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1. Introduktion 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå universitet 

har i uppdrag från Skolverket att utveckla bedömningsstöd (tidigare provban-

ker) i biologi och kemi för gymnasial utbildning.  

Enligt Skolverket (2011) ska bedömningsstöden bidra till 

 att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, 

 att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och 

 en ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Fram till 2010 har uppdraget i dessa två ämnen framförallt gällt konstruktion 

och utveckling av enskilda teoretiska och laborativa uppgifter samt att bistå 

vid utvecklingen av en bedömningsplattform.  

2010 utökade Skolverket uppdraget till att även omfatta utveckling och kon-

struktion av frivilliga kursprov i båda ämnena. Dessa prov gavs ut våren 2011 i 

form av kopieringsunderlag som skolorna fick beställa. I uppdraget ingick 

även att i samverkan med Skolverket utveckla former för insamling av elevre-

sultat och lärarsynpunkter. Slutligen skulle TUV utvärdera hur de första pro-

ven i Biologi A och Kemi A har fungerat samt göra en analys av in-

komna/insamlade elevresultat. 

Uppdraget gällde A-kurserna för gymnasieskolan. Tanken var att skapa kurs-

prov i biologi A respektive kemi A och erbjuda dem till skolorna i en utpröv-

ningsomgång för att sedan utvärdera utfallet.  

I båda ämnena konstruerades ett teoretiskt prov. I biologi ingick därutöver en 

laborativ uppgift. Proven syftar till att ge information om elevens kunskaps-

nivå vid kursens slut. De är tänkta att användas som ett komplement till annat 

bedömningsunderlag som läraren samlat in för respektive elev från andra 

typer av bedömningssituationer under den aktuella kursen. 

I denna rapport redovisas resultaten för de nya biologi- och kemiproven, en 

analys av dessa samt lärarnas åsikter om proven. Rapporten riktar sig till 

ansvarig myndighet, d.v.s. Skolverket, men även till intresserade lärare. 

I rapporten presenteras först den process som ligger till grund för konstrukt-

ionen av proven. Därefter redovisas provens innehåll och struktur samt prov- 

och enkätresultat för respektive ämne. Avslutningsvis görs en jämförelse mel-

lan resultaten i de båda ämnena samt en framåtblick avseende provens värde 

för den nya gymnasieskolan Gy 2011.  
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2. Provkonstruktionsprocessen 

Figur 1. Schematisk bild av konstruktionsprocessen för nationella prov. 
(Modifiering efter Linsdström & Nyström 1996) 

Konstruktionsprocessen för de frivilliga kursproven följer samma process som 

konstruktionen av de nationella prov som institutionen för tillämpad utbild-

ningsvetenskap vid Umeå universitet har, vilken illustreras av figur 1. Proces-

sen inleds med att Skolverket formulerar ett uppdrag. I en projektgrupp utses 

provansvariga för respektive ämne och kurs. Till denna grupp knyts aktiva 

lärare, antingen som organiserade grupper (nodgrupper) med 2-4 lärare stat-

ionerade på olika ställen i Sverige eller enskilda lärare som levererar nykon-

struerade uppgifter med förslag till bedömningsanvisningar. Även projekt-

gruppen konstruerar uppgifter. De nya uppgifterna sätts samman i mindre 

prov som prövas ut på gymnasieskolor runt om i landet. Detta görs dels ge-

nom konstruktörernas försorg dels genom att ett urval av skolor bjuds in till 

utprövningarna varje termin. Utprövningarna är frivilliga för skolorna.  

Elevsvaren bedöms av lärarna på utprövningsskolorna och resultaten skickas 

tillsammans med elevlösningar och lärarens egna synpunkter på uppgifterna. 

