma till senare i arbetet. Vi har upplevt att 
det finns lärare som väljer bort elevaktiva arbetsformer för att det upplevs som svårare att 
bedöma elevernas kunskaper under dessa former. För de flesta lärare är skriftliga prov mycket 
vanliga som underlag vid betygsättning, även om provanvändningen varierar från ämne till 
ämne och från lärare till lärare (Skolverket, 2000). Utifrån denna problematik valde vi att 
själva ta reda på vilka svårigheter som kan uppstå när eleverna ska bedömas och betygsättas 
då de redovisar sina kunskaper under andra former än med skriftliga prov. Men hur kan vi 
göra en tillförlitlig bedömning av elevernas kunskaper då de redovisar under andra former? 
Med en tillförlitlig bedömning menar vi att bedömningen ska grunda sig på kursplanens 
riktlinjer om betygsättning och underlaget för bedömningen av elevens kunskaper ska 
dokumenteras. För att det skulle vara möjligt att genomföra studien satte vi oss in 
Grundskolans läroplan 1994 (Lpo 94) och kursplanens riktlinjer. Både läroplanen och 
kursplanen skall ligga till grund för planeringen av undervisningen 
 
I samband med vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) valde vi att genomföra en 
studie för att få möjlighet att utvärdera alternativa redovisningsformer. Studien innebar att 
eleverna under tre veckor skulle arbeta under ”elevaktiva och kreativa arbetsformer” och 
examinationen bestod av en muntlig illustrativ redovisning och en skriftlig inlämningsuppgift.  

Kunskapssyn 
När läraren väljer arbetsform görs det ofta utifrån vilken kunskapssyn läraren har, svaren på 
följande frågor ligger till grund för vilken kunskapssyn läraren förespråkar. Vad är kunskap? 
Hur uppstår kunskap? Hur skapas kunskap i samhället? Hur skapas kunskap hos individen? 
Hur överförs kunskap mellan individer, och mellan samhället och individen? Dessa är frågor 
som människor i alla tider brottats med. Kunskap kan indelas på många sätt och definieras 
från olika utgångspunkter. Den kunskapssyn som präglar skolans nuvarande styrdokument 
utgår ifrån att kunskap är något som människor konstruerar. Den samlade mänskliga 
kunskapen, även den vetenskapliga, ses som något som människan skapar för att ge mening åt 
sina iakttagelser av omvärlden och åt alla intryck som våra sinnen förser hjärnan med. Vi 
försöker förstå, förklara och ge mening åt de fenomen vi registrerar i vår omgivning 
(Skolverket, 2004a).  Kunskap fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en 
verksamhet. Genom kunskaper vidgas kontaktytan med omvärlden och förståelsen växer 
(SUO 1992:94). 

Kunskapssyn och elevaktiva/kreativa arbetsformer 

Det finns många kunskapssyner som talar för elevaktiva och kreativa arbetssätt, både den 
empiriska, konstruktivistiska, sociokulturella och socialkonstruktivistiska kunskapssynen 
ligger till grund för hur vi utformat vår studie och genomförandet av olika moment. Att arbeta 
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med kreativa arbetsformer kan vara stimulerande, lustfyllt och motiverande för många elever 
och det kan vara ett av många sätt som kan bidra till att eleverna lär sig mer. Aulin-Gråhamn, 
Persson & Thavenius (2004) menar att genom att ge eleverna möjlighet till varierade 
arbetsformer och låta dem prova olika uttrycksformer där kreativitet och fantasi får stort 
utrymme, ökar möjligheterna att skapa arbetsglädje för barnen. 
 
Inom kunskapssynen som kallas empirism betonas sinnenas betydelse för lärandet. 
Kunskapen består enligt empirismen av bearbetade sinnesdata; allt som är i förståndet har 
tidigare varit i sinnena (Stensmo, 1994). Ju fler sinnen som används, desto mer lär man sig. 
Att känna lust är centralt i empiriskt synsätt på lärande. De yttre sinnena öppnas mer ju 
roligare eleven tycker att det är. Elevens minnesbilder blir då fler vilket medför att eleven 
kommer ihåg bättre och kan göra fler generaliseringar (Dimenäs, Sträng-Haraldsson, 1996). 
Enligt empirismen finns det bara ett sätt att fastställa kunskapens giltighet, nämligen att pröva 
den mot erfarenheten.  John Locke som var en av de främsta filosoferna som beskrev 
empirismen, hade två huvudpunkter om hur kunskapen uppkommer: 
 

• Sådan kunskap som uppkommer genom sensationer (sinnesuttryck) från yttre objekt, 
t.ex. färger, hårt, mjukt, sött, bittert – olika sinnliga idéer. 

• Sådan kunskap som uppkommer genom reflexion (återspegling) från det egna 
medvetandet, inre operationer av sina egna erfarenheter.  

 
Det experimentella arbetssätt där eleverna själva undersöker fenomen och formulerar 
slutsatser av sina iakttagelser, är förebildigt i den empiriska pedagogiken. (Stensmo, 1994) 
Detta är en grund till att vi tror på att ha med kreativa moment i lärandeprocessen, vilket ledde 
till att vi i vårt pedagogiska arbete valde att eleverna skulle illustrera sin kunskap på något sätt 
i sin examination. 
 
Kunskapsteoretikern Jean Piaget var en av förgrundsgestalterna till den konstruktivistiska 
lärandeteorin. Inom konstruktivismen betonas att det är genom egen aktivitet och med hjälp 
av tidigare erfarenheter som människan konstruerar sin förståelse. Man ser människan som 
nyfiken och vetgirig till sin natur. Detta lärande förutsätter dock att innehållet, det som ska 
läras, upplevs meningsfullt, samt att eleven har en ambition och vilja att förstå. De nya 
kunskaperna måste relateras till begrepp eleven redan känner till. (Helldén, Eskilsson1996; 
Lager-Nyqvist, 2003). I vårt pedagogiska arbete fick eleverna själva skapa illustrationer till 
sina redovisningar för att visa på de fysikaliska fenomen de skulle förklara för klassen. Detta 
var en av de redovisningsformer som sedan blev vårt vetenskapliga studieobjekt. 
 
I ett sociokulturellt perspektiv betonas att lärandet sker i sociala sammanhang, i interaktion 
med andra människor. Språket ses som det huvudsakliga redskapet för att organisera 
tänkandet. Eleven lär genom att samspela med sin omgivning. Lärandet anses vara 
kontextuellt bundet och beroende av ett kulturellt, språkligt och praktiskt sammanhang. 
(Schoultz, 2000; Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet på lärandet bygger i stor 
utsträckning på Lev Vygotskijs teorier och den kulturpsykologiska forskningen. Enligt 
Vygotskij kan elever nå längre än sin egen förståelse genom att efterlikna handlingar som 
egentligen går utanför deras egen förmåga.(Vygotskij, 1999) Naturvetenskapens begrepp och 
teorier är socialt konstruerade och kan enligt det sociokulturella synsättet inte upptäckas av 
eleverna själva (Andersson, 2001). För att kunna tillägna sig dem måste de delta i samtal och 
diskussioner och vara tillsammans med människor som använder dessa naturvetenskapliga 
begrepp. Läraren måste skola in eleverna i den naturvetenskapliga kulturen. (Andersson, 
2001; Lager-Nyqvist 2003) 
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Med en socialkonstruktivistisk syn på lärandet sammanväver man det sociokulturella 
perspektivet på lärande med det konstruktivistiska. Kunskap ses som socialt medierat och 
individuellt konstruerat (Andersson, 2001). Andersson menar att ”social och individuell 
konstruktion av kunnande är komplementära processer som båda är nödvändiga för det 
naturvetenskapliga lärandet”. I undervisning enligt socialkonstruktivistisk modell lockas 
elevernas föreställningar inom det aktuella område fram, utmanas och diskuteras. Detta kan 
göras genom att låta eleverna få förutsäga ett fenomen eller sätta upp en hypotes. Eleverna 
kan ha olika svar/hypoteser vilka kan bidra till en diskussion. Det uppstår då en viss osäkerhet 
om det egna sättet att tänka vilket gör eleven engagerad. Läraren som antas vara insatt i 
vanliga elevföreställningar inom det aktuella område inför sedan den vetenskapliga 
föreställningen som eleverna sedan ges möjlighet att pröva. Detta förväntas leda till att 
eleverna omstrukturerar och modifierar sina egna antaganden och föreställningar. Eftersom 
undervisningen i vår studie var upplagd så att eleverna skulle söka sina egna fakta, insåg vi 
vikten av att under deras process finnas till hands för diskussioner kring svåra begrepp.  

Elevaktiva och kreativa arbetsformer  

Vad säger Lpo 94 om kreativa och elevaktiva arbetsformer? Där uttrycks tydligt att elevaktiva 
arbetsformer och kreativa arbetssätt ligger i linje med de mål som skolan skall sträva efter.  
 
Mål att sträva mot: 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 

• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta 
i demokratiska former. 

 
Mål att uppnå:  
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande 
 

Dessa punkter talar alla om elevaktiva arbetssätt. Detta är något som lärare ska sträva mot och 
det är inte någon lätt uppgift. Men läroplanen talar också om kreativitet i skolan. 

Mål att uppnå: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 
av samhällets kulturutbud 

kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 
som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. 

 
Dessa punkter talar för en kreativ utformning av arbetet. Vi har upplevt att de 
naturvetenskapliga ämnena är kända för att vara ganska stela i sin utformning, därför har 
dessa punkter verkligen inspirerat oss till att utveckla kreativitet inom dessa ämnen. 
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Vi har definierat elevaktiva arbetsformer utifrån Lpo 94 på följande sätt; eleverna har 
inflytande över val av arbetsform, de får lära sig söka en del fakta på egen hand/tillsammans, 
de bearbetar fakta och redovisar dessa för oss på valfritt sätt. Vi har definierat kreativa 
arbetsformer utifrån samma läroplan på följande sätt; eleverna redovisar på valfritt sätt sin 
kunskap för oss lärare i en kreativ valfri form. De kreativa momenten kan vara att redovisa 
sina kunskaper på ett illustrativt sätt t.ex. genom ett collage, labbdemonstration, bilder, spel, 
mindmap, PowerPoint, osv. Det kan också vara att kunna välja mellan frågesport, debatter, 
konstruera en figur, storyline osv.  
 
Det är inte bara Lpo 94 som talar om att eleverna måste lära sig att vara mer aktiva. Vi lever i 
ett informationssamhälle där vi ständigt möts av ny och snabb information. Eric Jensen (1996) 
skriver:   

 
Förr var skolan utformad för att vara ”leverantör” av information till ”konsumenterna”, dvs. 
eleverna. Maktstrukturen byggde på läraren som förmedlare av värdefull kunskap och eleverna som 
passiva mottagare av dessa ”vishetens pärlor”. Eleven förhöll sig inaktiv och var ett oskrivet blad 
eller ett tomt kärl som väntade på att fyllas. När läraren har kontroll över informationen innebär det 
att eleven väntar sig att bli föremål för lärarens åtgärder, inte att de båda samarbetar i 
kunskapsprocessen. Enligt den gamla metodiken hade eleverna inget ansvar för sin egen inlärning. 
Men i informationsåldern har de fått möjlighet att bli sina egna kunskapsleverantörer…. Därför har 
det gamla ”leverantörs-konsument” - förhållandet upphört. (s. 14-15) 

 
Även om Jensen drar saken till sin spets i detta citat är vi benägna att hålla med honom om att 
det i dagens informationssamhälle har skett en stor förändring när det gäller förmedling av 
kunskap och annan information. Dagens ungdomar möts ständigt av ny snabb information via 
nätet, och därmed måste de också tidigt lära sig att sålla bland all den information som de 
möts av. Konsten att lära sig hur man kan leta information och vad som är det väsentliga i den 
informationen är viktiga nycklar i dagens samhälle. När eleverna arbetar självständigt med att 
söka fakta lär de sig att gallra och välja ut information som är av värde, den förmågan kan de 
ha användning av då de dagligen möts av stora mängder information. 
 
