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I detta examensarbete undersöktes hur ett kemiprov inom området kemisk jämvikt 
utformades och bedömdes på en gymnasieskola i Mellansverige. De två lärarna som 
utformade och bedömde provet intervjuades och fick svara på frågor via e- mail. Både 
intervjudata och frågorna via e-mail kategoriserades med hjälp av Selgheds (2006) 
kategorier rörande synsätt på betygsystemet. Resultatet visade att lärarna har olika 
synsätt på både provets utformning och bedömning trots att dem tillsammans 
konstruerat både prov och facit. Lärarna täckte med detta prov flera av de kända 
missuppfattningar som den didaktiska forskningen funnit, även om det inte var på ett 
systematiskt sätt. Istället visade resultatet att det fanns risk att missförstånd skall 
uppstå. Denna undersökning kan kompletteras med elev- och 
undervisningsperspektivet för att undersöka vilka konsekvenser det får om lärarna 
behandlar den didaktiska forskningen mer systematiskt.  
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1. Introduktion 
En av de större uppgifter en gymnasielärare har är betygssättningen. Vilket betyg en 
elev ska få dikteras av styrdokumenten, men är ändå en tolkningsfråga som faller på 
läraren. I styrdokumenten finns de mål eleven ska uppnått efter avslutad kurs, men 
hur vet jag som lärare när en elev förstått och fått djupare kunskaper i området? Per 
Måhl (1992) skriver i sin bok Betyg-men på vad? om hur enkelt det är att sätta 
likhetstecken mellan ”det utlärda” och ”det inlärda”. Han menar att lärare många 
gånger tolkar att eleven lärt sig något när den i själva verket endast reproducerar det 
som står i boken eller lärarens ord. 

Denna undersökning koncentreras kring ett av de naturvetenskapliga ämnena, kemi. 
Ett sätt för en lärare att kontrollera en elevs kunskapsnivå är skriftliga prov.  Kemi är 
ett ämne där eleverna själva måste visualisera mycket av det läraren undervisar om 
och skapar därför en väldigt individuell bild av vad en elektron, atom eller molekyl är 
för något och hur dessa beter sig (Van Driel & Gräber, 2002). Detta gör det ännu 
svårare för läraren att veta om eleven fått tillräckliga kunskaper för ev. fördjupning. 
Om eleven inte skaffat sig tillräckliga kunskaper blir visualiseringen inte något eleven 
kan bygga på och detta riskerar att komplicera inlärning och rasera självförtroende.  

Undersökningen har begränsats till hur ett kemiprov i kemisk jämvikt har utformats 
och bedöms på en vald gymnasieskola. Van Driel och Gräber (2002) menar att just 
kemisk jämvikt är problematiskt då elever många gånger misstolkar genomgångar 
och inte får den förståelse de behöver för fortsatta studier i kemi.  

1.1 Syfte 
Denna undersökning kommer att handla om hur ett skriftligt prov utformas och 
sedan bedöms. 

1.2 Forskningsfrågor 
Frågor undersökningen ska besvara är: 

-  Hur väljer valda lärare ut vilka frågor och uppgifter som skall ingå i ett 
skriftligt prov i kemisk jämvikt? 

-  Hur bedömer valda lärare det skriftliga provet? 

2. Bakgrund 
Skolverket (2003) har tagit emot frågor från lärare och elever i boken ”Bedömning 
och betygssättning – Kommentarer med frågor och svar” gällande prov och 
bedömning. Enligt Skolverket är de principer som ligger till grund för svaren (ibid, s. 
60): 

- ”Synen på undervisningen och bedömningen speglar synen på kunskap och 
lärande. 

- Rättvisa och likvärdighet i ett betygssystem som bygger på verbalt 
formulerade mål och kriterier utan stoffangivelser kräver ett ständigt 
pågående professionellt samtal. 

- De lärandes roll i undervisningen och bedömningen måste stärkas. ” 
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Den sista principen utvecklades tidigare i Skolverkets ”Att bedöma eller döma – Tio 
artiklar om bedömning och betygssättning” (Skolverket, 2oo2), då problem kring 
provutformning och bedömning tas upp. Skolverket (2002) diskuterar vilken typ av 
kunskap lärare kan kräva av elever och att olika kunskapstyper prioriteras olika 
beroende av lärare. Ett exempel på detta var hur faktakunskaper ställdes mot 
förståelse (Skolverket, 2002). Selghed (2006) har också undersökt lärares 
inställningar till bedömning och kommit fram till olika förhållningssätt som lärare 
har. Enligt Skolverket (2002) har många lärare inställningen ”Hellre fria än fälla” (s. 
43) när det kommer till betygssättning gällande det lägsta betyget. Lärarna anser att 
brist på kunskap i början på en utbildning som leder till ett icke godkänt betyg ska 
kunna kompletteras senare under utbildningen (Skolverket, 2002).  

Selghed (2006) kategoriserar lärarnas inställning till betygssystemet och 
kunskapsmål och hur denna påverkar bedömningen. Skolverket (2003) menar att 
mål att sträva mot ska ligga som underlag och ange undervisningens riktning 
samtidigt som de ska peka på kvalitéer till bedömningen. Skolverket (2002) betonar 
också hur vikigt det är att eleverna är insatta i målen och att eleverna förstår varför 
läraren satt det betyg de gjort. För att detta ska vara möjligt måste lärarna själva vara 
medvetna om betygskriterier och mål både vid provutformning och vid bedömning. 

2.1 Provbank 
Den aktuella skolan har ingått i ett provbanksprojekt. Projektet går ut på att skolor 
prövar ut uppgifter inom tre olika typer av undervisning, dessa är muntligt, skriftligt 
och laborativt. Eleverna fick en uppgift som skulle genomföras/lösas inom något av 
dessa sätt och sedan betygsattes de. Eleverna fick sedan berätta vad de tyckte om 
uppgiften och lärarna såg ev. problem som t.ex. feltolkning av uppgiftstexten mm. 
Provbanken ska ge lärarna tips inför lektioner samt underlätta vid betygssättning så 
den sker på samma sätt överallt och hjälper på så sätt att hålla en jämnare 
kunskapsnivå genom landet. Den valda gymnasieskolan är idag inte längre en del av 
projektet utan har avslutat samarbetet av okänd anledning. 

En lärare sa såhär om vad provbanken kunde göra för hennes undervisning (2007-
04-18): 

Hur kan din kemiundervisning komma att förändras med provbanken? 
 

”Mina MVG-uppgifter blir bättre. Eleverna får bättre möjligheter att tränas och 
därmed prestera för MVG.” 

Vilka för- och nackdelar finns med provbanken som du ser det? 
 