Dessa data bearbetas av projektgruppen vid TUV. När bearbetningarna är 

gjorda granskas resultaten vid ett referensgruppsmöte. En referensgrupp 

består av inbjudna lärare vid gymnasieskolor som ger den aktuella kursen och 

även representanter från olika lärarutbildningar kan medverka. Referens-

gruppen reviderar uppgifterna och bedömningsanvisningarna utifrån analyser 

av de bearbetade resultaten. Ett provförslag sätts sedan samman utifrån 

granskade uppgifter och granskas i ett andra referensgruppsmöte. Detta prö-

vas sedan ut i sin helhet för en utvärdering av bl.a. hur uppgifterna fungerar 

tillsammans. Resultaten analyseras vid ett tredje referensgruppsmöte och en 

slutgiltig version av provet fastställs.  En intern referensgrupp som består av 

provutvecklare vid TUV gör ytterligare en granskning av provet och vissa ju-

steringar görs inför kravgränssättningen.  
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Kravgränssättning 
Kravgränssättningen baseras på en särskild procedur som grupper med 10 – 

12 lärare följer. Gruppernas medlemmar ska utgå från sina respektive tolk-

ningar av betygskriterierna och bedöma vilka prestationer på provet som kan 

förväntas av elever som nätt och jämnt uppnår olika betyg. Medlemmarna i 

grupperna bör 

 vara väl förtrogna med kursplan och betygskriterier för den aktuella 

kursen, 

 vara väl förtrogna med och ha aktuell erfarenhet av undervisning i 

kursen och som grupp representera olika skolor, 

 inte undervisa elever som skall delta i det aktuella kursprovet, 

 inte ha deltagit i konstruktionen av kursprovet. 

Arbetet genomförs i tre steg. 

Inledningsvis genomförs en s.k. helprovskattning, d.v.s. varje gruppmedlem 

anger vilka kravgränser de anser vara lämpliga för de tre betygsnivåerna G, 

VG, MVG. Genom att summera alla belägg/poäng som gruppmedlemmen 

förväntar sig att en G-elev klarar får man fram en kravgräns för provbetyget G. 

Kravgränsen för VG får man fram genom att summera beläggen/poängen som 

en VG-elev förväntas klara och summera VG-beläggen/poängen för sig. På 

motsvarande sätt får man fram en gräns för provbetyget MVG. 

I steg två genomför varje gruppmedlem en detaljerad skattning av varje be-

lägg/poäng i provet med en variant av det som kommit att kallas Angoffs me-

tod (Angoff 1971). Gruppmedlemmen skattar sannolikheten för att en elev ska 

klara belägget/poängen och anger sannolikheten som ett tal mellan 0 och 1. 

Först skattas sannolikheten att en elev med kunskaper som nätt och jämnt 

uppfyller kraven för betyget G ska klara belägget/poängen.  

I det tredje steget ges gruppens medlemmar möjlighet att diskutera sina 

skattningar och eventuellt ändra dem. Provets uppgifter gås igenom en efter 

en. För varje belägg/poäng får någon i gruppen redovisa sina skattningar och 

övriga har möjlighet att delge gruppen varför de avviker eller komma med 

synpunkter som skulle kunna påverka de andras skattningar.  

När gruppmedlemmen skattat alla belägg/poäng i provet på detta vis uppre-

par han eller hon proceduren i steg två för en elev vars kunskaper nätt och 

jämnt uppfyller kraven för betyget Väl godkänt. Processen upprepas slutligen 

på motsvarande sätt för Mycket väl godkänt. 
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Genom att summera skattningarna för alla belägg/poäng för G-, VG respek-

tive MVG-elever får man fram kravgränser för respektive provbetyg. 

Resultaten från grupperna som genomfört kravgränssättningsproceduren 

granskas och sammanställs. En grupp av provutvecklare vid TUV analyserar 

resultaten av de olika skattningarna från de båda kravgränssättningsgrupper-

na. Därefter jämförs de olika analysresultaten för att slutligen vägas samman i 

ett gemensamt beslut om kravgränserna för respektive provbetyg. 

Provens utformning 
Ett av syftena med proven är att hjälpa läraren att göra en likvärdig och rättvis 

bedömning och betygssättning. I ett målrelaterat betygssystem ska ett prov ge 

svar på om en elev uppnått en viss kunskapsnivå inom ett ämne enligt den 

gällande kursplanen i ämnet i fråga. Ett bra kursprov måste för att ge svar på 

detta konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanens ämnessyn. Detta 

gäller särskilt strävansmål, ämnesinnehåll och kunskapsnivåer. Konstruktion-

en av kursproven tar därför sin utgångspunkt i styrdokumenten.  Provet ska 

återspegla alla nivåer som betygskriterierna beskriver och vara väl balanse-

rade när det beaktas som helhet. Stor vikt är även lagd vid att erhålla en god 

balans mellan de ämnesområden som ska vara representerade enligt kurspla-

nen. Alla ämnesområden kan dock inte prövas i ett enskilt prov. 