Det bör gå en röd tråd i undervisningen genom planering, genomförande och betygsättning, 
ingen bit kan ryckas bort utan de är väl sammanflätade med varandra. Hur vi utformar vår 
undervisning leder också till hur utformningen av examinationssättet blir. 
Mona Bendz skriver om examinationsutformningens betydelse;  

 
”Snyder (1971) visade i The hidden curriculum att inlärningsprocessen påverkas mer av 
examinationernas utformning än av undervisningens uppläggning. ….Sannolikt råder det idag en 
stor enighet om att former för bedömning och examination styr vad de studerande inriktar sitt 
lärande på….Och alla former av kunskap kan inte utvärderas med hjälp av skriftliga examinationer.” 

 
Med elevaktiva arbetssätt kan de redovisa dina kunskaper på många olika sätt, detta bidrar till 
att eleven kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i många olika uttrycksformer. 
Bedömningen av en elevs kunskaper ska vara allsidig. ”Läraren ska vid betygssättningen 
utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen 
och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.”(Lpo 94) Att i bedömningen endast utgå 
från skriftliga prov stämmer inte överens med kravet på en allsidig bedömning. En elev ska få 
tillfälle att visa sina kunskaper på olika sätt. Att då jobba med elevaktiva arbetsformer leder 
till en mer allsidig bedömning av elevernas kunskaper då dessa kunskaper redovisas på andra 
sätt än genom skriftliga prov.  
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Det finns en överbetoning av skriftliga prov men i dagens multimediala samhälle kan 
kunskaper visas på många olika sätt: 
 

• tal och skrift  
• collage,  
• mindmap,  
• fotografier,  
• datoranimationer,  
• bildspel,  
• videoinspelningar m.m.  

 
När eleverna arbetar under elevaktiva arbetsformer kan eleverna använda sig av dessa 
redovisningsformer.  

Läroplanens kunskapssyn  

I Lpo 94 finns de kunskapsbegrepp som ligger till grund för kursplanen och utarbetandet av 
betygskriterierna. Det är därför viktigt att sätta sig in i läroplanens kunskapssyn. I utredningen 
Skola för bildning (SOU 1992:94) diskuteras kunskapsbegreppet. Det är denna kunskapssyn 
som ligger till grund för kursplanen och Lpo 94. Kunskapsbegreppet är indelade i fyra olika 
kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, dessa kallas för de fyra F:en. De 
förklaras med att de fyra kunskapsformerna samspelar med varandra och är varandras 
förutsättningar.  
 

• Fakta innefattar information och regler, det är kunskaper som går att mäta i 
omfattning och att något förhåller sig på det ena eller det andra sättet.  

 
• Förståelse och fakta är förbundna med varandra. Förståelsen avgör vilka fakta som 

har någon mening. Fakta är byggstenarna som bygger upp förståelsen till något 
greppbart. När förståelse uppnåtts kan kunskaperna sättas i sammanhang och 
kunskaperna får en djupare förankring. 

 
• Färdighet ses som en praktisk kunskapsform. Utövaren använder sig av sin motoriska 

färdighet för att nå ett uppsatt mål t ex. en ryttare som håller sig kvar i sadeln. Det 
finns även intellektuella färdigheter så som språkliga och matematiska.  
”Färdighet innebär att uppgiften kan genomföras på ett säkert och självständigt sätt 
enligt angivna kvalitetskrav inom en angiven tidsram.” (Selghed, 2004, s.86)  
 

• Förtrogenhet beskrivs som en dold kunskapsform, bakgrundskunskap eller tyst 
kunskap. Sinnlig kunskap där vi ser, luktar, känner är förtrogenhetskunskap. 
Förtrogenhet är inte något man kan läsa sig till utan det är förmågan att kunna sätt 
samman tidigare erfarenheter och utifrån dessa se helheter, göra bedömningar och dra 
slutsatser.     (Davidsson, m.fl., 2004) 

 
I elevaktiva arbetsformer arbetar eleven med samtliga fyra F, fördelen med elevaktiva 
arbetsformer är att eleven har möjlighet att välja utifrån aktuellt arbetsområde och eget 
intresse vilket av de fyra F:en som utformas mest. Att utveckla färdighet och förtrogenhet är 
mer förknippat med personliga förmågor och erfarenheter, därför är det gynnsamt om 
eleverna får välja arbetsform då det i större grad ges möjlighet att kunna forma kunskaperna 
till sina egna.  
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Cirkelformad analysmodell av de fyra F:en  

Denna modell (se fig. 1)är en vidareutveckling av den fyra F modell den används i arbetet med 
kursplanerna och betygskriterierna. 
Analysmodell av de fyra F:en. 

  
 
Figur 1      (Davidsson, m.fl., 2004) 

 
I alla kursplaners målformuleringar har det förutsatts att samtliga kunskapsformer finns med. 
Det innebär att alla kunskapsformer utifrån den tredelade analysmodellen även ingår i 
betygskriterierna. Beroende på utformningen av målen i kursplanen kommer profilen av 
kunskapsformerna i kursen att variera, sektorerna kommer att ha olika storlek. Den eller de 
kunskapsformer som dominerar i en kursplan dominerar även betygskriterierna. Om t.ex. 
kursplanen betonar kunskap om fakta och förståelse är det naturligt att betygskriterierna 
betonar samma kunskaper. 
 
Varje kursplan som analyseras får sin egen profil som visar förhållandet mellan de olika 
kunskapsformerna. Genom att analysera kursplanen kan ämnets ”kärna” av viktiga kunskaper 
göras tydligare. Det är den kärnan av kunskaper som betygskriterierna, främst betyget 
godkänd, samspelar med. När man vet vilka kunskaper man ska undervisa om i ämnet, är det 
lättare att diskutera dels hur kunskapskraven i kursplanen ska tolkas, dels hur 
betygskriterierna samspelar med målen i kursplanen. (Davidsson m.fl., 2004)  I vår studie fick 
eleverna arbeta med samtliga kunskapsformer. 

Styrdokumenten  
I vår studie vill vi undersöka hur eleverna kan betygsättas på ett tillförlitigt sätt. Det är något 
som alla lärare konfronteras med eftersom undervisningen ska utvärderas/bedömas på något 
sätt. I Sverige har vi ett mål och kunskapsrelaterat betygssystem och i detta system ligger 
tonvikten starkt på att hjälpa eleverna att gå vidare i sitt lärande. (Tholin, 2006) För att kunna 
utöva en god bedömarkompetens krävs det att läraren är väl insatt i vad styrdokumenten har 

 
Utförande 
och 
Färdighet 

Helhetssyn och 
förtrogenhet 

Fakta och 
Förståelse 
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för riktlinjer. Det är utifrån kursplanen bedömning och betygsättning har sin grund. I 
kursplanerna anges de kunskapsmål som undervisningen ska leda mot, dessa mål ska läraren 
tolka, utveckla och konkretisera när undervisningen planeras. 

Kursplanen och betygskriterierna 

När undervisningen planeras ligger ofta kurslitteraturen som grund och utifrån den tolkas 
kursplanens mål. Betygskriterierna måste konkretiseras för att de ska bli tydliga för eleverna 
som annars kan få svårt att förstå vad kunskapsmålen står för. För att stödja lärarna i 
bedömningen finns betygskriterier utformade. Kriterierna ska underlätta för den 
betygssättande läraren eller arbetslaget att avgöra om eleven i sina prestationer och med sina 
resultat visar kännetecknen på den kvalitet i kunskaper som ger ett visst betyg. 

• Kursplanen uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. Utifrån 
dessa utarbetas även betygskriterierna. 

• Betygskriterierna preciserar vilka kunskaper som krävs för att få betyget Väl Godkänd 
respektive Mycket Väl Godkänd. Det högre betygssteget innefattar även kraven för det 
lägre. 

• Bedömningens inriktning samt betygskriterierna för de olika ämnena presenteras i 
anslutning till respektive kursplan. (Skolverket, 2004a) 

Betygssystem   

Vi har tittat på hur betygssystemen i Sverige har utvecklats, detta för att få en bättre insikt i 
hur betygssystemet påverkar betygssättning. Vi har fördjupat oss i hur det nuvarande, 
målrelaterade betygssystemet ska tolkas. ”Betygssystemet anger vad eleven ska uppnå eller 
har uppnått i ett ämne som studerats under en bestämd tid. Betyget ska sättas med referens till 
det innehåll, uttryckt i form av mål och kriterier, som finns angivet i den aktuella kursplanen 
och med hjälp av riktlinjer för betygsättningen.”(Selghed, 2004, s.71)  
 
De som levt i den svenska skolans värld under 1900-talets andra del har upplevt tre olika 
betygssystem:  

• Det system med absoluta betyg som fanns fram till 1960-talet utgick från att det 
existerade en absolut och säker kunskap som skulle föras över till lärjungarna. 
Betygssättningen utgick från att elevernas kunskaper skulle jämföras med de 
kunskaper som angavs i kursplanen.  

• Under 1960-talet infördes det relativa eller, som det ibland kallas, det grupprelaterade 
betygssystemet. Det relativa systemets främsta syfte var att på ett systematiskt och 
tillförlitligt sätt rangordna eleverna i en grupp, se mer nedan. 

• Synen på kunskap och inlärning förändrades under 1970- talet. Den gick i riktning mot 
att individens kunskapsutveckling sågs som en process där elevens förändrade sätt att 
uppfatta omvärlden betonades. Inlärning leder enligt en sådan teoribildning till 
kvalitativa förändringar i tänkandet vilket kan ses som uttryck för kognitiv och 
personlig utveckling. 

 
Skolverket skriver i Likvärdig bedömning och betygsättning, (2004) att denna syn på lärande 
innebär att andra kvaliteter än faktainlärande lyfts fram. Att se och förstå sammanhang och 
principer blir viktiga aspekter av kunnandet. Även kvaliteter som handlande, initiativtagande, 
social kompetens och ansvarstagande för de egna studierna värderas numera högre än 
memorerandet av fakta. Den kvalitativa kunskapssynen är en del av den teoretiska grunden 
för det 1994 införda mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.  
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Från det relativa till det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet 

I det femgradiga relativa betygssystemet hade man nationellt fastlagt ett medelbetyg för alla 
ämnen, betyget sattes till 3 och gällde för alla årskurser i hela landet. Detta betygssystem låg 
som grund under mer än 30 år i svensk grund- och gymnasieskola. För att normera 
betygsättningen i skolorna genomfördes centralt fastställda prov i vissa ämnen. Läraren hade 
med stöd av förordning och föreskrifter skyldighet att sätta betyg med utgångspunkt från 
resultaten i de centrala proven. Exempelvis om medelbetyget för en klass avvek med 0.2 
betygsenheter från klassens medelvärde i det centrala provet var läraren tvungen att ta hänsyn 
till det i betygsättningen av klassen. Detta ledde till att det relativa betygssystemet med 
koppling till klassens medelbetyg, i viss utsträckning haft en hämmande effekt på elevernas 
möjligheter att få det betyg deras kunskaper motsvarar. (Davidsson, m.fl., 2004) Det relativa 
betygssystemet hade som främsta syfte att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt rangordna 
elever. Syftet var att skapa ett betygssystem anpassat för urval till högre studier. (Skolverket, 
2004a) 
 
Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet utgår ifrån uppsatta mål med angivna 
kunskapsnivåer. Lärarens utvärdering av elevens kunskaper i de olika ämnena är vad som 
ligger till grund för betygsättningen. I betygskriterierna ska det tydligt framgå vilka 
kunskapsnivåer som krävs för att uppnå de olika betygsstegen. Betygskriterierna utarbetas 
efter de mål som ska uppnås, dessa finns utformade i kursplanen för de olika ämnena. 
Betygen ska endast relateras till elevernas kunskaper och varje betyg motsvarar en bestämd 
och angiven kunskapsnivå. ”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de 
kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen 
finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg.”(Lpo 94, avsnitt 2.7). Det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet kan som tidigare nämnts, i jämförelse med det 
normrelaterade, ge bättre information om elevers kunskapsutveckling och kunskapsprofil 
genom att betygen är relaterade till angivna kunskapskvaliteter. 
 