”Styrande så klart, precis som centrala proven var på sin tid. Höjer kvaliteten i 
snitt när MVG-krav konkretiseras.” 
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2.2 Kemisk jämvikt 
Det undersökta provet behandlar kunskaper kring kemisk jämvikt. I den 
kurslitteratur som den valda skolan använder sig av Kemiboken B med laborationer 
och arbetsövningar av Borén, Larsson, Lif, Lillieborg och Lindh (2001) beskrivs 
kemisk jämvikt på följande vis: 

• Jämvikt betyder inte att man får lika mycket av varje ämne. (ibid) 
• ”Ett jämviktsläge för en reversibel reaktion uppnås vare sig man startar med 

ämnena som står till vänster eller står till höger i formeln eller med en 
blandning av dem.” (ibid, s. 7) 

• ”För ett system i jämvikt finns alltid ett samband mellan koncentrationerna av 
de olika ämnena.” (ibid, s. 7) 

• ”Det var två norrmän, matematikern Cato Guldberg och kemisten Peter Waage 
som 1864, efter att ha studerat kemiska jämvikter, fann ett matematiskt 
samband mellan ämnenas koncentrationer vid jämvikt. Detta samband kallas 
Guldberg-Waages lag eller massverkans lag.” (ibid, s. 7) 

• ”Jo, Guldberg och Waage visade att ämnenas koncentration vid jämvikt står i 
ett bestämt förhållande till varandra i form av en jämviktskonstant som 
betecknas K. ” (ibid, s. 8) Nedan ses ekvationen som beskriver 
jämviktskonstant förhållandet. (ibid, s. 8)  

För en allmän reaktion 

aA + bB               cC + dD 

gäller 

                                                        

• ”Uttrycket för jämviktskonstanten för en reaktion är alltid knutet till en 
reaktionsformel. När värdet på K är stort innehåller blandningen mycket av 
ämnena till höger i reaktionsformeln, men om K är litet finns det mycket av 
ämnena till vänster.” (ibid, s. 8) 

• Värdet av jämviktskonstanten för en reaktion varierar med temperaturen. 
(ibid) 

2.3 Tidigare forskning 
Van Driel och Gräber (2002) tar upp många missförstånd kring kemisk jämvikt. 
Deras kapitel är en sammanfattning av undersökningar och forskning kring just 
förståelsen om kemisk jämvikt. Forskningen täcker olika delar av världen vilket är 
intressant då olika teorier används i olika utsträckning beroende av land. Detta är 
relevant då kemisk jämvikt ofta presenteras i den ålder som även denna 
undersökning täcker. Van Driel och Gräber (2002) sammanfattar vanligt 
förekommande missförstånd när avsnittet kemisk jämvikt introduceras, så som:     

1. Att reaktioner är fullständiga för att sedan ”gå tillbaka” och inställa sig i 
jämvikt. 
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2. Att elever inte förstår skillnaden mellan hur snabbt och hur långt en reaktion 
går. 

3. Att elever inte vet vilka reaktioner som är fullständiga och vilka som inställer 
sig i jämvikt. 

4. Att elever tror att jämvikt är ett stillastående tillstånd dvs. att ingen reaktion 
sker, att ”inget händer”.   

5. Att elever ser på reaktionerna som sker som två separata dvs. som två helt 
skilda reaktioner utan påverkan på varandra. 

6. Att elever tror att reaktant(-er) och produkt(-er) har samma koncentration vid 
jämvikt.  

7. Att jämvikt alltid förskjuts åt höger vid temperaturhöjning. 
8. Att de kan förutspå vilket håll jämvikten förskjuts åt vid temperatur förändring 

utan att veta om reaktionen är exoterm eller endoterm. 
9. Att tryckförändring endast påverkar ”ena sidan” av reaktionen. 
10. Att elever som inte förstått stökiometri får problem vid beräkningar som avser 

kemisk jämvikt.  

De Jong och Taber (2007) skriver om hur elever många gånger upplever det 
problematiskt att veta vilken domän de tittar på. De Jong och Taber (2007) skriver 
också om hur även lärare uppvisat vissa problem med se hur viktigt det är att skilja 
på de olika domänerna, se figur 1. Ur ett makroskopiskt perspektiv innebär tex. 
kemisk jämvikt att reaktionerna står stilla medan det sub-mikroskopiska perspektivet 
beskriver en ständig förändring hos atomerna. 

 

Figur 1. Figur 1 beskriver tre domäner som lärare och elever måste behärska för att 
förstå kemi. 

 

2.4 Läroplaner  
Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
För varje nationell kurs i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
ska det finnas en kursplan som beslutas av Skolverket. Av kursplanen ska framgå bl.a. 
syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska ha uppnått vid 
kursens slut. Skolverket beslutar också om betygskriterier för Godkänt, Väl godkänt 
och Mycket väl godkänt. För lokala kurser beslutar styrelsen för utbildningen om 
kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2008a). 
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Efter avslutad Kemi B kurs skall eleven ha förvärvat självständighet och vana vid 
laborativt arbete samt tillägnat sig förmåga att kritiskt granska och analytiskt 
behandla kemiska förlopp och egna mätresultat. Eleven ska även kunna tillämpa 
stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar och ha kunskap om faktorer 
som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och kvantitativt behandla 
kemisk jämvikt (Skolverket, 2008b). Dessa mål är de som berör området kemisk 
jämvikt.  

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven använder införda begrepp, modeller och formler för att beskriva företeelser 
och kemiska förlopp. 
Eleven bidrar vid val av metoder och visar förtrogenhet och ansvar vid laborationer 
och undersökande uppgifter. 
Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka resultat och formulera 
slutsatser. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven kombinerar och tillämpar sina kunskaper i kemi för att belysa samband i 
vardagliga och vetenskapliga sammanhang. 
Eleven medverkar vid val av metod och utformning av laborativa undersökningar. 
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda 
hypoteser och hanterar kemiska beräkningar med säkerhet.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven integrerar sina kunskaper i kemi från olika delområden för att förklara 
fenomen i omvärlden. 
Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför 
undersökande uppgifter såväl teoretiskt som laborativt, tolkar resultat och värderar 
slutsatser samt bidrar med egna reflexioner. 
Eleven analyserar och diskuterar problemställningar med stöd av kunskaper från 
olika delar av kemin.  

(Skolverket, 2008b) 

Enligt Utbildningsdepartementets (2006) skrift Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf94) skall läraren vid betygsättningen: 
 
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper 
i förhållande till kraven i kursplanen, 
• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på 
annat sätt än genom den aktuella undervisningen, 
• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid 
beakta hela kursen. 
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Skolverket (2007) menar att ett av målen för gymnasieskolan är att eleven ska kunna 
”bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 
kursplanerna”. Skolan som ingår i undersökningen har utformat egna områdesmål 
och kriterier som eleverna får ta del av. För området kemisk jämvikt finns följande 
mål och kriterier, se figur 2.  