Ytterligare egenskaper som är av värde för provets helhet är att någon uppgift 

innehåller en figur som ska avläsas och att det finns illustrationer som lättar 

upp textmassan. Slutligen måste den tid det tar för eleverna att lösa de uppgif-

ter som ska ingå i ett prov anpassas mot den tid som avsätts för genomföran-

det av provet.  

Tillsammans med provmaterialet följer bedömningsanvisningar som ger rikt-

linjer för hur elevsvaren för respektive uppgift ska bedömas. I bedömningsan-

visningarna finns även exempel på autentiska elevsvar med förslag på bedöm-

ning, d.v.s. vad som ska ge poäng/belägg1. Kravgränserna för respektive be-

tygsnivå anges också för hela provet. 

                                                   

1 Se avsnittet om Bedömning enligt beläggsmodellen. 
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3. Biologiprovet 

Skolverket beslutades 2010 att ett kursprov i biologi uppdelat i en teoretisk 

del och en laborativ del skulle konstrueras och färdigställas till vårterminen 

2011. Provtiden för den teoretiska delen sattes till 150 minuter och för den 

laborativa delen 170 minuter. Den laborativa delen var fördelad på två till-

fällen, ett för planering respektive ett för genomförande och redovisning. 

Kravgränserna för provbetygen skulle utgå från en sammanvägning av provets 

båda delar. 

För att fånga in elevens förståelse för ämnet är det viktigt att testa elevens 

förmåga att tillämpa teorier och modeller. Majoriteten av uppgifterna är där-

för konstruerade utifrån en kontext med exempel från natur eller samhälle 

utan att eleven för den skull ska behöva någon förförståelse av den kontext 

som används. 

Delprov I 
I kursplanen anges åtta mål (bilaga 1) som alla fångas upp helt eller delvis i 

delprov I som var det teoretiska delprovet. Tyngdpunkten i provet ligger på de 

områden som i referensgrupperna bedömts ges stor tyngd i kursen, d.v.s. 

ekologi och genetik (se sammanställning för biologi i bilaga 2). 

Delprov I innehåller 16 uppgifter, 25 med deluppgifter inräknade. Provet in-

leds med uppgifter som antas vara enkla att besvara och avslutas med uppgif-

ter av mer komplex karaktär. Flera olika uppgiftsformat har valts (tabell 1). 

Drygt hälften av uppgifterna har fasta svarsförslag (flervals- och matchnings-

uppgifter) eller är uppgifter där eleven bara behöver ange enstaka term eller 

en kort mening (kortsvar). Resterande uppgifter är uppgifter som kräver re-

dogörelser i flera led (långsvar). Provet inleds med nio uppgifter med fasta 

svarsförslag eller uppgifter som endast kräver korta svar med tanken att de 

ska vara lätträttade. 

Tabell 1. Uppgifternas fördelning med avseende på uppgiftsformat. 

Uppgiftsformat Antal (deluppgifter inräknade) 

Fasta svarsför-
slag 

12 

Kortsvar 2 

Långsvar 11 
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De inledande uppgifterna ger möjlighet till svarskvalitet på nivån godkänd, 

medan de mer komplexa uppgifterna även fångar in svarskvaliteter på nivåer-

na väl godkänd och mycket väl godkänd. 

Delprov II 
Syftet med delprov II, som utgjordes av en laborativ uppgift, är att komplet-

tera den teoretiska provdelen. Delprov II fokuserar därför på elevens förmåga 

att utforma och genomföra en undersökande uppgift samt förmåga att tolka 

och utvärdera resultaten (jfr de två första strävansmålen och det första kurs-

målet i kursplanen). Uppgiften förutsätter även att eleven har kunskaper i hur 

ekosystem fungerar. Vidare ingår att eleven ska hantera levande material som 

skolan måste införskaffa i förväg och enkel laboratorieutrustning krävs. Ele-

ven ges möjlighet att ge svar fördelade på alla tre betygsnivåer. 