Kunskapsbedömningen i ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem blir dock annorlunda till 
sin karaktär jämfört med i det normrelaterade. Det är inte som i det normrelaterade systemet 
tillräckligt att rangordna eleverna efter en skala, till exempel med hjälp av provpoäng. I det 
sistnämnda systemet är det ointressant hur poängen erhålls, det vill säga vilka uppgifter 
eleven löst. Det är poängsumman som är viktig. De normrelaterade systemet är därmed 
kompensatoriskt genom att goda kunskaper inom ett område väger upp brister inom ett annat. 
I det målrelaterade system vi nu tillämpar måste elevernas kunskaper i stället bedömas i 
relation till specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier. Genom att elevens 
kunskaper ska relateras till verbalt formulerade mål och kriterier ställer det målrelaterade 
systemet helt annorlunda krav vid betygssättningen än det relativa betygssystemet. Elevens 
prestationer ska ställas i relation till i mål och kriterier beskrivna kunskapskvaliteter. 
(Skolverket, 2004a) Sammanfattningsvis kan man säga att den mål- och kunskapsrelaterade 
betygssättningen består av att utforma kännetecken – kriterier för olika kvaliteter. 

Vad ska bedömas?  

Enligt läroplanen 1994 ska läraren göra en ”allsidig utvärdering av varje elevs 
kunskapsutveckling”. Vid betygsättningen ska läraren ”utnyttja all tillgänglig information om 
elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av 
dessa kunskaper” (Lpo 94, kap. 2.7)  
 
Det är många faktorer som ska vägas in när eleverna ska betygsättas och det ställs stora krav 
på lärarens kompetens. För att läraren ska kunna göra en tillförlitlig bedömning ska 
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bedömningen grunda sig på kursplanens riktlinjer om betygsättning. I Lpo-94 hänvisas till 
kursplanernas krav, dvs. till målen för utbildningen. Det innebär att bedömning och 
betygsättning alltid ska ske med målen som utgångspunkt. Det innebär i sin tur att närvaro, 
flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund för betygsättningen 
såvida de inte är en direkt förutsättning för att målen ska kunna nås, till exempel i form av 
laborationsarbete (Skolverket, 2004b).  Däremot kan närvaro, flit och ambition, läxläsning, 
ordningsfrågor m.m. diskuteras vid utvecklingssamtal på grundskolan med syfte att ”främja 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling” (Lpo 94 avsnitt 2.7).  
 
Det som sker på lektionerna och hemma, liksom närvaro och god ordning, är naturligtvis i de 
flesta fall förutsättningar och medel för att elever ska kunna tillgodogöra sig och utveckla det 
kunnande som ingår i ämnet eller kursen. På så sätt har detta ”betydelse för betyget”. I 
riksdagens beslut 1994 sägs också tydligt att det nya betygssystemet är mål- och 
kunskapsrelaterat. Bedömningen av en elevs kunskaper ska enligt riksdagsbeslutet ”ske med 
utgångspunkt i kursplanernas mål och betygen ska relateras till kursplanernas krav och de 
kunskapsnivåer som uppnås” (Skolverket, 2006). Det finns därför inget stöd för att sätta betyg 
efter elevens ”personlighet” eller utifrån hur han eller hon beter sig om inte detta finns angivet 
i målen för ämnet eller kursen. När det gäller bedömningen av elevens kunskaper är det dock 
läraren som avgör om eleven uppfyller de kriterier som gäller för ett visst betyg. Underlaget 
för detta ska vara allsidigt och bestämmas tillsammans med eleven. Vad eleverna gör är inte 
detsamma som det de kan. Bedömningen skall avse vad eleverna kan i förhållande till de 
kvaliteter som anges i bedömningens inriktning.  (Skolverket, 2004a)   

Hur bedöms elevens kunskaper?  

Problematiken som kan uppstå vid bedömningen av elevernas kunskaper är något som alla 
lärare kommer i kontakt med. Det är läraren som sätter betygen och det krävs därför att 
läraren besitter god ”bedömarkompetens”. Man kan då fråga sig vad det innebär? Det finns 
tydliga riktlinjer i både läroplanen och kursplanen om vad som ska ligga till grund för 
bedömningen. Att vara väl införstådd i dessa riktlinjer är grunden till att kunna utforma 
kursmål och betygskriterier. När dessa är utformade och eleverna redovisar sina kunskaper 
kan det ändå uppstå frågetecken, det är den problematiken vi kommer att titta närmare på i vår 
studie.  
 
Nationella kursplaner bör tolkas och utvecklas lokalt på ett sådant sätt att det klargörs vad 
undervisningen ska innehålla och hur den ska utformas för att leda mot de nationellt 
fastställda målen. Nationella betygskriterier bör tolkas och utvecklas lokalt på ett sådant sätt 
att det klargörs vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett visst betyg utifrån de 
nationella betygskriterierna. Det lokala arbetet för att tydliggöra och konkretisera de 
nationella målen och betygskriterierna har olika syften. Det utgör ett underlag för planeringen 
av undervisningen, det ligger till grund för information, diskussion och samråd med elever 
och föräldrar och för bedömningen av elevens kunskaper. (Skolverket, 2004a) 

 
Att bedöma elevernas kunskaper och kunskapsutveckling är lärarens uppgift. Förmågan att bedöma 
elevernas kunskaper är en viktig aspekt av lärarens yrkeskunnande. En sådan bedömning kan inte 
ersättas av objektiva mallar eller kriterier för betygssättning. Betygskriteriernas främsta funktioner är 
att utgöra ett stöd för lärarnas bedömning och att göra skolans bedömningsgrund tillgänglig för 
elever och föräldrar. (ibid)  

 
Betygskriterierna har en viktig funktion och de ger läraren ett bra stöd vid betygsättningen. 
Det däremot inte betygskriterierna kan mäta är om kunskaperna eleven uttrycker i form av tal 
eller skrift är något som de själva erövrat eller om de är kopierat eller endast mekaniskt inlärt. 
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När betygskriterier ska tolkas av både lärare och elever finns det så kallade kvalitetsord och 
begrepp som hjälper till att tydliggöra vad som krävs för de olika betygsstegen.  
 
Birgitta Högberg och Peter Fagerlund hänvisar till skilda kunskapskvaliteter i de olika 
betygsstegen. De understryker att ett högre betyg inte handlar om att eleven ska kunna mer av 
samma sort, dvs kvantiteter, utan att de ska ha inhämtat kunskaper av en annan kvalitet. I sina 
föreläsningar brukar de exemplifiera detta med en tabell över kvalitetsorden och begreppen i 
betygskriterierna som ett sätt att illustrera kunskapsprogressionen. (Skolverket, 2005) Här är 
riktlinjer och kvalitetsord som ligger till grund för bedömning och betygsättning av elevernas 
kunskaper. Dessa är ”ryggraden” i bedömningen och utgör därför ett bra betygsunderlag. 
 
Tabell 1 Kvalitetsord och begrepp för de olika betygsstegen  
 
 
Godkänd  

 
Väl godkänd 

 

 
Mycket väl godkänd 

 

Förstå samband  
Kunna beskriva 
Kunna använda 
Kunna avbilda 
Ha inblick 
Känna till 
Ha kunskap om… 
Kunna redogöra 
Aktivt kunna delta 
Kunna analysera och kritiskt 
granska 
Kunna göra sig förstådd 

 

Reflekterar 
Föreslår och genomför 
Gör bedömningar 
Visar genom relevanta 
exempel... 
Analyserar 
Resonerar om… 
Överväger alternativ... 
Förklarar och motiverar 
Uppfattar innebörd och 
väsentliga drag 
Jämför och finner särdrag 
Tar ansvar för val… 
…bidrar till utvärdering… 

 

Planerar, utför och 
dokumenterar 
Utvecklar problemställningar 
Komponerar och motiverar 
Organiserar tillsammans med 
andra 
Använder och sammanställer 
Formulerar och löser 
problem 
Visar säkerhet i sina 
bedömningar 
Hanterar oförutsedda 
situationer 
Tolkar och värderar 
Identifierar skillnader 
Arbetar självständigt, 
målmedvetet och kreativt… 
Uttrycker sig säkert och 
välformulera åtgärder… 

  
Bedömningen avser ett antal kännetecken på olika kvaliteter i kunnandet. Det ska till exempel 
inte vara möjligt att skaffa sig ett högt betyg endast genom att behärska en stor mängd stoff. 
Faktamemorering måste kompletteras med andra kvaliteter. Det är dessa olika kvaliteter som i 
form av betygskriterier relateras till olika betygssteg. (Skolverket, 2004a) Det finns inga 
betygskriterier för betyget Godkänd, utan det är målen att uppnå i slutet av det nionde skolåret 
i kursplanen som gäller för betyget Godkänd.  
 
Vid tillämpningen av betygskriterierna gäller följande enligt grundskoleförordningen; För att 
erhålla betyget Väl godkänd skall eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier som gäller för 
betyget. För att erhålla betyget Mycket väl godkänd skall eleven förutom de kunskaper som 
gäller för Väl godkänd ha kunskaper enligt kriterierna som gäller för Mycket väl godkänd. 
För dessa betygssteg gäller dock att särskilt väl utvecklad förmåga avseende något eller några 
kriterier kan väga upp brister avseende ett eller ett par andra kriterier. (Skolverket, 2004a) 
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Summativ och formativ bedömning  

Termerna summativ och formativ bedömning infördes av Michael Scriven redan 1967 och är 
numera allmänt vedertagna. Summativ bedömning av elever är enligt Korp (2003) kopplad till 
någon form av betygssättning eller rangordning av elevers prestationer. Syftet med den 
summativa bedömningen är att generera en tillförlitlig bild av kvalitativa och kvantitativa 
aspekter av elevers lärande, som är relevanta i förhållande till undervisningsmålen, samt att 
värdera och tillskriva dessa aspekter någon form av betyg eller omdöme. 
 
Formativ bedömning har enligt Korp syftet:  

• att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet 
• att inventera elevers förkunskaper/förförståelse for att kunna planera undervisningen 
• att hjälpa elever att reflektera over sitt eget lärande och bli varse om sin progression 

och sina svårigheter och behov 
• att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier 
• att definiera den aktuella disciplinens kunskap for eleverna, d v s markera diskursens 

gränser och överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter 
• att motivera elever i skolarbetet (ibid.) 