 

Mål                                  G                             VG                        MVG 

Ha kunskap om 
faktorer som 
påverkar en 
reaktions hastighet 
samt kunna 
diskutera och 
kvantitativt 
behandla kemisk 
jämvikt 

Kunna ange de 
vanligaste sätten av 
öka 
rektionshastigheten 

 

Ställa upp en 
jämviktsekvation 

 

Kunna ange vad som 
avses med dynamisk 
jämvikt  

 

Beräkna K- värde om 
koncentrationerna är 
givna. 

Förstå hur jämvikter 
förskjuts vid 
koncentrationsändring 

Känna till flera 
faktorer som påverkar 
jämviktsläget 

 

Kunna förklara varför 
reaktionshastigheten 
ändras  

 

Visar säkerhet vad 
gäller att ställa upp 
jämviktsvillkor, 
ekvationer, 
beräkningar och 
avgöra enhet för K 

 

Kunna ange modell 
för att beskriva vad 
som sker med en 
jämvikt vid konc. – 
temp – 
tryckförändring 

 

 

 

 

Självständigt kunna 
ställa upp 
jämviktsvillkor, 
ekvationer samt kunna 
avgöra vilka faktorer 
som påverkar 
jämvikten 

Figur 2: Den valda skolans mål och betygskriterier för avsnittet kemisk jämvikt 2008. 

 

2.5 Förhållningssätt till betygssystemet och kategoriseringsverktyg 
Bengt Selghed (2006) skriver i sin bok Betyg i skolan om olika förhållningssätt lärare 
har till betygssystemet. Selghed har då, lite genom författarens tolkning (Österberg, 
2007), delat in dem i:  

A (Som ett professionellt verktyg)  

Selghed (2006) menar att betygssystemet ses som en råvara, alltså något som måste 
bearbetas av elever och lärare tillsammans. Lärarna anser att betygsskalan har för få 
steg. Nationella prov stöder och kompletterar betygsunderlaget. 
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B (Som ett ofullständigt och arbetskrävande verktyg)  

Betygssystemet ses som en färdig produkt som direkt ska kunna appliceras på 
eleverna. Anvisningarna ska vara tydliga och detaljerade om hur mål och kriterier ska 
betygssättas. Selghed (2006) menar att många är missnöjda med betygssystemet och 
har gett upp. Lokala kursplaners utformningar känns som bortkastad tid. Tilliten 
sätts till sådant som uppfattas mer konkret som Nationella prov. Tyngden läggs på de 
elever som inte når upp till godkänt nivå. 

C (Som ett verktyg som mäter skolkunskap)  

Skolan ska vara en mötesplats för personlig utveckling i egen takt. Målen uppfattas 
som för teoretiskt inriktade och innehållsmässigt snäva. Nationella prov ses här, 
skriver Selghed (2006), som ett sätt av många att pröva elevens kunskaper. Lärarna 
lägger lika stor vikt på arbetet runt målet som processen. Betygssättningen sker både 
kriterierelaterat och individrelaterat. 

D (Som en bruksanvisning som inte följs) 

Lärarna vill sköta sig själva utan detaljerade riktlinjer. Delar av betygssystemet anses 
överflödiga. Kursplaner och Nationella prov täcker inte all kunskap. 
Självständigheten menar Selghed (2006) leder till att man som lärare utvecklar egna 
regler och principer eftersom ens betygssättning många gånger strider mot officiella 
anvisningar. Termin, skolår och eventuellt programval till gymnasiet kan påverka 
betyget. 

3. Metodologi 

3.1 Kontext och urval  
De två lärare som ingår i undersökningen kallas B och C. Lärarna valdes ut till att 
medverka i undersökningen då de var de enda lärarna på den aktuella 
gymnasieskolan som skulle utforma och bedöma ett kemiprov under den tidsram 
undersökningen ägde rum. B har jobbat som lärare i 35 år, detta är B:s andra år på 
gymnasiet och resten är på grundskolan. C blev behörig lärare våren 2005 men har 
jobbat som kemilärare sedan hösten 2004 på högstadiet och sedan hösten, 2005 på 
gymnasiet.  
 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Med kvantitativ forskning menas forskning som sedan kan göras om till statistiska 
fakta till exempel slutna frågor i en enkät. Enligt Denscombe (2000) kan följande för- 
och nackdelar med kvantitativ forskning radas upp. Fördelar: Att ha någon typ av 
statistiska data höjer trovärdigheten hos rapporten. Andra kan se det forskaren tolkat 
och själva skapa sig en uppfattning. Data kan lätt presenteras på ett överskådligt sätt. 
Nackdelar: kvalitén på de insamlade data är helt beroende av insamlingsmetoden. 
Det kan som forskare vara lätt att drunkna i för stora datavolymer. Kvantitativa data 
blir inte mer objektiv än vad forskaren tillåter.  

Med kvalitativ forskning menas forskning där forskaren mer tolkar öppna frågor som 
besvarats av respondenten Resultatet blir enligt Denscombe (2000) produkten av en 
tolkningsprocess, svaren har endast återgetts utan tolkning. Enligt Denscombe 
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(2000) finns följande för- och nackdelar med kvalitativ forskning. Fördelar: Det är 
svårt att skapa egna teorier utan att de förankras i verkligheten. Det ges utrymme för 
alla de nyanser som finns i det sociala genom att tolerera tvetydigheter och 
motsägelser. Den tillåter mer än en giltig förklaring och bygger på forskarens 
tolkningsförmåga. Nackdelar: Tolkningen av data kan påverkas mycket av forskaren. 
Forskaren kan lyfta data ur sitt sammanhang. Det finns risk för att tolkning av data 
förenklas och resultatet mister sin trovärdighet. 

I denna undersökning har följande datainsamlingsmetoder används, mailade frågor, 
observation och intervju, se närmare beskrivning av varje metod nedan. Följande 
frågor mailades till de två lärare som utformat och rättat provet. Detta efter att provet 
genomförts så frågorna inte påverkade utformningen av provet. 

- Hur väljs provfrågor och uppgifter ut?  
- Vilka frågor väljs ut och varför?  
- Vad tittar ni på för att veta vilken kunskapsnivå eleven ligger på?  
- Är det vissa ord, termer som ni vill att elev ska kunna använda?  
- Påverkar då elevens förmåga att kunna språket anser du?  
- Vilka metoder används vid rättning?  
- Hur uppfylls lärandemål med provutformning?  

Denscombe (2000) nämner två olika typer av observationer den systematiska och 
den deltagande observationen. Den systematiska observationen förknippas med 
kvantitativa data och statistiska analyser medan den deltagande observationen 
används då forskaren själv vill in i situationen för att förstå mer djupgående/brett. 
Intervjun där kemiprovet diskuterades genomfördes åt det mer deltagande 
observations sättet. Jag har använt mig av semistrukturerad intervju då halvöppna 
frågor användes (Denscombe, 2000), både i mailen och under gruppintervjun, där de 
intervjuade har kunnat utveckla svaren lite på egen hand. 

Hela mötet gällande provets utformning och rättning spelades in. Inspelningen 
stärkte egna observationer och anteckningar ifrån intervjun och gav tillfälle för 
ytterligare eftertanke och slutsatser. 