Bedömningen enligt beläggsmodellen 
Den modell för bedömning och resultatsammanställning som används i pro-

vet tar sin utgångspunkt i definitionen att bedömning baserar sig på de olika 

kunskaper och förmågor som eleven visar i en bedömningssituation. Varje 

förmåga som eleven visat prov på ger ett belägg. Varje belägg är knutet till ett 

specifikt betygskriterium och kan således även vara av olika kvalitet, d.v.s. 

ligga på olika betygsnivåer. Provet är konstruerat för att ge eleven möjlighet 

att visa belägg för så många olika aspekter av betygskriterierna som möjligt på 

flera kvalitativa nivåer. Strävan har även varit att olika kriterier och kravni-

våer ska vara väl fördelade inom de kunskapsområden som kursplanen anger. 

Utifrån det antal belägg på olika betygsnivåer som eleven visat prov på kan 

läraren göra en helhetsbedömning av elevprestationen på provet med hjälp av 

kravgränserna. 

Bedömningsanvisningarna är konstruerade så att det för varje uppgift finns 

antingen ett korrekt svar eller en kortfattad beskrivning av vad som bedöms. 

Det vill säga en beskrivning av vad ett godtagbart svar bör innehålla. I anslut-

ning till denna beskrivning anges i högermarginalen vilket betygskriterium 

eller vilka betygskriterier som tyngdpunkten av bedömningen ligger på. För 

vissa uppgifter redovisas även exempel på hur reella elevsvar kan bedömas. 

De elevsvar som finns i bedömningsanvisningarna visar, om inte annat fram-

går, på minimikrav och är således exempel på gränsfall. 

I bedömningen av vad eleverna svarar ska läraren alltså avgöra om eleven 

visat belägg för de aspekter och kvalitativa nivåer som efterfrågas, eller inte. I 

vissa fall ger VG- respektive MVG-belägg automatiskt belägg även för lägre 

kvalitetsnivåer. 
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Kravgränser 
Utgångspunkten vid kravgränssättningen är de kognitiva krav som beskrivs i 

betygskriterierna. Kravgränserna i provet ska avspegla den reella elevprestat-

ionen såsom den uttrycks i betygskriterierna. Gränsdragningen mellan två 

betygsnivåer är därmed kritisk, och det är oundvikligt att undgå en viss fel-

marginal. 

Detta prov (delprov I och delprov II tillsammans) kan ge maximalt 42 belägg 

fördelat enligt följande: 24 G, 12 VG och 6 MVG. Kravgränserna anges i tabell 

2. 

Det är orealistiskt att kräva att en elev ska klara alla G-belägg för att erhålla 

betyget G på provet. Det finns flera anledningar till att en elev kan missa vissa 

belägg. Det är t.ex. i ett centralt konstruerat prov troligt att infallsvinkeln hos 

någon uppgift är främmande för eleven, eller så har eleven p.g.a. sjukdom 

missat något moment vilket gör att eleven presterar sämre på just dessa upp-

gifter. Även slarvfel är troliga. Det är även rimligt att anta att en G-elev kan 

klara något belägg på högre nivå än G. Kravgränsen 16 belägg, oavsett valör, 

för betyget G ansågs därför rimlig. 

En elev som får betyget VG kan inte heller krävas på alla G-belägg och i detta 

prov anses 20 G-belägg vara minimum för denna betygsnivå. Elevens prestat-

ion måste även visa på en viss säkerhet med avseende på de högre betygsnivå-

erna. Det finns 18 belägg på VG- respektive MVG-nivå och att eleven klarar sju 

av dessa ansågs vara ett lämpligt krav. 

En elev som får betyget MVG på provet måste klara tre (50 %) av MVG-

beläggen. Övriga belägg får fördela sig fritt mellan G och VG, vilket innebär att 

minst åtta VG-belägg måste ingå. 

Elevens prestation på provets båda delar ska bedömas som en helhet vid be-

tygssättningen. Det innebär att elever som ska ha provbetygen VG eller MVG 

även måste  ha belägg från delprov II (den laborativa uppgiften). 

Tabell 2. Undre gräns för provbetyg i biologi 

Provbetyg Totalt antal belägg Varav minst 

Godkänt 16  

Väl godkänt 27 7 VG eller MVG 

Mycket väl god-
känt 

35 3 MVG 
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Resultat biologi 
För att kunna utvärdera provet ombads lärarna att dels rapportera sina ele-

vers resultat, dels besvara en enkät om provet. 