 
Men formativa bedömningar kan också innehålla utlåtanden om kvaliteten, det som skiljer 
den formativa bedömningen av elevers kunskaper från den summativa är, att den har ett 
pedagogiskt syfte och inte används för selektion eller rangordning (ibid.) Den summativa 
bedömningen är det vi i vår studie fokuserar på, hur kan vi göra en summativ bedömning av 
en elevs kunskaper på ett tillförlitligt sätt? Det är detta vi ska undersöka men i vårt 
pedagogiska arbete blev det naturligt att en del formativa bedömningar gjordes, tex i de 
många diskussioner vi hade med eleverna. Flera forskare har kommit fram till att den 
summativa och formativa bedömningen bör hänga ihop. I internationell forskning är Paul 
Black (1998), en av dem som också beskriver summativ och formativ bedömning. Han menar 
att formativ och summativ bedömning i skolan inte utgör två totalt skilda funktioner utan att 
de snarare beskriver två delar av ett användningsområde.  
 
Jönsson (2006) definierar summativ och formativ bedömning på följande sätt: 
 

Den summativa bedömningen görs för att kolla hur mycket eleverna har lärt sig. Det är den 
vanligaste formen. Den formativa används för att vägleda eleverna mot målen med undervisningen 
och syftar till att underlätta för eleverna, och kanske även för läraren. 
(http://iup.tankesmedjan.nu/?p=11, 2006) 
 

Jönsson föreslår att: 
 

Gör gärna en summativ bedömning av elevernas arbete, kanske i form av ett prov, men glöm inte att 
en sådan ska föregås av det som ovan beskrivs som formativ bedömning. (Ibid.) 
 

Korp (2003) talar också om formativ och summativ bedömning som en enhet och menar att 
den konstruktivistiska kunskapssynen har inneburit en teoretisk omorientering för 
bedömningsforskningen. Hon menar att bedömningsuppgiften har vidgats från att främst 
summativt konstatera resultatet till att bli ett medel att hjälpa elever att förbättra sina 
inlärningsstrategier. Bedömningen fokuserar därför på såväl lärprocessen som resultatet, dvs 
både en summativ och formativ bedömning görs. Om bedömningar ses som en integrerad del 
i undervisningen, kan de inte bara mäta och konstatera resultat, utan måste också stimulera 
elever i det lärande som avses.  

http://iup.tankesmedjan.nu/?p=11
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Problemformulering 
Utifrån den litteraturgenomgång vi haft inser vi att även en kompetent lärare som är väl insatt 
i läroplanen och kursplanens riktlinjer kan ställas inför problem då de ska göra en tillförlitlig 
bedömning av elevernas kunskaper. Denna problematik kommer vi att titta närmare på. I vår 
studie kommer eleverna att arbeta med elevaktiva/kreativa arbetsformer, dessa arbetsformer 
redovisas lämpligast på annat sätt än med skriftliga prov. Vi har valt att begränsa vår studie till 
summativa bedömningar för att undersöka om den bedömningsformen är tillräcklig för att bedöma 
elevernas kunskaper på ett tillförlitlig sätt. Därmed valde vi att undersöka vilka problem som kan 
uppstå i samband med bedömning/betygsättning av eleverna när de redovisar muntligt eller 
vid rättning av den skriftliga inlämningen. Vi ställde oss frågan räcker den 
bedömarkompetensen för att göra en tillförlitlig bedömning eller finns det fler aspekter som 
kan påverka? Vi ställde oss också frågan om det var lättare att bedöma elevernas kunskaper 
vid den muntliga eller den skriftliga redovisningen? 

 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka problem som kan uppstå när eleverna ska bedömas 
och betygsättas då de redovisar sina kunskaper under andra former än med skriftliga prov. 
  
Vår huvudfråga är vilken redovisningsform den muntliga redovisningen eller den skriftliga 
inlämningsuppgiften ger den tillförlitligaste bilden av elevens kunskaper? 
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Metod 
Under vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genomförde vi en empirisk studie. 
Studien pågick i tre veckor och vi blev tilldelade en år 9 klass, eleverna skulle arbeta med 
mekanik, ett avsnitt inom fysiken. Urvalsgruppen bestod av 18 elever, 9 flickor och 9 pojkar. 
En elev deltog inte vid något tillfälle under lektionsserien, de övriga 17 eleverna deltog aktivt 
under hela lektionsserien. 
 
Vi valde att göra en empirisk studie vilket är en kvalitativ undersökning där forskaren tillåts 
att vara kreativ, utforska nya idéer som kunde ta form via intuition, vision och personlig 
livserfarenhet, och att vara analytisk för att kunna ge mening åt erfarenheterna. (Elyn mfl, 
1993) Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inbegriper eller resulterar i verbala 
formuleringar, skrivna eller talade”. I en kvalitativ undersökning börjar man i empirin, samlar 
in data, för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. (Backman, 1998) 
 
 ”Med termen empirisk menas att utsagorna i princip är testbara och bygger på någon form av 
kontakt med verkligheten. De empiriska vetskaperna efterlever den rationella övertygelsen att 
”vill du veta något om verkligheten, så ska du observera den!”” (Backman, 1998) Våra 
studieobjekt var två examinationsformer, en muntlig redovisning och en skriftlig 
inlämningsuppgift. Vi valde att göra en empirisk studie för att själva få möjlighet att utvärdera 
de olika metoderna, vad är lätt, vad är svårt, osv. Om eleverna svarat på enkäter eller 
intervjuer hade det blivit svårt att undersöka vilken redovisningsform som de tycker att de lärt 
sig mest av, och vår frågeställning handlar om bedömning ur ett lärarperspektiv. Det hade 
även varit fullt möjligt att ge lärarna enkäter eller gjort intervjuer men vi valde att själva 
undersöka problematiken som uppstår. 

Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod vi använt oss av är observation. Eftersom vi gjorde en egen studie, 
där vi ville undersöka vilken redovisningsform som gav den tillförlitligaste bilden av elevens 
kunskaper, lämpade sig observationer bäst.  
 
Observation   
Att observera är ett sätt att skaffa information från omvärlden. I vetenskapliga sammanhang 
måste observationen vara systematiskt planerad och informationen måste registreras 
systematiskt. Observation är framförallt användbart när vi ska samla information inom 
områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Med beteenden menas i 
detta sammanhang inte endast fysiska handlingar utan även verbala yttranden, relationer 
mellan individer och känslouttryck. Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och 
skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar. Observation kräver 
mindre i form av aktivitet och samarbete av de utvalda individerna än de flesta andra tekniker 
såsom intervju och enkät. (Patel och Davidson, 1994)  
 
Strukturerade observationer 
Strukturerade observationer används när det är givet vilka situationer och beteenden som ska 
observeras. Man skapar ett observationsschema som täcker in det man avser att undersöka.  I 
detta schema prickas sedan skeenden och beteenden in när de inträffar. Det är viktigt att skilja på 
observation och faktiska beteenden och på observatörens tolkning av vad beteendet betyder. 
(Patel och Davidson, 1994) När vi genomfört våra strukturerade observationer har vi använt oss 
av en bedömningsmatris som observationsschema, där har vi observerat fyra olika kriterier. 
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Material 

För att bedöma eleverna utformade vi 
• betygskriterier (bilaga 3) 
• en rättningsmall för inlämningen av de skriftliga svaren på frågorna (bilaga 5)  
• en bedömningsmatris till muntliga redovisningen (bilaga 6) 

 
Betygskriterier 
I betygskriterierna ska det tydligt framgå vilka kunskapsnivåer som krävs för att uppnå de 
olika betygsstegen. Betygskriterierna utarbetas efter de mål som ska uppnås, dessa finns 
utformade i kursplanen för de olika ämnena. Utifrån kursplanen och kurslitteraturen 
utformade vi våra betygskriterier. Betygskriterierna låg som grund då vi bedömde eleverna 
både vid den muntliga redovisningen och vid den skriftliga inlämnnigsuppgiften. 
 
Rättningsmall 
När vi rättade de skriftliga frågorna hade vi en rättningsmall, den innehöll fullständiga svar 
till frågorna. Dessa svar motsvarade godkändnivå. 
 
Bedömningsmatris   
Syftet med bedömningsmatrisen var att få en ökad pålitlighet vid vår bedömning av elevernas 
kunskaper, dvs. hur de kunde visa sin förståelse i en muntlig framställning. När eleverna 
redovisade muntligt hade vi bedömningsmatrisen som ett stöd. Vi hade fyra kriterier (bilaga 
6) som vi tittade på, beroende på vilken förståelse eleverna visade på för varje kriterier fyllde 
vi i matrisen på en skala från låg till hög (G- MVG). Bedömningsmatriser är ett exempel på 
analytisk bedömning. Analytisk bedömning fokuserar på olika kunskapsaspekter som kan 
bedömas och samtidigt beskrivs de olika kvalitativa nivåerna inom varje kunskapsaspekt. 
(Skolverket,2004c)  
 
Med utgångspunkt i kursplaner och betygskriterier i fysik kan många olika aspekter vara 
intressanta t.ex. begreppsförståelse, analyser, resonemang, slutsatser, fysikaliskt språk, 
hjälpmedel och redovisning. I tabellen nedan ges ett exempel på hur en bedömningsmatris kan 
se ut. I den vänstra kolumnen står de olika aspekterna som ska bedömas. För varje aspekt 
finns det också en kort beskrivning för varje kvalitativ nivå.  
 
Tabell 3 Bedömningsmatris  

 

Jönsson (2005) skriver om värdet av att använda bedömningsmatriser och hur en matris 
utformas. Jönsson anser att det finns många fördelar med att använda matriser och den 
viktigaste fördelen är att det ger en ökad pålitlighet för bedömningen. Det bidrar till att när jag 
som pedagog utformar matrisen tydliggör vilka bedömningskriterier jag ska bedöma. Jönsson 
framhåller att ”Bedömningsmatriser innehåller även en kvalitetsskala för det som ska 
definiera och beskriva de väsentliga komponenterna i elevernas prestationer. Skalan delas 
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därför in i flera olika nivåer, genom att de olika nivåerna förses med poängsiffror respektive 
en beskrivning av den aktuella prestationen.”(Jönsson, 2005, s.230) 

Genomförande 
Vi genomförde en empirisk studie där vi undersökte vilken av redovisningsformerna, muntlig 
redovisning eller skriftlig inlämningsuppgift som gav den tillförlitligaste bilden av elevens 
kunskaper. För en mer detaljerad beskrivning av vårt genomförande under hela lektionsserien 
se bilaga 1. 
 
Den skriftliga inlämningen 
Vi valde att eleverna skulle lämna in svar på tio frågor (bilaga 4) som vi utformat utifrån 
kursboken, dessa frågor motsvarade kursmålen för området mekanik. Frågorna var ställda så 
att svaren visade på förståelse och de inbjöd till diskussioner. Syftet med den skriftliga 
inlämningen vara att ta reda på vilka kunskaper eleverna erövrade då de svarade på frågorna 
och även vilken tillförlitlighet svaren gav vid rättningen. Då det uppstod frågetecken kring 
rättningen var rättningsmallen ett bra stöd. Svaren i rättningsmallen motsvarade godkänd 
nivå. För att få ett högre betyg mätte vi kunskaperna mot betygskriterierna. 
 