3.3 Analysmetoder  
Då undersökningen använt sig av flera olika typer av datainsamlingsmetoder har 
detta krävt att flera analysmetoder använts. Nedan beskrivs de analysmetoder som 
varit aktuella i studien och till vilken del de använts. 

Svaren på frågorna som besvarades av lärarna via mail och kommentarer från den 
ordagranna transkriberingen har kategoriseras enligt Selgheds (2006) fyra olika 
förhållningssätt. De kategoriserade kommentarer från transkriberingen sorteras 
sedan per lärare och per fråga (se Tabell 1). Alla kommentarer från transkriberingen 
har inte kategoriserats då vissa kommentarer handlade om annat än det valda 
undersökningsområdet. Kommentarer som inte var tillräckligt beskrivande för att 
kunna placeras inom någon av Selgheds (2006) fyra kategorier kategoriserades inte 
heller. Exempel på kommentarer som inte kategoriserats: 

”Tyckte de va väldigt bra svarsfrekvens på den.”  

”mmm” 

”ehm” 
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Utifrån Tabell 1 har sedan lärarna jämförts gällande deras bedömning av kemiprovet. 

Transkriberingen har även legat till grund för den del av undersökningen som 
innefattar hur och om de mål som skolan satt uppnås. Provuppgifter och facit har 
däremot analyserats enligt Van Driel och Gräber (2002) för att undersöka hur 
eventuella vanliga missförstånd kring området kemisk jämvikt behandlades. 

3.4 Etik 
Det finns fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till när man skriver inom 
samhälls-, human- och utbildningsforskning (Vetenskapsrådet, 2007). Lärarna som 
deltog i intervjun informerades om dessa muntligen. 

Informationskravet 
Syftet ska vara klart, deltagare ska upplysas om sin del och kunna avbryta 
när de vill. 

Deltagarna informerades om vad arbetet handlade om och att dom har möjlighet att 
läsa de svar som användes från de mailade frågorna samt läsa transkriberingen från 
ljudupptagningen. 

Samtyckeskravet 
Forskaren måste få deltagarnas, och i vissa fall vårdnadshavares, samtycke 
vid etiskt känsliga frågor. 

Deltagarna frågades tidigt om de ville vara med i undersökningen. Inga elever deltog 
aktivt men lärarna informerade allmänt om undersökningen eftersom provsvar 
granskades. Inga etiskt känsliga frågor berördes av undersökningen. 

Konfidentalitetskravet 
Tystnadsplikt gäller även video och ljudband. Deltagare får inte gå att 
identifiera på något sätt. Uppgifter får inte gå att få tag på men ska lagras i 
tio års tid. 

Alias har används på de lärare som deltagit i undersökningen och eventuella 
elevnamn som kommit upp under bandupptagningen har tagits bort. Lärarna har 
själva fått skriva tidigare arbetserfarenheter och på så sätt valt vilka delar de vill ha 
med i själva rapporten. 

Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

De enda som haft tillgång till alla uppgifter är författaren och handledaren. 
Resultaten kommer endast att publiceras i denna rapport och inte användas till något 
annat.  

4. Resultat och analys 

4.1 Mailade frågor och svar 
1) Hur väljs ev. provfrågor och uppgifter ut? 

B:” Väljer uppgifter så att hela området täcks. Styrdokument, labbar, 
lektioner och läxor mm. Skolans läromål styr mest. Alla betygsnivåer ska 
täckas från G till MVG. Ej bara fakta frågor utan ha med även frågor där 
eleverna måste visa förståelse.” 
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C: ”Utgår ifrån vilka målen är för det avsnittet samt de olika 
betygsnivåerna. Utgår från vad man hunnit med. Tittar också på tidigare 
prov. Det är olika, ibland plockas färdiga frågor från andra böcker ibland 
hittar man på egna.” 

 

2) Vilka frågor väljs ut och varför? 

B: ”Begrepps frågor eftersom de ger viktiga sammanhang för förståelsen. 
Frågor där eleven kan utveckla svaren, visa kreativitet. Begreppen ses som 
redskap för förståelsen.” 

C svarade ej. 

 

3) Vad tittar ni på för att veta vilken kunskapsnivå eleven ligger på? 

B: ”Kriterierna. Tittar på hur eleverna får ihop sammanhang, hur de 
använder kunskaperna för att sammanlänka.” 

C: ”Återigen utgår vi ifrån kriterierna. För högre betyg måste de kunna 
resonera och motivera sitt svar, om det är rimligt osv.” 

 

4) Är det vissa ord, termer som ni vill att elev ska kunna använda? 

B: ”Ja. Begreppen behövs för förståelsen. Men på MVG-nivå krävs egen 
kreativitet.” 

C: ”Det finns en hel del kemiska begrepp de måste ha förståelse för, 
speciellt om de vill uppnå ett högre betyg.” 

 

5) Påverkar då elevens förmåga att kunna språket anser du? 

B: ”Ja. Det märks tydligare på lektionerna men också under provtillfället. 
Frågor om ord som ses som självklara är inte det för eleverna.” 

C: ”Ja, det påverkar. Ibland märker man att vissa elever memorerar hela 
textstycken. Visst kan de orden/begreppen men det innebär inte alltid att 
de förstår dem. Märks tydligare i resonerande frågor.” 

 

6) Vilka metoder används vid rättning? 

B:” Delat upp provet i G och VG poäng. Hjälper att fastställa kvalitén men 
det är svårt med gränsdragningar.” 

C: ”Vi följer facit som vi inom ämnet kommit fram till ska gälla för att få en 
så rättvis bedömning som möjligt. Är man tveksam kollar man med de 
övriga, hur de uppfattar svaret och diskuterar.” 
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7) Hur uppfylls lärandemål med provutformning? 

B: ”Tittar på styrdokument. Försöker även att mäta på alla områden helst.” 

C svarade ej. 

När det kommer till utformningen av provet (fråga 1,2 och 7) placeras båda lärarna i 
Selgheds (2006) kategori A, det vill säga där betygssystemet används som ett 
professionellt verktyg, det verkar som om lärarna, och eleverna i viss mån, bearbetar 
betygskriterierna genom den områdesplan som skolan utformat. Kemi har inga 
nationella prov, men slutproven ses som komplement till tidigare 
delprovsbedömningar. 
 
När det gäller bedömningen av provet berörs flera av Selgheds (2006) kategorier då 
lärarna besvarade fråga 3-6. Detta är något som även framkommer i tabell 1 från 
intervjun där man tydligt kan utläsa lärarnas skiftningar mellan kategorierna 
beroende på vilken fråga som diskuterades. Ett exempel på hur kommentarerna 
skiftade och kategoriserade är diskussionen kring fråga 9 (fetstilt är kategoriserade 
kommentarer). 

Intervjuaren: nian då.. 