Datainsamling 

I provets lärarinformation fanns instruktioner för rapportering av elevresul-

tat. Samtliga elevers resultat skulle rapporteras vid detta provtillfälle. I in-

struktionerna hänvisades lärarna till en hemsida för rapportering av resultat. 

På denna sida laddades först en resultatblankett ned som användes för att 

fylla i elevresultaten. Via hemsidan lästes sedan denna blankett in och lärarna 

uppmanades att fylla i en enkät om provet. 

211 skolor beställde provet i biologi och av dessa har 22 skolor rapporterat 

resultat Totalt finns resultat från 359 elever inrapporterade. Bland dem är det 

knappt 30 %, 119 elever, som gjort hela provet. 240 elever har enbart genom-

fört delprov I (teori). Det är med andra ord en relativt liten grupp som det 

finns fullständiga data för. 

189 skolor beställde provet i biologi utan att rapportera in resultat. För att 

undersöka bakgrunden till detta bortfall kontaktades ansvariga lärare vid ett 

urval av skolor för en intervju utifrån förutbestämda frågor. Intervjun gjordes 

bl.a. för att ta reda på dels om provet genomförts, och dels om provet inte 

genomförts skälet till detta. Skolorna kontaktades dels genom telefonupp-

ringning 2 gånger och ett mejl (ämnesansvariga, reception eller rektor bero-

ende på de e-postadresser som angivits). 

I följande avsnitt redogörs för analysen av de resultat som rapporterats in för 

biologiprovet, lärarenkäten samt intervjuer. 



9 

Tabell 3. Fördelning av preliminärt kursbetyg bland elever som genomfört 

hela kursprovet på Biologi A, uppdelat i kön. (Data saknas för två elever.) 

Kön / kurs-
betyg 

IG G VG MVG Antal 

Flickor 3,7% 11,1% 55,6% 29,6% 54 

Pojkar 3,2% 36,5% 39,7% 20,6% 63 

Totalt 3,4% 24,4% 46,2% 24,4% 117 

Helprovsresultat i biologi 

I tabell 3 redovisas hur de preliminära kursbetygen är fördelade bland de 

rapporterade eleverna uppdelat på kön. En högre andel av flickorna än poj-

karna hade de preliminära kursbetygen VG och MVG. En lägre andel flickor 

än pojkar hade således preliminärt kursbetyg G. Andelen underkända elever 

var relativt lika för de båda könen.  

I tabell 4 redovisas hur provbetygen är fördelade bland eleverna uppdelat på 

kön När det gäller provbetygen är könsskillnaderna obetydliga på alla be-

tygsnivåer. Andelen underkända pojkar är dock lite högre än andelen under-

kända flickor.  

En jämförelse mellan provbetyg och preliminära kursbetyg visar att andelen 

elever som fick betyget MVG på provet var knappt hälften så stor som den 

andel som hade MVG i preliminärt kursbetyg. Andel elever med provbetyget 

VG är något lägre än andelen som hade VG i preliminärt kursbetyg. Andel 

elever med provbetyget G är närmare dubbelt så stor jämfört med den andel 

som hade samma preliminära kursbetyg. Även andelen elever som inte blev  

Tabell 4. Fördelning av provbetyg bland elever som genomfört hela kurs-

provet i Biologi A, uppdelat på kön. 

Kön / prov-
betyg 

IG G VG MVG Antal 

Flickor 5,4% 41,1% 41,1% 12,5% 56 

Pojkar 7,9% 41,3% 39,7% 11,1% 63 

Totalt 6,7% 41,2% 40,3% 11,8% 119 
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Tabell 5. Sambandet mellan elevernas preliminära kursbetyg och provbe-

tyg (N=117) 

   Provbetyg    

  IG G VG MVG Antal 

P
r
e
li

m
in

ä
r
t 

k
u

r
s
b

e
ty

g
  

(
a
n

d
e
l 

i 
%

)
 

 
IG 100 0 0 0 4 

G 13,8 79,3 6,9 0 29 

VG 0 45,5 54,5 0 55 

MVG 0 0 51,7 48,3 29 

 Antal 8 48 47 14  

 

godkända på provet är större än andelen som har IG som preliminärt kursbe-

tyg. I tabell 5 visas sambandet mellan elevens preliminära kursbetyg och 

provbetyget. De flesta elever som inte fick samma provbetyg som preliminärt 

betyg hade ett steg lägre i provbetyg. Det var bara bland de elever som hade G 

i preliminärt betyg som en liten andel hade ett steg högre i provbetyg. Nära 80 

% av de elever som hade preliminärt kursbetyg G fick även G i provbetyg me-

dan närmare hälften av eleverna med preliminärt kursbetyg VG bara fick G i 

provbetyg. Samma mönster visar eleverna som har preliminärt kursbetyg 

MVG, där lite drygt hälften bara fick VG i provbetyg. 