Observation av den muntliga redovisningen med hjälp av bedömningsmatris 
Två av de skriftliga frågorna skulle varje elev redovisa muntligt på ett illustrativt/kreativt sätt, 
detta för att det skulle bli tydligare att se vilken förståelse eleven erövrat då denna/denne 
demonstrerade/redogjorde för sina frågor. Syftet med bedömningsmatrisen var att få en ökad 
pålitlighet vid vår bedömning av elevernas kunskaper då de redovisade muntligt.  
 
Vi hade fyra kriterier som låg till grund för vår bedömning, dessa var, 

• eleven visar tydligt att den har förstått vad den pratar om, läser inte bara en text. 
• eleven förklarar tydligt och sammanhängande. 
• lämpligt vald metod för att tydliggöra valda frågor/illustrerar något för klassen. 
• använder sig av ord inom fysiken (mekaniken) och visar att de förstår och kan förklara 

innebörden av dessa.  
 

Kriterierna i matrisen var utformade så att de visade om eleven förstod det han/hon pratade 
om, vilket i sin tur gav oss en tydligare uppfattning om elevens kunskaper. Kunskaperna 
bedömde vi mot betygskriterierna och rättningsmallen. Varje fråga som eleven redovisade 
bedömde vi utifrån samtliga fyra kriterier och för varje kriterie kryssade vi för en 
förståelsenivå. Vi hade varsin matris så att vi fick två underlag att jämföra.  Bedömningen 
gjordes efter varje redovisning, tiden för att sammanfatta all information var knapp eftersom 
nästa redovisning kom igång i direkt anslutning till föregående. Därför skrev vi även ner 
stödord. Dessa hjälpte oss att komma ihåg redovisningarna. Detta gjorde vi för att inte missa 
något som var av betydelse för vår gemensamma bedömning. Stödorden var kortfattade fraser 
som stärkte bedömningen i någon riktning. De var till god hjälp vid utvärderingen. Stödorden 
var ord som var vägledande i bedömningen t ex. tydliga förklaringar av…, otydligt med…., 
bilder som beskriver på ett bra sätt, bra formulerat, bra exempel, massa, tyngd – har han 
förstått skillnaden? När vi sedan gjorde bedömningen/betygsättning av varje elev var dessa 
stödord en grund. I de fall vi blev osäkra på om eleven förstod vad han/hon pratade om eller 
om det uppstod andra oklarheter ställde vi följdfrågor för att eleven skulle få en chans att visa 
att denne förstått, vi fick även klarhet i elevens förståelse. Vi ställde frågor som, Hur tänkte 
du när du pratade om…? Jag förstod inte riktigt hur du menade när du pratade om…, kan du 
förklara? Efter lektionen satte vi oss för att utvärdera våra resultat, vi tog då hjälp av 
bedömningsmatrisens protokoll, stödorden och de minnesbilder vi erövrat. 
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Bearbetning och analys av data  
Enligt Backman (1998) sker analysen i en kvalitativ undersökning huvudsakligen 
kontinuerligt under själva datainsamlingsmomentet. Sedan ska den insamlade datamassan 
organiseras, struktureras och tolkas. Patel och Davidsson (2003) menar att eftersom 
kvalitativa metoder inte kan ses som en enhetlig företeelse så finns det inga enkla procedurer 
och rutiner att följa vid en analys av sådana. Men det är viktigt att man redovisar 
tillvägagångssätten vid bearbetningen av materialet för att läsaren ska få en tydlig bild av 
arbetsgången och därmed kan göra sig en egen bild av relevansen i resultatet.(ibid) 
 
När vi observerade den muntliga redovisningen använde vi en bedömningsmatris där vi skrev 
stödord och hade rättningsmallen och betygskriterierna som stöd vid sidan om. Vi hade  
varsin matris så att vi fick två underlag att jämföra med varandra. Under själva 
redovisningsmomentet för varje elev analyserade vi det elevens sade utifrån kriterierna i 
bedömningsmatrisen, rättningsmallen och betygskriterierna och skrev stödord. Vi ställde 
ibland även följdfrågor efter att eleven redovisat färdigt, dessa antingen bekräftade det vi 
skrivit eller tvärtom, detta antecknades då vid stödorden. Efter att varje elev redovisat gjorde 
vi en snabb analys och skrev ett samlat betyg för eleven. I direkt anslutning till det muntliga 
redovisningstillfället sammanställde vi våra stödord från bedömningsmatrisen och skrev dessa 
under varje elevs namn. Därefter analyserade vi bedömningarna tillsammans utifrån 
betygskriterierna och kriterierna i bedömningsmatrisen och jämförde betygen som vi skrivit 
och analyserade detta och skrev sedan ett nytt gemensamt samlat betyg för eleverna. 
 
När vi rättade elevernas svar satt vi med rättningsmallen och betygskriterierna uppslagna 
bredvid. Vi använde även elevernas bok. Vi jämförde först svaren mot rättningsmallen, 
därefter kollade vi mot betygskriterierna. Boken användes för att analysera om eleverna 
skrivit av meningar från den eller inte. Vi satt tillsammans och hjälptes åt med att analysera 
om eleverna nått upp till de betygskriterier som gällde de högre betygen. Därefter skrev vi ett 
gemensamt samlat betyg för eleven. 
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Resultat  
I vår studie har vi utgått ifrån elevaktiva och kreativa arbetsformer som undervisningsform 
Syftet med studien var att undersöka den problematik som kan uppstå vid bedömning och 
betygsättning i praktiken och vilken av redovisningsformerna, muntlig redovisning eller 
skriftlig inlämningsuppgift som gav den tillförlitligaste bilden av elevens kunskaper.  
 
Frågor som uppstod vid bedömningen av den muntliga redovisningen:  

1. Om en elev endast läser innantill, kan vi då bedöma vad eleven kan eller inte?  
(se typfall Arvid) 

2. Om en elev illustrerar något vid sitt framförande, hur påverkar det bedömningen?  
(se typfall Alexander) 

3. Då eleven inte illustrerar något vid sitt framförande kan eleven endast med ord visa sin 
förståelse? (se typfall Arvid) 

4. Hur mycket kan nervositet/blyghet påverka elevens framförande? (se typfall Arvid) 
 

 
Frågor som uppstod vid rättning av den skriftliga inlämningsuppgiften: 

1. Om det ser ut som att en elev har kopierat svaren från boken, hur ska vi bedöma detta? 
(se typfall Bertil) 

 
2. Om eleven har skrivit med egna ord och uttrycker sig otydligt innebär det då att eleven 

inte har en djupare förståelse eller att den bara har svårt att uttrycka sig skriftligt?  
(se typfall Bengt) 

 
Eftersom vi har gjort observationer kommer vi att presentera våra resultat som 
fallbeskrivningar. Fallen beskrivs med figurerade namn. Det framkom sex olika typfall vid 
bedömningarna, vi valde sex olika elever för att de representerar de olika typfall som uppkom.  
Varje figurerat namn representerar därför ett typfall som innefattar flera elever.  
 
Den muntliga redovisningens typfall beskrivs av Anna, Arvid och Alexander.  

• Fallet Anna (11st) representerar de elever som illustrerade något, använde egna ord 
och fysikaliska begrepp som de kunde dra slutsatser utifrån.  

• Fallet Arvid (3st) representerar de elever som läste allt innantill och inte illustrerade 
något, följdfrågorna visade att de visste vad de pratade om.  

• Fallet Alexander (3st) representerar de elever som med hjälp av illustrationsmomentet 
kunde visa sina kunskaper.  

 
Den skriftliga inlämningens typfall beskrivs av Bertil, Bodil och Bengt.  

• Fallet Bertil (5st) representerar de elever som hade kopierat meningar från boken i 
sina svar.  

• Fallet Bodil (10st) representerar de elever som använde egna ord och fysikaliska 
begrepp och drog egna slutsatser.  

• Fallet Bengt (2st) representerar de elever som uttryckte sig otydligt i sitt svar. 
 
Vi har allra sist Calle som representerar ett eget fall som är en jämförelse av de båda 
redovisningsformerna. 
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Resultat av elevernas muntliga redovisning  
Resultatet av den muntliga redovisningen vill vi här beskriva med hjälp av tre 
fallbeskrivningar. Varje fallbeskrivning följs av en sammanfattning. I sammanfattningen 
beskrivs om vi kunnat göra en tillförlitlig bedömning av elevernas kunskaper och vilken 
problematik som har uppstått i samband med bedömningen. Elevernas muntliga redovisningar 
skilde sig en del från varandra. Alla elever hade ett papper som de lutade sig mot mer eller 
mindre. De flesta elever använde sig av olika illustrativa hjälpmedel såsom egenkonstruerade 
rutschkanor och tredimensionella bilder. Ett fåtal elever illustrerade ingenting vid sin 
redovisning.  
 
En bedömning som vi inte upplever tillförlitlig är när eleverna inte visar sina kunskaper på ett 
illustrativt sätt, eleven kan till synes uttrycka sig helt korrekt men läser allt innantill, i dessa 
fall har det uppstått frågetecken i bedömningen och den har inte kännetecken på att vara 
tillförlitlig. 
 
Med hjälp av våra betygskriterier, kriterierna till bedömningsmatrisen och rättningsmallen (se 
bilaga) skrev vi stödord i vår matris och gav sedan ett samlat betyg för den muntliga 
redovisningen. 
  
Anna 
Anna svarade på frågan Varför är det lättare att åka spark på is och snö än när vägen är 
sandad? Förklara! Hon illustrerade på ett tydligt sätt, hon visade med hjälp av en spark (gjord 
av piprensare) på ett sandpapper först och sedan på en helt plan yta friktionens betydelse. Hon 
använde både sina egna ord i sina förklaringar och fysikaliska begrepp som hon kunde sätta i 
samband med andra fenomen.  
 
Vid redovisningstillfället skrevs följande stödord i bedömningsmatrisen för Anna:  
Mkt bra förklaringar, använder både egna ord/fysikaliska begrepp, bra illustrering, förstått, 
bra frågor till klassen�förklaring igen! Tittade ej så mycket i sina papper. Korrekt svarat 
Betyg: VG 
 
Slutsats Anna: Här fick vi inga problem med att bedöma elevens kunskap på ett tillförlitligt 
sätt eftersom eleven illustrerade, använde egna ord och kunde dra slutsatser utifrån 
frågeställningarna. 
 
Arvid  
Arvid redovisade frågan Hur hittar du ett föremåls tyngdpunkt? Ex. en sten, linjal, sax  Han 
illustrerade inget vid sin redovisning och läste allt innantill, detta ledde till att vi ställde 
följdfrågor för att kontrollera om eleven bara var nervös eller om eleven inte förstod vad den 
pratade om. Följdfrågor kunde vara; vad menar du med… kan du förklara…osv.  
Svaren från dessa frågor visade att eleven förstod vad den pratade om, eleven kunde använda 
fysikaliska begrepp och sätta in dem i andra sammanhang och det var nervositeten som gjorde 
att eleven läste mycket innantill. Eleven fick då betyget ändrat till VG.  
Utan följdfrågorna vid redovisningen hade inte underlaget varit tillräckligt tillförlitligt, 
speciellt inte eftersom eleven inte illustrerade något.  
 
Vid redovisningstillfället skrevs följande stödord för Arvid: 
Mkt bra fakta, tydlig förklaring men läser allt innantill. Illustrerade inget. Betyg: G? 
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Slutsats Arvid: I detta fall fick vi problem med att bedöma elevens kunskap på ett tillförlitligt 
sätt eftersom eleven läste innantill och inte illustrerade något. Det krävdes följdfrågor för att 
kunna avgöra vilka kunskaper eleven hade.  
 