C: mmm 

Intervjuaren: har ni också 1:1  

( 5 sek tystnad) 

C: ja ett godkänt för att dom väljer rätt alternativ åå VG för att dom beräknar rätt och visar 

hur dom har tänkt. (Kategori B) 

Intervjuaren: finns det nån som valde fel men räkna rätt? 

B: eeh  

 ( 5 sek tystnad) 

C: jag tror jag hade nån som…(5 sek paus)…alltså inte räkna rätt men dom alltså resonera. 

För oftast de det dom gjorde fel på när dom gjorde beräkningen det var att dom blanda 

ihop dom här siffrorna men hur det än var så vart visst är väl det här Q? äre inte den? 

(Kategori C)    

B: jo! 

C: aa så Q vart ju alltid lägre än k i varje fall så gör dom även om dom inte fixar 

beräkningen så så rätt super rätt så får dom rätt Q värde. (Kategori A)  

B: jo 
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C: så att det aa ibland var jag så här ska man ge ett G poäng för alltså resonemanget är ju 

rätt men dom har ju räknat fel å kan man då ge ett VG poäng och skippa G poängen eller 

ska man (fniss) aa så den där tyckte jag va lite svår i vissa fall, den var inte så självklar som 

jag trodde. (Kategori D) 

 
Tabell 1: Siffror över antal kategoriserade kommentarer (enligt Selghed, 2006) från 
transkriberad intervju med B och C. 

 
Procentuellt sett har lärarna nästan lika många kategoriserade kommentarer. Lärare 
B har fler kategori A-kommentarer än lärare C som har flest kategori D-
kommentarer. Antal kategoriserade kommentarer skiftar mellan 2-40 och ger därför 
olika stor slagkraft i den procentuella beräkningen. Att fråga 8 gav så många 
kommentarer beror på att det uppstod en diskussion om hur frågan skulle 
poängsättas och därför ansågs som svår att bedöma korrekt. Kategori B har flest 
kommentarer totalt och kategori C minst, dock innehåller båda kategorierna ett 
ganska jämnt fördelat antal kommentarer från båda lärarna. Fråga 4 har övervägande 
kategori C-kommentarer, diskussionen handlar mycket om hur eleverna måsta knyta 
an ny kunskap till gammal. Diskussionen gled in på detta då provuppgiften kräver 
tidigare kunskaper från Kemi A kursen.  

4.2 Prov och facit 
Nedanstående frågor och facit är ordagrant återgivna från prov och lärarnas 
utarbetade facit. 

Fråga 1 

Fråga 1 är en flervalsfråga där eleven kan få 2 G- poäng. 

Vilket eller vilka av följande fall beskriver en jämvikt?  (2/0) 

a) Alla koncentrationer är lika stora. 
b) Reaktionen står still. 
c) Alla koncentrationer är konstanta. 
d) Koncentrationskvoten ökar. 
e) Reaktionshastigheten är lika stor åt båda håll. 

Facit: c och e. 

Fråga 

Kategori 

A (B/C) 

Kategori 

B  (B/C) 

Kategori 

C (B/C) 

Kategori 

D (B/C) Kategoriseringar (B/C) 

1      5 (3/2)         5   

2     2 (0/2)           2   

3 1 (1/0) 7 (3/4)     2 (0/2)   10   

4     5 (2/3) 12 (7/5) 4 (2/2)   21   

5         5 (2/3) 7 (4/3)   12   

6 5 (3/2) 5 (4/1) 1 (1/0) 1 (0/1)   12   

7 7 (3/4) 11 (5/6)     4 (1/3)   22   

8 17 (12/5) 5 (2/3) 4 (0/3) 14 (5/9)   40   

9 1 (0/1) 1 (0/1) 1 (1/1) 3 (2/1)   6   

10 1 (0/1)     3 (1/2) 2 (1/1)   6   

Totalt 32 (19/13) 41 (19/22) 26 (12/14) 37 (15/22)   136 (65/71) 

        

% 24 (59/41) 30 (46/54) 19 (46/54) 27 (40/60) 100 (48/52) 
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Svarsalternativ e berör Van Driels och Gräbers (2002)  punkt 5, missförståndet att 
det är två reaktioner som sker, inte att det är en och samma som inställer sig i 
jämvikt. Svarsalternativ c kan uppfattas på två olika sätt av eleverna. Dem kan tolka 
svarsalternativet som om att reaktionen är ett stillastående tillstånd, det som 
författarna tar upp i punkt 4. Ett sådant svarsalternativ finns dock, svarsalternativ b. 
Svarsalternativ a antyder att reaktanter och produkter har samma koncentration vid 
jämvikt, Van Driels och Gräbers (2002)  punkt 6.  

Här är ett exempel på när domän spelar stor roll i tolkning av frågan och då valet av 
svarsalternativ. Svarsalternativ b är rätt om man betraktar jämvikten ur ett 
makroperspektiv men inte ur ett mikroperspektiv, se figur 1. Detta menar De Jong, 
och Taber (2007) kan leda till förvirring hos eleverna.  

Enligt lärarna fanns inga problem med bedömningen av denna uppgift då rättningen 
inte innehåller någon tolkning av elevsvar. Däremot framkom det att antal poäng 
kontra antal svarsalternativ kunde ”tipsa” eleverna om hur många av alternativen 
som var korrekta, ingen elev hade nämligen ringat in fler alternativ än två. 

Fråga 2 

Eleven får 1 G-poäng för att bestämma vilken enhet jämviktskonstanten har. Detta 
uppfyller ett VG mål. 

Vilken enhet har jämviktskonstanten i nedanstående reaktion? 

 

                       C2H4 (g)   +   H2 (g)                      C2H6 (g)   (1/0) 
   
                                                                                  1 

Facit:  (mol/dm3) -1 = (mol.dm-3) -1  =   mol/dm3    
 
Van Driel och Gräber (2002) punkt 10 berör området då eleverna måste kunna ställa 
upp ekvationen för K.  
 
Stora K är enhetslös och kallas inom kemin för den termodynamiska konstanten 
därför borde lilla k, som har enhet, använts istället (Atkins, 1996). Lilla k kan därför 
även uttryckas som: 

1

3

3

1

3

1

/

11 −

−

====







M

Mdmmol

dm

moldm

mol

 

 

För gaser, som denna fråga avser, kan en alternativ och lika korrekt enhet väljas 
nämligen atmosfär, atm. För den aktuella jämvikten innebär det att 
jämviktskonstanten får enheten atm-1 (Atkins, 1996). 

Lärarna hade inga bedömningsproblem på denna uppgift. I det första provutkastet 
fanns det två liknande uppgifter, men lärarna ansåg att det räckte med en för att 
kontrollera kunskaperna. 
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Fråga 3 

Fråga 3 innehåller både en formel samt och diagram. Det är en a- och b-uppgift där a 
ger möjlighet till 2 G-poäng och b 2 G-poäng samt 1 VG-poäng. Denna fråga är 
inspirerad av en laboration som eleverna utfört. 