Resultat på uppgiftsnivå 

Lösningsfrekvensen på varje uppgift visas i figur 2, och tabell 6 visar fördel-

ningen av lösningsfrekvenser bland uppgifter fördelat på betygsnivå. Totalt  

Tabell 6. Fördelningen av lösningsfrekvens bland uppgifter fördelat på 

betygsnivå.  

Lösningsfrekvens 

(%) 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

G-belägg 0 1 3 7 13 

VG-belägg 0 3 3 5 1 

MVG-belägg 3 1 2 0 0 
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Figur 2. Lösningsfrekvens för 

respektive uppgift. N = 119. Be-

tygsnivåerna är markerade enligt 
följande: svart=G, grått=VG, 
vitt=MVG  
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Figur 3. Lösningsfrekvens för re-

spektive uppgift uppdelat på kön. 

Varje par av staplar representerar 
en uppgift där den svarta stapeln 
anger lösningsfrekvensen för flickor 
och vita stapeln lösningsfrekvensen 
för pojkar. N = 119 
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Figur 4. Ämnen som lärarna undervisar i förutom i biologi. 

fanns 24 uppgifter med G-belägg. Lösningsfrekvensen var över 80 % för 13 av 

dessa uppgifter och mellan 60-80 % för sju av dem. Två av uppgifterna hade 

lösningsfrekvenser under 50 %. I provet ingick 12 VG-belägg. Hälften av dessa 

hade en lösningsfrekvens mellan 20-60 % och hälften över 60 % lösningsfre-

kvens. Sex MVG-belägg ingick i provet. Två av dem hade över 40 % lösnings-

frekvens. Två MVG-belägg hade en lösningsfrekvens på under 10 %.  

Som nämnts ovan var det ingen påvisbar skillnad i provbetyg mellan flickor 

och pojkar bland de elever som gjorde hela provet. Det är inte heller några 

anmärkningsvärda skillnader mellan könen sett till uppgiftsnivå (figur 3). 

Lärarnas synpunkter på biologiprovet 

I samband med resultatrapporteringen fick lärarna svara på en enkät om pro-

vet. 22 lärare har svarat på lärarenkäten. Redovisningen av enkäten presente-

ras nedan som sammanfattningar av enkätsvar och lärarkommentarer.  

För detaljerade enkätresultat och samtliga lärarkommentarer hänvisas till 

Bilaga 3.  

Bakgrund 

Könsfördelningen mellan lärarna var relativt jämn (12 kvinnor, 10 män). Ca 

45 % av lärarna hade mer än 20 års erfarenhet av undervisning, drygt 40 % 

hade mellan 5-10 års undervisningserfarenhet och endast en lärare hade 

mindre än 5 års erfarenhet. Biologilärarna undervisar framförallt kemi och 

eller naturkunskap vid sidan av biologin. (se fig. 4). Närmare 40 % av lärarna 

undervisar även i ett icke naturvetenskapligt ämne. I enkäten kunde lärarna 

även lämna kommentarer på ett antal av enkätens frågpr. I redovisningen av 

lärarenkäten nedan sammanfattas även kommentarerna med syfte att visa de 

mest frekventa synpunkterna. 
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Figur 5. Tidpunkter för provets genomförande. 

Provets genomförande 

Delprov I genomfördes från vecka 18 (första veckan i maj) och terminen ut. Ca 

en fjärdedel av skolorna genomförde provet vecka 21 (fig. 5). Första skola som 

genomförde planeringen av delprov II gjorde det vecka 17 och genomförande-

fasen av delprov II pågick från vecka 19 och terminen ut. Noteras bör att det 

fanns elever som skrev provet så sent som efter vecka 22. 

Många har inte genomfört laborationen på grund av att man inte planerat för 

mer än ett provtillfälle. Därför framfördes önskemål om att information om 

provet ges tidigare för att underlätta planeringen av laborationen.  