Alexander  
Alexander redovisade frågan Varför behövs det en knuff (starthjälp) då du ska åka ner i en 
rutschkana? Han läste först bara innantill från sitt papper men vid illustreringsmomentet la 
han ifrån sig papperna. Han illustrerade med hjälp av en tredimensionell rutschkana och 
gubbe hur friktionskraften måste övervinnas för att gubben ska åka ner för rutschkanan. Han 
beskrev då med egna ord de fysikaliska begreppen och satte in dem i andra sammanhang och 
visade med hjälp av sin illustration att han förstod vad han pratade om, utan det momentet 
hade vi inte fått ett tillräckligt tillförlitligt underlag för bedömning. 
 
Vid redovisningstillfället skrevs följande stödord för Alexander: 
Tydlig och bra fakta, använder fysikaliska begrepp korrekt, men läser allt innantill! Vid 
illustrationen släppte papperna och framförde sin egen förklaring! Betyg VG  
 
Slutsats Alexander: I detta fall fick vi inga problem med att bedöma elevens kunskap på ett 
tillförlitligt sätt eftersom eleven illustrerade frågeställningen och använde sig av egna ord, 
eleven kunde dra slutsatser utifrån frågeställningen.  
 
Sammanfattning av den muntliga redovisningen 
När eleverna redovisade sina kunskaper genom en muntlig redovisning och med hjälp av 
illustrativa hjälpmedel fick vi ett bra underlag för att bedöma elevernas kunskaper. Det 
uppstod dock i vissa fall en del problem med bedömningen. När eleverna t.ex. inte illustrerade 
något eller när eleverna läste innantill i pappret hela tiden, fick vi inte ett bra underlag för att 
bedöma deras kunskaper. Dessa krävde följdfrågor för att vi skulle kunna bedöma deras 
kunskap och få en tillförlitlig bedömning. En tillförlitlig bedömning kännetecknas av att 
eleverna uppfyller betygskriterierna, så som använder fysikaliska ord och kan dra slutsatser 
och kan visa sina kunskaper på ett tydligt sätt.  

Resultatet av elevernas skriftliga inlämningar  
Resultatet av den skriftliga inlämningen vill vi här beskriva på samma sätt som den muntliga; 
med hjälp av tre fallbeskrivningar. Varje fallbeskrivning följs av en sammanfattning. I 
sammanfattningen beskrivs om vi kunnat göra en tillförlitlig bedömning av elevernas 
kunskaper och vilken problematik som har uppstått i samband med bedömningen. 
 
Det som kännetecknar om en skriftlig inlämning är tillförlitlig är då eleverna uppfyllt våra 
betygskriterier såsom att de använder fysikalsika ord, kan resonera och dra slutsatser. Det som 
kännetecknar om den skriftliga inlämningen inte är tillförlitlig är då eleven uttryckt sig 
otydligt och om eleven har formuleringar som är kopierade från boken. 
 
Bertil 
Bertils skriftliga svar på frågan Varför faller äpplet från trädet? uppnådde mer än godkänt i 
jämförelse med rättningsmallen och våra betygskriterier. Men vi kunde se att meningarna till 
stor del var kopierade från boken och han använde inga egna ord/förklaringar. Betyg ? 
Utdrag från svaret: Det beror på jordens dragningskraft. Att en kropp har tyngd här på jorden 
beror på dragningskraften – gravitationen – mellan kroppens massa och jordens massa.  
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Slutsats Bertil: Här fick vi problem med att avgöra om eleven bara skrivit av boken eller har 
eleven inhämtat denna kunskap. Det råder en osäkerhet om den skriftliga inlämningen visar 
på elevens kunskaper. Vi anser att vi inte kan avgöra detta på ett tillförlitligt sätt.  
 
Bodil 
Bodils skriftliga svar på frågan Varför är det lättare att åka spark på is och snö än när vägen är 
sandad?  Eleven uppnådde mer än godkänt i jämförelse med rättningsmallen och våra 
betygskriterier. Eleven beskrev de fysikaliska begreppen med egna ord och drog egna 
slutsatser. Inget tydde på att det var kopierat från boken.  
Utdrag från svaret: Friktion är den strävhet som alltid finns i kontaktytan mellan olika 
materiel och motverkar rörelser. Då det är sandat blir det större friktion beroende på att 
sparkens medar och sanden griper tag i varandra och rörelsen motverkas, bromsas upp. 
Däremot glider medarna lätt på isen, isen är blank och friktionen blir liten. Friktionen är på 
gott och ont, skulle den inte finnas skulle vi inte kunna bromsa till exempel en bil.  
 
Slutsats Bodil: Här fick vi inga problem med att avgöra om den skriftliga inlämningen visade 
på elevens kunskaper. Detta gav god tillförlitligt för bedömningen. 
 
Bengt 
Bengts skriftliga svar på frågan Hur hittar du ett föremåls tyngdpunkt?  
Bengt uttryckte sig otydligt i sitt skriftliga svar, men så som vi tolkade det han skrivit så var 
resonemanget helt rätt. Det är dock omöjligt för oss att avgöra om denna elev uttryckte sig 
otydligt för att han inte hade en bättre förståelse eller om han bara hade det svårt att uttrycka 
sig skriftligt, utan att prata med eleven om vad han skrivit.  
Utdrag från svaret: Tyngdpunkten finns mitt i ett föremål, men inte med avseende på volymen 
utan med avseende på massan. Om man har ett föremål och lyckas balansera det till jämvikt 
har man hittat tyngdpunkten. 
 
Slutsats Bengt: Här fick vi problem med att avgöra om eleven hade mer kunskaper än han 
uttryckte skriftligt. Detta medförde en osäkerhet om den skriftliga inlämningen visade på 
elevens kunskaper. Vi anser att vi inte kan avgöra detta på ett tillförlitligt sätt. 
 
Sammanfattning av den skrifliga inlämningen  
Då det uppstod frågetecken kring rättningen var rättningsmallen ett bra stöd. Svaren i 
rättningsmallen motsvarade godkänd nivå. För att få ett högre betyg bedömde vi kunskaperna 
mot betygskriterierna. Men resultatet av den skriftliga inlämningen som bedömningsmetod 
för elevernas kunskaper är tvetydigt. Det kan vara ett tillförlitligt underlag men enligt vårt 
resultat är det inte självklart att det en elev har lämnat in på ett papper verkligen visar det som 
eleven har lärt sig.  
 
Eleven Calle - en jämförelse av båda redovisningsformerna 
Vi vill ge ett exempel med eleven Calle som också sammanfattar resultaten. I hans fall kan vi 
jämföra bedömningen av den skriftliga delen med den muntliga,. Calle framförde vid den 
muntliga redovisningen något annat än det han skrivit i den skriftliga inlämningen. Vid den 
muntliga redovisningen började han först att läsa innantill, men han slängde efter ett tag bort 
pappret för att han inte förstod vad som stod på det. Han började då rita på tavlan istället och 
skulle förklara fenomenet. Men han förde ett felaktigt resonemang så vi ställde följdfrågor för 
att kontrollera om han bara hade svårt att uttrycka sig eller om han inte förstod vad det 
handlade om. Följdfrågorna visade att eleven inte hade förstått. När vi sedan tittade på vad 
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Calle skrivit i sitt skriftliga svar (som han hade lämnat in dagen före) kunde vi se att han hade 
skrivit ett korrekt svar, men meningarna till stor del var kopierade från boken.  
 
Slutsats Calle: Detta exempel visar på att den skriftliga inlämningen inte alltid visar på vad 
eleven lärt sig, i de fall där eleven illustrera och förklarar begrepp blir det däremot tydligt vad 
eleven kan. 

Resultatsammanfattning  
Att göra en summativ bedömning vid den muntliga redovisningen med hjälp av en 
bedömningsmatris, rättningsmallen och betygskriterierna kan ge ett tillförlitligt underlag men 
det uppstod ibland vissa svårigheter som gjorde att det inte alltid fungerar. När en elev läser 
innantill kan du inte avgöra utan att ställa följdfrågor om eleven verkligen har kunskapen eller 
inte. Detsamma uppstod då eleven inte illustrerade något. Det visade sig att möjligheten att 
ställa följdfrågor till eleven om han/hon verkligen har kunskapen var en viktig faktor för 
bedömningen. Att göra en summativ bedömning av den skriftliga inlämningen med hjälp av 
rättningsmall och betygskriterier kan också ge ett tillförlitligt underlag men även här uppstod 
det vissa svårigheter i vår bedömning. När eleverna till stora delar kopierat svar från boken 
eller uttryckt sig otydligt ifrågasatte vi om detta verkligen visade på vad eleven lärt sig. Att 
enbart ha det skriftliga svaret som källa räckte inte för oss. Eftersom inga fler källor fanns att 
tillgå vid den skriftliga inlämningen än det inlämnade pappret ger den inte samma 
tillförlitlighet som den muntliga redovisningsformen. Vid den muntliga redovisningsformen 
finns möjligheten att vidga källan genom att ställa följdfrågor, detta gör att den muntliga är 
mer tillförlitlig bedömningsmetod. 
 
 

Resultatdiskussion 

Validitet och reliabilitet 
Den metod för insamling av information man väljer, måste alltid kritiskt granskas för att 
avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen är som man får fram. Reliabiliteten (eller 
tillförlitligheten) är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen. Ex. en klocka som ibland drar sig före och ibland efter är 
inte något tillförlitligt instrument.  
 
Validitet (eller giltighet) är ett mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en viss fråga 
mäter eller beskriver vad man vill att den ska beskriva. Om inte en fråga är reliabel, saknar 
den också validitet. Bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten också vara hög. 
Ex. en fråga kan ge nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är 
avsedd att mäta. (Bell,1993) 
 
Om jag vill mäta intelligens och tar ett måttband och mäter huvudets omkrets, blir mätningen 
tillförlitlig men det är inte därför mer säkert att jag därmed har mätt intelligensen. 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 
undersökningstillfället. Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det går inte att fixera 
några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. Några aspekter på 
validitetsproblematiken är generella, dessa är problem vid insamlandet av information, 
analysen och hur resultaten redovisas och kommuniceras. (Davidson, Patel, 2003) 
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I vår studie har vi undersökt vilken redovisningsform den muntliga eller den skriftliga som 
ger den tillförlitligaste bilden av elevens kunskaper. Vid bedömningen av den muntliga 
redovisningen använde vi oss av observationer, bedömningsmatris, skrev stödord och ställde 
följdfrågor för att säkerställa en tillförlitlig bedömning och då vi bedömde den skriftliga delen 
använde vi oss av en rättningsmall och betygskriterierna. Reliabiliteten har varit god i både 
den muntliga och skriftliga bedömningen. Vi har utifrån dessa metoder fått en tillförlitlig bild 
av elevernas kunskaper. 
 
I vår studie var validiteten hög i både den muntliga och den skriftliga delen. I både den 
muntliga redovisningen och skriftliga inlänningsuppgiften framkom vilka svårigheter som kan 
uppstå i samband men bedömningen. Vi kunde utifrån valda metoder blida oss en uppfattning 
om de olika redovisningsformerna gav en tillförlitlig bedömning eller inte, därmed har vi 
kunnat mäta det vi ville mäta.  

Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka problem som kan uppstå när eleverna ska bedömas 
och betygsättas då de redovisar sina kunskaper under andra former än med skriftliga prov. Det 
huvudproblem som uppstod var hur vi kan göra en tillförlitlig bedömning av elevernas 
kunskaper. Att ha ett tillförlitligt underlag vid en summativ bedömning är ett rimligt krav som 
lärare har. Men att kunna göra detta i verkligheten är inte så självklart! Även om en lärare har 
god ”bedömarkompetens” och har god insikt i betygskriterier och kursmålen så stöter man 
ändå på problem vid betygsättning. (Skolverket, 2004a) Ett problem som uppstod vid den 
muntliga redovisningen var de elever som läste allt innantill, gjorde de detta för att de var 
nervösa/blyga eller för att de egentligen inte förstod vad de pratade om? Vi ställde vid dessa 
tillfällen följdfrågor och fick på detta sätt en tydligare bild av elevens kunskaper. På detta sätt 
löste vi det problemet, men det var ingen lätt uppgift att snabbt ställa bra följdfrågor. Vi 
upplevde att det krävde att vi var väl insatta i frågeställningarna och kunde dra snabba 
slutsatser för att formulera bra följdfrågor. Att hinna göra detta samtidigt som vi skulle ta 
hänsyn till bedömningen krävde stor simultanförmåga. Vi var glada att vi var två!  
 
I vår studie fick eleverna arbeta med olika kunskapsformer. Den elevaktiva arbetsformen med 
dess alternativa redovisningsformer bidrog till att fakta bearbetades och övergick till 
förståelse. Utifrån den införskaffade förståelsen fick eleverna illustrera/konstruera föremål för 
att på ett tydligt och begripligt sätt kunna redovisa sina kunskaper. Detta anser vi bidrog till 
att eleverna fick en bra helhetssyn och kunde koppla sina kunskaper till något konkret. Den 
kreativa arbetsformen bidrog till att eleverna fick möjlighet att utforska och undersöka olika 
fysikaliska fenomen. Elevernas illustrationer till deras muntliga redovisningar bidrog till flera 
saker. Det kan ha varit till hjälp för elever som varit nervösa inför sin redovisning. Att kunna 
visa med ett objekt tar uppmärksamheten från eleven dvs. eleven behöver inte stå i centrum 
utan objektet blir det centrala i redovisningen. I de fall där eleverna illustrerade fick vi en 
tydligare bild av elevens kunskaper. När de demonstrerade sina illustrationer använde de egna 
ord och redogjorde för förloppet. Eleverna kunde inte utföra detta moment utan att ha 
förståelse för fenomenet. Det illustrativa momentet bidrog till att bedömningen blev 
tillförlitlig. Enligt empirismen finns det bara ett sätt att fastställa kunskapens giltighet, 
nämligen att pröva den mot erfarenheten. (Stensmo, 1994). När eleverna skapade sina 
illustrationsobjekt och demonstrerade dessa, bidrog det till att de fick en egen erfarenhet och 
en förståelse utvecklades. Däremot när eleven läste innantill och inte illustrerade något blev 
det svårare att bedöma elevens kunskaper. Om eleven inte illustrerade något men inte läste 
innantill utan använde sig av egna ord och tydligt redogjorde för olika begrepp kunde vi ändå 
bedöma elevens kunskaper. Det illustrativa momentet i den muntliga redovisningen bidrog i 
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Alexanders fall till att han släppte sina papper och fokuserade på sitt illustreringsobjekt. Han 
kunde föra ett resonemang med egna ord och använde de fysikaliska begreppen. Det arbetssätt 
som eleverna jobbade efter (kreativa och elevaktiva) var ett bra sätt för denna elev att utveckla 
och visa sin kunskap på och bidrog till att vi kunde se denna elevs kunskaper på ett tydligare 
sätt. Detta bekräftas av den empiriska kunskapssynen på lärande som betonar att ju fler sinnen 
som används desto mer lär man sig (Dimenäs, Sträng-Haraldsson 1996).  
 
Vi utformade bedömningsmatrisen utifrån vår studie, för att vi tydligare skulle kunna se vad 
eleverna förstod då de redovisade. Den var ett stöd vid vår betygsättning, hade vi utformat 
matrisen enbart för att betygsättning hade vi använt oss av andra kriterier. Nu bedömde vi 
elevernas förståelse och kopplade detta till deras kunskaper och våra betygskriterier. Det var 
första gången vi använde oss av en bedömningsmatris, vi upptäckte i efterhand att det var 
svårt att komma ihåg alla detaljer vid redovisningen, därför var det mycket bra att vi skrev 
skriftliga kommentarer till varje elevs redovisning, men pga. av utrymmesskäl blev de dock 
lite få. Användandet av matrisen som stöd för bedömningen fungerade bra men vi hade 
kunnat utforma bedömningsmatrisen på ett bättre sätt. Vi hade tänkt utforma den så som 
ursprungsmodellen (tabell 3) ser ut men pga. av tidsbrist blev det en enklare variant. 
Ursprungsmodellen är utformad så att det i den vänstra kolumnen finns de olika aspekterna 
som ska bedömas, t.ex. fakta, förståelse, genomförande och i den övre raden finns de olika 
kvalitativa nivåerna, t.ex. behöver förbättras - godtagbar- bra- utmärkt. Vi upptäckte följande 
brister med vår modell. Det hade varit lättare om vi hade lagt in våra kriterier som kolumner 
så som ursprungsmodellen ser ut. Efter varje kolumn även utrymme för bedömningsaspekten 
lägre -högre. För varje kriterium skulle det ha funnits mer utrymme för kommentarer kring 
varje elevs presentation. Vid utformningen av kriterierna är det viktigt att de är väl 
genomtänkta, Jönsson anser ”att undersöka validiteten för bedömningsmatrisen handlar främst 
om att kontrollera ifall de uppställda kriterierna faktiskt mäter det som anses vara centrala 
kvalitéer i ett naturvetenskapligt arbetssätt.” (Jönsson 2005, s.236) Bedömningsmatrisen var 
inte bara till för vår skull. Även eleverna fick ta del av vilka kriterier vi ställt upp. Dessa 
presenterade vi för eleverna vid några tillfällen innan redovisningen vilket bidrog till att 
eleverna fick chansen att utveckla de kunskapskvalitéer vi efterfrågade.  
 
När vi rättade de skriftliga inlämningarna uppstod det en huvudfråga, visar det eleven skrivit 
på ett papper alltid vad elevens kan? När eleverna uppenbarligen kopierat mycket från boken 
kunde vi inte på ett tillförlitligt sätt bedöma elevernas kunskaper. Men finns det egentligen 
någon enskild metod som på ett tillförlitligt sätt visar detta? För att göra summativ bedömning 
av en elevs kunskaper bör det enligt Jönsson (2005) föregås av en formativ bedömning under 
processen. Vi anser att detta stämmer väl överens med vårt resultat! Om vi hade gjort 
formativa bedömningar under processens gång, hade vi blivit tvungna att sätta oss in i 
elevernas kunskaper för att vägleda dem vidare, detta hade gett oss en tydligare bild av vad 
eleverna egentligen kunde. Att göra en summativ bedömning utan att göra formativa 
bedömningar under processen är som att cykla med en tramppedal, det går inte så bra!  
 
När vi dessutom har målen i Lpo 94 i fokus är det omöjligt med enbart summativa 
bedömningar. Målen talar mycket om att eleven inte bara ska ha en kunskap utan att eleverna 
ska utveckla sitt eget sätt att lära, tillit till sin egen förmåga, lära sig utforska osv. Ett annat 
problem som vi också stötte på var när eleverna använde sig av ett bristfälligt skriftspråk. 
Svårigheten var att veta om eleven bara hade svårt att uttrycka sig skriftligt eller om eleven 
inte hade tillräckliga kunskaper för att uttrycka sig tydligt. Detta hade vi kunnat lösa om vi 
under processens gång hade haft möjlighet att diskutera detta med eleven. Återigen ser vi 
vikten av att den summativa bedömningen bör föregås av en formativ. 
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I vårt resultat redovisade vi om Calle som framförde två helt olika versioner på svaret vid den 
muntliga och skriftliga redovisningen. Vid den muntliga redovisningen visade det sig att han 
inte kunde svaret på frågan, men i det skriftliga svaret hade Calle ett korrekt svar på frågan, 
dock kunde vi se att han kopierat stora delar av sina meningar. Detta resultat visar tydligt på 
att det en elev skrivit inte alltid visar på vad eleven har för kunskap. En elev kan skriva av en 
bok och formulera ett korrekt svar, men han behöver inte lära sig den fakta för att kunna göra 
det. Detta kan bero på flera saker. Vår fråga (Varför är du tyngre på jorden än på månen? Din 
vikt är densamma!) kan ha varit dåligt formulerad så att den inte utmanade eleven till att tänka 
efter, utan den kunde besvaras ändå. Eleven kan ha haft svårt för att komma ihåg just detta 
svar på den frågan, men kunde alla andra frågor o.s.v. Men oavsett vad det beror på så 
behöver inte det som en elev skrivit visa på dennes kunskaper. Vi måste ha fler källor för att 
på ett tillförlitligt sätt bedöma elevens kunskaper. Vi kommer återigen tillbaka till att den 
summativa bedömningen bör föregås av en formativ bedömning, för att den summativa ska 
kunna vara tillräckligt tillförlitlig.  
 
För att läraren ska kunna göra en tillförlitlig summativ bedömning, ska bedömningen grunda 
sig på kursplanens riktlinjer om betygsättning. I Lpo 94 hänvisas till kursplanernas krav, dvs. 
till målen för utbildningen. Det innebär att bedömning och betygsättning alltid ska ske med 
målen som utgångspunkt och att betygskriterierna ska utformas utifrån dessa. Detta är mycket 
viktigt eftersom det talar om att bedömningen ska gälla elevernas kunskaper främst och inte 
deras flit, närvaro osv. Men även om vi som lärare utför bedömningen på ett korrekt sätt 
uppkommer en oundviklig följdfråga; hur kan vi veta att det eleverna gör vid en redovisning 
(prov, muntligt, skriftligt, osv) verkligen visar deras kunskap som vi ska bedöma? Enligt vårt 
resultat är den muntliga redovisningsformen mer tillförlitlig vad det gäller att bedöma 
elevernas kunskaper. Detta för att de illustrativa momenten där eleven förklarade de olika 
fenomenen visade på om eleven hade förståelse eller inte, och i de fall vi blev osäkra hade vi 
vid detta moment hade möjlighet att ställa följdfrågor som en ytterligare källa till 
bedömningen. När eleverna har lämnat in sina skriftliga svar är det den enda källa vi har att 
tillgå, därför är den redovisningsformen inte lika tillförlitlig eftersom vi inte kan kolla upp de 
tveksamheter vi stötte på.  
 
Det var inga problem att bedöma elevernas kunskaper mot betygskriterierna i sig, utan då det 
blev svårt var då vi inte kunde försäkra oss om de skriftliga svaren var kunskaper som eleven 
införskaffat sig eller inte dvs. de tveksamheter som uppstod gick inte att kontrollera på något 
sätt. Därför kunde vi inte alltid göra en tillförlitlig bedömning av de skriftliga svaren. 
Återigen kommer vi tillbaka till summativa och formativt. Om vi hade gjort en formativ 
bedömning på något sätt inför den skriftliga inlämningen hade vi haft fler källor att gå på 
inför bedömningen av denna. När man gör en summativ bedömning bör den föregås av en 
formativ bedömning, för att den summativa bedömningen ska vara tillförlitlig.  
 