Studera formeln och diagrammet.  

   A    +     B                    C     

           a) Vad har hänt före första jämviken?   (2/0) 

           b) Vilka är förändringarna efter första jämviken?  (2/1) 

 

           

Facit:   a) A och B reagerar och C bildas till dess att jämvikt uppnås.              
Koncentrationen av A och B minskar medan C ökar i motsvarande grad. 
b) C tillsätts och omvandlas delvis till A och B, till dess att ny jämvikt är 
uppnådd. Jämfört med första jämvikten har alla tre ämnen högre 
koncentration. 

Van Driels och Gräbers (2002) punkt 1 berörs både i fråga a och i fråga b, men även i 
facit där man beskriver reaktionen som något som händer för att sedan ”gå tillbaka” 
och inställa sig i jämvikt. Punkt 4 (ibid) berörs på samma sätt både i fråga och i facit 
då reaktionen beskrivs som ett stillastående tillstånd när jämvikten inställt sig, Att 
eleverna ser på reaktionerna som två separata, punkt 5 (ibid) kan förstärkas av att 
reaktanter och produkt är separerade i diagrammet.  Liknande problem gällande 
missförståndet att reaktant(-er) och produkt(-er) har samma koncentration, vid 
jämvikt punkt 6 (ibid) då detta är fallet gällande reaktanterna i just denna uppgift.  

Inte heller här hade lärarna några problem att bedöma. Ett återkommande misstag 
eleverna gjorde var att de inte registrerat att koncentrationerna ökat hos både 
reaktanter och produkt efter att sista jämvikten inställt sig.  

Fråga 4 

Ger 1 VG-poäng då eleverna förklarat att jämvikt inte inställer sig vid starka syror. 
Inget direkt mål gällande starka/svaga syror finns i de lokala målen. 

Varför räknar vi inte med jämviktskonstanter för saltsyra och svavelsyra? (0/1) 

Facit: Starka syror har fullständig protolys och därför blir det inte jämviktsreaktioner. 
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I fråga 4 berörs Van Driels och Gräbers (2002) punkter 2 och 3. Antingen vet inte 
eleven att det är tal om svaga/starka syror eller så vet de inte skillnaden på dessa 
(punkt 2) och hur det påverkar ett ev. jämviktsläge (punkt 3).  

Enligt lärarna var det inga bedömningsproblem på denna uppgift. Inga specifika 
begrepp (som t.ex. protolys) krävdes för att besvara frågan utan eleverna tilläts 
beskriva med egna ord. Eleverna behövde dock anknyta till tidigare kunskaper som 
de fått i kemi a. Starka syror är inget som ingår i detta område. 

Fråga 5 

I fråga 5 ska eleven kunna skriva reaktionsformel i a, beräkna K om reaktionen går åt 
motsatt håll och i c bestämma enhet på K. Varje uppgift ger 1 G-poäng vardera. Att 
med säkerhet kunna bestämma enhet på K är ett VG kriterium, att beräkna K med 
givna koncentrationer är ett G kriterium, men i uppgiften är dessa inte utskrivna och 
uppfyller därför ett VG kriterium.  Inget aplicit kriterium där reaktionsformel måste 
tecknas hittades men kan implicit tolkas som ett MVG kriterium. 

För reaktionen mellan väte och jod som bildar vätejodid är siffervärdet på K=737 vid 

250C. 

Teckna reaktionsformeln.  (1/0) 

Vilket blir värdet på K om reaktionen i stället går till vänster d.v.s. vätejodid bildar 
väte och jod?   (1/0) 

Vilken enhet får K för reaktionen i uppgift a)?   (1/0) 

 

Facit:  a) H2 (g)  +  I2 (g)                  2HI  (g)    

 b) 1,36 . 10-3  

           c) Ingen enhet. 

Fråga b i denna uppgift berör missförståndet som Van Driel och Gräber (2002) 
belyser i punkt 5 då elever ser reaktionerna som separata utan påverkan på varandra. 
Ett annat problem som berörs är vid beräkning av jämvikt där elever räknar fel 
eftersom de inte förstått stökiometrin,  punkt 10. 

Varken elever eller lärarna hade några problem med denna uppgift. Under intervjun 
diskuterades hur mycket matematik som lärarna kan kräva att eleverna ska kunna för 
att göra kemiska beräkningar på denna nivå. 

Fråga 6 

Fråga 6 är en flervalsfråga som ger 3 G-poäng, uppgiften är kopplad till en laboration 
och uppfyller ett G-kriterium.  

Tiocyanatjoner, SCN–, och järn(III)joner, Fe3+, reagerar med varandra enligt 
formeln 

SCN–(aq) + Fe3+(aq)  FeSCN2+(aq) 
  färglös       färglös             orangeröd  
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Vid ett försök sätter man en liten mängd natriumtiocyanat till en jämviktsblandning 
med ovanstående joner. Vad händer då? 

a) Lösningen blir färglös eller åtminstone ljusare 
b) Lösningens färg ändras inte 
c) Lösningen blir djupare orangeröd 

d) [FeSCN2+] ökar 

e) [Fe3+] minskar 

f) [SCN–] ändras inte 

g) [FeSCN2+] minskar 
h) Jämviktskonstanten ökar.   (3/0) 

 

Facit: c, d och e. 

Van Driels och Gräbers (2002)  punkter 3,4, och 5 berörs i denna fråga. Punkt 4 
(ibid) då eleverna kan tolka tillståndet efter tillsatsen som stillastående. Punkt 5 
(ibid) då eleverna kan se reaktionerna som två separata och punkt 3 (ibid) då 
eleverna måste veta vilka reaktioner som inställer sig i jämvikt.  

Enligt lärarna i intervjun så hade eleverna problem med att järnkoncentrationen 
minskar, men det var färre än fem elever som kryssat alla alternativ fel. Precis som 
fråga 1 var det inte heller här några problem vid bedömning då ingen tolkning av 
elevsvar krävdes.  

Fråga 7 

Fråga 7 innehåller en a, b, c och d-uppgift. För a ges 1 G-poäng när eleven ställt upp 
formeln för jämviktskonstanten. I b ska elever kunna svara på vad som sker med 
reaktionshastigheten när temperaturen höjs, detta ger 1 G-poäng och för förklaring 
ges 1 VG-poäng. Svarsalternativ c och d handlar om jämvikt och hur denna påverkas 
vid temperatur- och tryckhöjning, besvaras detta får eleven 1 G-poäng per uppgift och 
vid motivering 1 VG-poäng. 

       Ammoniak tillverkas av kväve och väte enligt formeln: 

N2 (g)  +   3H2 (g)                  2NH3 (g)                    H = - 92 kJ 

                 

Reaktionen startas med att man för in kväve och väte i ett reaktionskärl. 