Slutsats:  
Den muntliga redovisningsformen är mer tillförlitlig vad det gäller att bedöma elevernas 
kunskaper. Detta på grund av de illustrativa momenten och att vi hade möjlighet att ställa 
följdfrågor som en ytterligare källa till bedömningen. Vid den skriftliga inlämningen var 
svaren den enda källa vi hade att tillgå, därför är den redovisningsformen inte lika tillförlitlig 
eftersom vi inte kan kolla upp de tveksamheter som uppstod. 
Summativ och formativ bedömning är som två cykelpedaler som går runt. För att göra den 
ena bör man göra den andra för att det ska gå framåt på vägen för elever och lärare. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Genomförandet i klassen 
     
När vi genomförde vår studie började vi med att presentera mekanikområdet och relevanta mål för 
eleverna från läroplanen och betygskriterierna.  
Eleverna fick ett häfte med följande innehåll: informationsblad om arbetsområdet (bilaga 7), 
betygskriterier (bilaga 3), läroplansmål (bilaga 2) och kunskapsmålen (bilaga 4).  
Eleverna fick själva söka svaren på frågorna, under denna process fanns vi som ett stöd för 
elevernas kunskapssökande på olika sätt, både muntligt och genom att demonstrera fysikaliska 
fenomen.  
Eleverna använde sig av kurslitteraturen och annan litteratur, de letade på Internet, det uppkom 
många givande diskussioner där vi deltog, dessa ledde fram till förståelse och svaren på många 
frågor.  
Eleverna utformade sedan sina redovisningar som skulle vara illustrativa på något sätt. De fick 
hjälp med olika redovisningsformer från oss (bilaga 7).  
Eleverna fick kriterier (bilaga 8) på vad vi hade för bedömningsunderlag till den muntliga 
redovisningen.  
Vi tillhandahöll material, alltifrån penslar och färg till dynamometer och lutande plan. De fick ca 
3 lektioner till att förbereda sig. Sedan genomförde eleverna redovisningen. 
Mekanikavsnittet omfattar jordens dragningskraft, massa, tyngd, motkrafter, friktionskraft, 
föremålets tyngdpunkt, lodlinje, likformig och olikformig rörelse, tröghet samt sambandet 
mellan tid, sträcka och medelhastighet. 
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Bilaga 2: Mål från läroplanen, Vad innebär det här för Dig? 
   
Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 

och få beredskap för livet, 
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda 

val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 
skolan och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. 

 

Mål att uppnå i grundskolan gällandes kunskaper:  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena, 

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 
av samhällets kulturutbud, 

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 

• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande 

 
 

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 
kvalitetsutveckling i skolan. 

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är 
skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. 
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Bilaga 3: Betygskriterier och bedömningsunderlag 
 

Betyget godkänt: 
 
• För att få godkänt krävs att kursmålen är uppnådda och att den skriftliga delen, är 

inlämnad i tid. 
• Samt att kunna planera och genomföra redovisningen. 
• Eleven kan ha stöd av instruktioner, lärare eller kamrater under hela processen 
 

Betyget välgodkänt: 

• Eleven förväntas delta på ett mer aktivt sätt jämfört med betyget godkänt. 
• Eleven ska i sin beskrivning använda teorier, begrepp och modeller från fysiken. 
• Samt att kunna beskriva och dra slutsatser utifrån frågeställningarna. 
 

 
Betyget mycket välgodkänt: 

• Eleven förväntas delta med hög grad av självständighet och stora möjligheter att tillämpa 
sina kunskaper. 

• Kunna utvärdera slutsatsernas rimlighet och beskriva dessa. 
• Eleven ska på ett tydligt sätt kunna åskådliggöra de olika frågeställningarna i sin 

redovisning. 
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Bilaga 4: Kunskapsmål i mekanik; Krafter, rörelse och tröghet. 

 
Du ska förstå och svara på följande frågor, 
 

1. Varför faller äpplet från trädet?  
 
2. Varför är du tyngre på jorden än på månen? Din vikt är densamma. 

 
3. Hur kommer det sig att ett äpple ligger stilla på bordsskivan? Varför faller det inte 

igenom, förklara. 
 
4. Varför är det lättare att åka spark på is och snö än när vägen är sandad? Förklara. 

 
5. Hur hittar du ett föremåls tyngdpunkt? Ex. en sten, linjal, sax etc. 
 
6. När och varför välter ett föremål? Vad är en lodlinje? 

 
7. Varför behövs det en knuff (starthjälp) då du ska åka ner i en rutschkana? 
 
8. Förklara skillnaden mellan likformigrörelse och olikformigrörelse, ge exempel. 

 
9. Vad har sträcka, tid och medelhastighet för samband? 
 
10. Varför trycks du bakåt i sätet när bilen kör iväg? 
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Bilaga 5: Rättningsmall för svaren 
1. Varför faller äpplet från trädet?  
Anledningen till att äpplet faller från trädet ner på marken och inte svävar kvar i luften är att 
jordens dragningskraft verkar på äpplets massa. Äpplets massa måste bli så pass stor att den 
övervinner motkraften i äpplets stjälk. 
 
2. Varför är du tyngre på jorden än på månen? Din vikt är densamma. 
Därför att jordens dragningskraft är 6 ggr större än månens. Detta beror på att jorden är större än 
månen = har mer massa än månen–> större dragningskraft. Dragningskraften påverkar en kropps 
tyngd som beror av dess massa. Skillnaden på vikt och tyngd: vikten mäts i kg och är alltid 
densamma. Tyngden mäts i Newton och beror av dragningskraften på massan.  
 
3. Hur kommer det sig att ett äpple ligger stilla på bordsskivan? Varför faller det inte igenom, 
förklara. 
Äpplet påverkas av 2 krafter som är lika stora: Jordens nedåtriktande dragningskraft som gör att 
äpplet inte svävar iväg och bordets uppåtriktande motkraft som gör att äpplet inte far igenom 
bordskivan. 
 
4. Varför är det lättare att åka spark på is och snö än när vägen är sandad? Förklara. 
Detta beror på att friktionskraften är mindre mellan sparken och isen än mellan sparken och den 
sandade isvägen. Om en friktion (kraft) ska var liten är de två ytor som ligger mot varandra 
jämna. Om friktionen är stor är ytorna som ligger mot varandra ojämna på ytan. 
 
5. Hur hittar du ett föremåls tyngdpunkt? Ex. en sten, linjal, sax etc. 
Om föremålet har en regelbunden form (t.ex. en bok, boll) kan du mäta dig fram till mitten av 
föremålet och där ligger då tyngdpunkten. Om föremålet har oregelbunden form (t.ex. en sten) får 
du testa dig fram genom att hitta balanspunkten i föremålet, där är tyngdpunkten. 
 
6. När och varför välter ett föremål? Vad är en lodlinje? 
En lodlinje är en linje som pekar mot jordens medelpunkt, används för att få saker raka.  
Ett föremål välter när lodlinjen som utgår från föremålets tyngdpunkt hamnar utanför dess 
stödyta. Stödytan är den yta som var/är under föremålet. 
 
7. Varför behövs det en knuff (starthjälp) då du ska åka ner i en rutschkana? 
Du behöver en knuff eller starthjälp för att övervinna friktionskraften, när du väl övervunnit den 
bromsande friktionskraften tar jordens dragningskraft över och du glider ner för backen. Hur lätt 
du åker ner för backen beror på backens lutning och underlagets friktionskraft. 
 
8. Förklara skillnaden mellan likformigrörelse och olikformigrörelse, ge exempel. 
En likformig rörelse är en rörelse som har en bestämd riktning så som ett flyg kan ha när det 
kommit upp i luften. En olikformig rörelse är en rörelse utan bestämd riktning och med ojämn 
hastighet. 
 
9. Vad har sträcka, tid och medelhastighet för samband? 
Sträcka, tid och hastighet har det sambandet att de ”beror av varandra”, om jag vet två av de olika 
storheterna så kan jag räkna ut den tredje, dvs. känner jag till hur lång sträckan är och hur lång tid 
det tagit att köra sträckan kan jag räkna ut hastigheten; v=s/t och s=v*t och t=s/v. 
10. Varför trycks du bakåt i sätet när bilen kör iväg? En kropp vill förbli stilla, när den påverkas 
av en rörelse uppstår ”trögheten” innan kroppen kommit igång i rörelseriktningen. Om du åker i 
en bil trycks du därför bakåt mot sätet och när bilen stannar vill du fortsätta i rörelseriktningen 
och du åker framåt. 
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Bilaga 6: Bedömningsmatris 

 
Eleven visar tydligt att den har förstått vad den pratar om, läser inte bara en text. 
 
Eleven förklarar tydligt och sammanhängande. 
 
Lämpligt vald metod för att tydliggöra valda frågor/illustrerar något för klassen. 
 
Använder sig av ord inom fysiken (mekaniken) och visar att de förstår och kan förklara 
innebörden av dessa.  
 

G VG MVG        G VG MVG 
Isabella 7:    8: 
 
Mattias: 4:    10: 
Osv……. 
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Bilaga 7: Informationsblad till eleverna 
 
Ni får 10 frågor att hitta svar på (det egentliga provet), dessa svar är det slutgiltiga 
kunskapsmålet för fysiken under de lektioner ni har fram till eran prao.  
Två av dessa frågor ska ni redovisa för oss (två frågor per person) på ett kreativt och illustrativt 
sätt där vi kommer att bedöma era kunskaper utifrån de betygskriterier som står längre ner i 
dokumentet.  
Ni ska även lämna in svaren skriftligt på alla frågor senast fredag den 13 oktober kl. 13.00. 
Dessa svar bedöms också utifrån kriterierna längre ner i dokumentet. 
Redovisningen ska genomföras torsdagen den 12 oktober. 
 

• Ni får själva välja hur ni ska hitta svaren. 
• Ni väljer själva hur ni vill redovisa detta för oss (obs! ska vara realistiskt att hinna med). 

T.ex. genom collage, en sång, lera, tankekarta, ritade bilder, diagram, labbdemonstration, 
utforma ett finurligt spel, gruppövning ex. utforma en debatt, sketch/rollspel, visa en 
uppfinning, presenterad som en tidning, ett pussel, power point, eller bygga något som 
representerar den fakta som ska redovisas. 

• Ni får också välja om ni ska presentera redovisningen enskilt eller parvis. De skriftliga 
svaren lämnas dock in enskilt. 

 
Första dagen skriver du i loggboken hur du tänker lägga upp arbetet dvs. om du ska jobba enskilt 
eller parvis (om du väljer att jobba i par skriv med vem) och hur du ska ta reda på det du inte kan 
och hur vill du redovisa dina frågeställningar. Tänk på att redovisningen ska åskådliggöra de 
begrepp du vill belysa/tydliggöra. Se förslag ovan. 
 
Vi vill att ni under denna tid skriver i loggboken efter varje pass och svarar på följande frågor: 

• Varför ska jag lära mig det här? 
• Hur ska jag ta reda på det jag inte kan? 
• Hur har arbetet gått? Beskriv eventuella svårigheter och positiva erfarenheter. 
• Vad behöver jag inför nästa gång? 
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Bilaga 8: Vi kommer att titta på 
 
Hur väl du förstått det du redovisar om och om den metod du valt gör det lättare/tydligare för oss 
att förstå vad du berättar om. 
 

• Hur gör jag det tydligt för dem som lyssnar att jag har förstått vad jag pratar om? 
• Kan jag visa det på något speciellt sätt, med något föremål etc. som gör det lättare att 

förstå? 
• Vilket sätt känns bra för dig att redovisa på (se metoder på första sidan i ditt häfte). 
• Kan jag göra det på ett sätt så att andra tycker att det blir roligt att lyssna på? 

 
 
 