Motivera dina svar på b,c och d! 

a) Teckna formeln för jämviktskonstanten med hjälp av beteckningarna i  
formeln. 

b) Hur påverkas reaktionshastigheten vid temperaturhöjning? 
c) Hur påverkas jämvikten vid temperaturhöjning? 
d) Hur påverkas jämvikten vid tryckhöjning?  (4/3) 
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Facit:  a) K=
 

[ ]

[ ] [ ]
22

2

3
NH

HN ⋅
 

 
b) Hastigheten ökas på grund av fler gynnsamma kollisioner mellan   

       molekylerna. 

c) Förskjuts till vänster på grund av att det utvecklas värme på höger   
sida och att mer värme ger större temperaturöverskott som motverkas 
genom att reaktionen går åt vänster. 

d) Förskjuts till höger genom att det är fler mol gas på vänster sida som  
därför ger större tryckökning på vänster sida. 

Van Driels och Gräbers (2002) punkt 2 berörs då eleven måste veta skillnad mellan 
hur snabbt eller hur långt en reaktion går för att besvara fråga b. Van Driels och 
Gräbers (2002)  punkt 7 och 8 berörs i uppgift c då eleven måste veta om reaktionen 
är endoterm eller exoterm för att förutspå förskjutningen av jämvikten vid 
temperaturökningen. Punkt 9 (ibid) berörs då tryckförändringen påverkar båda 
sidorna av reaktionen i uppgift d. 

Lärare C hade problem med poängsättningen under bedömningen, C kommenterade 
detta under intervjun. C hade först gjort poängavdrag då elever inte skrivit enhet, 
men efter att rådfrågat en utomstående kemilärare kom C fram till att eleverna får 
poäng ändå. Eleverna borde ges ytterligare ett om enheten skrivits med. Denna 
uppgift medförde att lärarna var tvungna att tolka elevsvaren speciellt för VG 
poängen, då eleverna motiverade sina svar. 

Fråga 8 

Fråga 8 består av en a- och b-uppgift där man i a ska beräkna substansmängd vid 
jämvikt. Uppgiften ger 1 G-poäng och 1 VG-poäng, och i b beräknas 
jämviktskonstanten för 1 G-poäng. 

Kväveoxider i bilavgaser är ett miljöproblem. I en förbränningsmotor sker bl.a. 
reaktionen              

      N2(g) + O2(g) 2NO(g) 

 Vid ett tillfälle förde man in 8,0 mol kväve och 2,0 mol syre i ett kärl, d.v.s. kväva och 
syre i samma proportioner som i luft. När jämvikt inträtt vid 2300K innehöll kärlet 
0,85 mol kvävemonoxid.  

Beräkna substansmängden kväve och syre vid jämvikt.  (1/1) 

Beräkns jämviktskonstanten för ovanstående jämvikt vid 2300K. (1/0) 

           

Facit:   N2(g) + O2(g)  2NO(g) 

 

n N2 
= 7,575mol    n O2

 =1,575mol      (1/1) 
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K = 
[ ]

[ ] [ ]
22

2

ON

NO

⋅
 ger ekvationen:   (1/0) 

K = 
575,1575,7

85,0
2

⋅
= 6,06 .10-2                    

Van Driels och Gräbers (2002)  punkt 4 berörs då eleven i uppgift a kan uppfatta 
jämviktsläget som stillastående eftersom kolmonoxid mängden är bestämd. Punkt 1 
(ibid) berörs då eleven kan tolka uppgiften så att reaktionen är fullständig för att 
sedan ”gå tillbaka” och inställa sig i jämvikt. 

I denna uppgift fanns också problem med poängsättningen gällande om det istället 
skulle vara 2 G poäng eller 2 VG poäng. C menar att det ska vara VG då detta är ett av 
VG-kraven att kunna ställa upp ekvationen, och för att kunna svara rätt på b krävs VG 
uträkningen på a. B anser att poängen på b inte behöver vara ett VG poäng, då han 
satt poäng för rätt uträknat även om eleven använt felaktig information från a. Under 
diskussionen kring fråga 8 togs det även upp om eleverna skulle informeras om 
ändringen i rättningen.  B tycker att eleverna ska få veta om ändringen i facit medan 
C är mer tveksam till att erkänna för eleverna att ändringen beror på ett misstag från 
lärarnas sida. 

Fråga 9 

I fråga 9 ska eleven visa med hjälp av beräkningar vilket svarsalternativ som är rätt 
för detta fås 1 G-poäng och ett VG-poäng. 

Reaktionen Br2(g) + Cl2(g)  2BrCl(g) har jämviktskonstanten 7,1.  

 I ett visst ögonblick är ämnenas koncentrationer: [ ]2Br  = 0,695 M, [ ]2Cl  = 0,872 M 

och [ ]BrCl  = 0,410 M        ( M =  mol/dm3) 
          

Visa genom beräkningar vilket av alternativen nedan som är korrekt? 
 a) Reaktionen är på väg åt vänster 
 b) Systemet är i jämvikt 
 c) Reaktionen är på väg åt höger 

 d) Reaktionen har stannat.   (1/1) 

Facit: c är korrekt. Q= 0,277 och K=7,1.  Q<K d.v.s. Q måste öka till 7,1 =K för att 
jämvikt skall uppnås. Reaktanterna (Br2 och Cl2) måste alltså fortsätta att reagera så 
att det bildas mer produkt (BrCl) dvs reaktionen går åt höger. 

Van Driels och Gräbers (2002)  punkt 4 undviks här eftersom frågan betonar att 
ämnenas koncentration är i ett visst ögonblick. I frågan kan det även utläsas att 
reaktionen inställer sig i jämviktsläge vilket gör att punkt 3 (ibid) missförståndet 
undviks men att problem kring punkt 1 ej dementeras. Vid beräkningar har elever 
ibland ej förstått stökiometrin vilket kan visa sig här, punkt 10. 

Ett problem vid bedömningen som lärarna uttryckte det var att även om eleverna inte 
räknat helt rätt så hade de fått rätt svar. Eleverna kan alltså få poäng för rätt 
svarsalternativ trots att beräkningen som ska intyga valet inte är korrekt.  
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Fråga 10 

I fråga 10 ska eleven beräkna pH efter att ha löst ett ämne. För att göra detta krävs 
det att eleven kan ställa upp och beräkna syrakonstanten. Uppgiften ger 3 VG-poäng 
och inga direkta mål som motsvarar frågan finns. 

Man löser 2,05 g NH4Cl i vatten och späder så att lösningens volym blir 1 dm3. 

   Beräkna lösningens pH.    (0/3) 

             Facit:      NH4
+       +    H2 O                   NH3     +           H3O

+  

Från början:  M
 NH4Cl

 =   53,55 g   n
 NH4Cl

 =  2,05/ 53,55 = 0,0383 = n
NH4

+  

Vid jämvikt: Ka =
 [ ][ ]

[ ]⋅+
4

33

NH

NH OH
= 

0383,0

xx ⋅
= 5,7 .10-10       x= 4,67.10-6   pH=5,33    

Två av Van Driels och Gräbers (2002) vanliga missförstånd berörs i denna uppgift. 
För att lösa uppgiften måste eleven veta om reaktionen/spädningen inställer sig i 
jämvikt, punkt 3 (ibid). För att sedan kunna få ut pH måste eleven kunna ställa upp 
och beräkna jämvikt, punkt 5 (ibid). 

Både B och C anser att denna uppgift är svår och det var få elever som klarade att få 
alla poäng. C hade många elever som letade efter fel ämne i formelsamlingen och att 
eleverna hade svårt att veta skillnad på åskådarjoner och de ämnen som deltar i 
reaktionen. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Det kan tyckas vara undersökningens slutsats att lärarna är olika varandra men det 
intressanta är hur de är olika. En annan viktig slutsats undersökningen belyser är att 
endast en kategori inte räcker för att beskriva en lärare. B och C skiftar mellan olika 
kategorier beroende av fråga och vad som diskuterades under vilken fråga som t.ex. 
bedömning av en specifik elev eller hur mycket matematik som ska ingå i kemiprovet. 
Båda lärarna är dock ense när det gäller att undvika uppgifter som kräver mer 
avancerade beräkningar eller frågor som kan misstolkas.  

Enligt Van Driel och Gräber (2002) är att det är samma missförstånd elever har 
välden över. Även i detta prov berördes många av de vanligaste missförstånden då 
lärarna omedvetet berört punkterna. Tankesättet faller dock bort under 
facitutformning och bedömning. Om den didaktiska forskningen rörande detta 
ämnesområde behandlats mer systematiskt av lärarna, så hade möjligen detta 
medfört att eleverna fått djupare förståelse om kemisk jämvikt. Om skulden vid 
missförstånd ska läggas på lärare eller elever är ett filosofiskt problem där skulden 
ibland bestäms beroende av samhällssynen för tillfället. I denna undersökning har 
endast lärarnas synvinkel behandlats.  

Att lärarna reflekterat kring dessa missförstånd går att uttyda i intervjun. Vissa 
gånger har lärarna dock ökat risken för missförstånd, då de formulerat en fråga eller 
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facit på sådant sätt. Detta visar på att lärare inte alla gånger är medvetna om hur 
påverkande detaljerna faktiskt är.  

Skolverket (2002) tar upp hur viktiga det är att eleverna är införstådda med vilka mål 
som ska uppnås och vad betygskriterierna är i en kurs. Om lärarna inte är medvetna 
om dessa själv hur ska då eleverna få en klar bild? Att ändra i facit för att ”gynna” 
elever kan i slutändan försvåra deras studieteknik då uppfattningen om vad som är 
”fasta regler” ändras under tiden efter behov. Eleverna kan då inte lita på att det som 
läraren i början på ett område sätter som betygsnivå inte ändras mot slutet. Att göra 
detta efter att elevens kunskaper kontrollerats omöjliggör elevens chans att påvisa 
förståelse. 

I transkriberingen hittas kategori D (Selghed, 2006) kommentarer som: ”såhär i 
efterhand. För jag första gången jag rätta nu så gav jag dom fel som inte har tagit 
med enheten men sen så”. Hur ska eleverna veta varför de inte uppnått ett visst betyg 
eller hur de ska lägga upp studierna om lärarna, som även i denna undersökning, 
efterkonstruerar facit efter att rättningen gjorts för att det ska ”passa”. Om eleven 
inte bedöms på rätt sätt kan denna tolka detta som att hon/han inte förstått eller kan 
det som krävs, förvirring uppstår (Skolverket, 2002). Visst är det snällt av en lärare 
att ”hellre fria än fälla” (ibid, s.43) och putta upp en elev ett snäpp om denna ligger på 
gränsen mellan två betyg, men vilka signaler sänder skolan till sina elever om regler 
inte är till för att följas, att betyget fås av andra anledningar än som en värdering av 
deras kunskaper. 

Om lärarna värderade faktakunskap eller förståelse högst är i denna undersökning 
svårt att säga. Visst kan uppgifter med färdiga svarsalternativ och flera uppgifter, som 
endast ska bekräftas utav beräkningar, ses som faktafrågor. Kemi handlar många 
gånger om att upprepa det som lärare eller böcker sagt, att komma ihåg varför 
exempelvis något händer. Kemin på gymnasiet är deskriptiv, man måste kunna 
ganska mycket för att kunna dra egna slutsatser utan att citera något. Det kan därför 
vara svårt att göra uppgifter som kontrollerar förståelse utan att det blir på MVG nivå 
(se figur 1) eftersom eleverna måste knyta an till tidigare kunskaper. 

5.2 Metoddiskussion 
Att intervjua båda lärarna samtidigt försvårade transkriberingen en aning men gav 
mycket. Det var intressant att höra hur olika lärarna tänkt och det var också väldigt 
spännande att höra deras egna reaktioner på sin kollegas svar och tankar. Detta 
gjorde själva intervjun mycket mer givande, då diskussioner som aldrig skulle 
uppkommit, startades utan forskarens delaktighet. Om lärarna intervjuats separat 
hade ev. vissa slutsatser inte kunnat dras så som tillägg av poäng och andra 
synpunkter på rättningen. Lärarna fick nu chansen att konfrontera varandra direkt 
istället för att en fråga som väckts vid första lärarens intervjutillfälle skulle behöva 
vidarebefordras till den andra läraren. Lärarna skulle alltså behövts intervjuats vid 
flera tillfällen för att få lika bra ”täckning av området” av diskussionen. 

Frågor togs med enskilda lärare för att minimera påverkan. Mötet med lärarna 
gjordes efter provet dels pga. lärarnas tidsbrist och att de var få som utformade 
provet och dels eftersom på detta vis eliminerades risken att påverka provets 
utformning. Frågorna som skulle besvaras via mail skickades efter att provet varit, 
också här, för att inte påverka utformningen av det. Även här kan olikheter mellan 
lärarna hittas. Detta gjorde det lättare att kategorisera och tolka vissa svar under 
bearbetningen av transkriberingen. 
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Själva kategoriseringen har genomförts med ett verktyg som inte varit avsett för 
ändamålet. Att använda Selgheds (2006) kategorier gick utmärkt och kan vara en 
upptäckt i sig. Själva kategoriseringen gjordes endast vid ett tillfälle men kunde 
revideras. Liknande kommentarer jämfördes för att få ett så överensstämmande 
resultat som möjligt. För att undvika förutfattade meningar om respektive lärare 
kategoriserades kommentarerna utan hänsyn till vilken lärare (B eller C) som sagt 
den, efter detta räknades resultaten ihop.  

5.3 Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att jämföra undervisning med det facit lärarna utformat för 
att se hur styrd kunskaperna är dvs. problemet med att eleverna endast återberättar 
det de funnit i boken eller läraren undervisat.  
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