Provtid 

Alla 22 lärare har genomfört delprov I med sina elever. Knappt hälften av 

lärarna ansåg att provtiden var tillräcklig. Bland övriga instämde en knapp 

tredjedel av lärarna i huvudsak i att provtiden var tillräcklig när det gäller 

delprov I. Provtiden var enligt några lärare för knapp för att alla elever skulle 

hinna med de sista frågorna i provet. 

10 lärare har använt delprov II. När det gäller planeringsfasen av denna prov-

del ansåg majoriteten av lärarna att provtiden var tillräcklig medan bara hälf-

ten av lärarna ansåg att tiden för genomförandet var tillräcklig. 
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Provets innehåll 

Åtta av de 14 lärarna som har svarat på frågan om provet som helhet är till-

räckligt omfattande för att eleverna ska kunna visa vad de kan instämmer helt. 

Av de 21 lärare som besvarade frågan om de ansåg att provet som helhet 

stämmer väl överens med den undervisning de bedriver var det bara tre lärare 

som instämde helt medan 17 instämmer i huvudsak. 14 av dessa lärare in-

stämmer dock helt i att provet som helhet är i enlighet med kursplanen och 

betygskriterierna. Övriga lärare instämmer i huvudsak i påståendet. 

Ett flertal lärare har angett att de inte hunnit ta upp etologi i undervisningen 

innan kursprovet. Flera kommentarer har även getts om att provet innehåller 

några uppgifter som upplevs för omfattande och med för mycket text. 

Bedömningsanvisningar 

Sju lärare ansåg att bedömningsanvisningarna var tydliga. 12 lärare instäm-

mer i huvudsak medan tre lärare anser att bedömningsanvisningarna inte är 

tillräckligt tydliga. Tio av lärarna instämmer helt i att de haft hjälp av elevsva-

ren med bedömningsförslag vid bedömningen och lika många instämmer i 

huvudsak. 15 lärare instämde helt eller i huvudsak i frågan om uppgifternas 

koppling till betygskriterierna varit ett stöd för att beskriva vad eleven kan och 

vad eleven behöver utveckla. På frågan om det är enkelt att utifrån beläggs-

modellen avgöra elevens provbetyg svarade fem lärare att de instämde medan 

majoriteten av övriga lärare instämde i huvudsak. 

Många upplever att elever som visat kunskap, men inte uppfyllt kraven för 

belägget, missgynnas på de sista uppgifterna. En möjlighet att sätta G där det 

bara fanns VG och MVG belägg efterfrågas därför. Att det finns exempel med 

elevsvar anses vara bra. 

Kravgränser 

Överlag uttrycks att kravgränserna är rimliga. Alla 22 lärare ansåg att krav-

gränsen för godkänd var lämplig. 21 lärare ansåg att kravgränsen för väl god-

känd var lämplig. Fyra lärare ansåg att kravgränsen för mycket väl godkänd 

var för hög, medan övriga ansåg att den var lämplig. Flera önskar kravgränser 

på delprov I separat då många inte kunde genomföra laborationen. En lärare 

kommenterar att klassens flickor presterat sämre än förväntat och pojkarna 

bättre. Överlag uttrycks dock att kravgränserna är rimliga. 

Resultatinsamling 

16 lärare instämde helt i att de fått tillfredsställande information inför datain-

samlingen, medan fem lärare instämde i huvudsak. Åtta av lärarna hade haft 

någon form av tekniska problem vid inloggningen till redovisningsformuläret. 

Majoriteten av lärarna ansåg i olika grad att arbetsinsatsen vid datainsamling-
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en inte var av rimliga proportioner. Lärarna kommenterade även att det fanns 

vissa problem med inrapporteringsformuläret bl.a. med rutor som autofyllde 

och vilka tecken som kunde användas i respektive fält. 

Nationell provbank 

Hälften av lärarna hade aldrig använt Skolverkets nationella provbank i Bio-

logi A, endast en lärare hade utnyttjat det mycket. De som kände till provban-

ken ansåg ändå att det var värdefullt med kursprovet vid betygssättning. 

Framtida prov 

Inför utvecklingen av nästa frivilliga kursprov i Biologi 1 anser lärarna att det 

är önskvärt att informera om provets omfattning i god tid så att det går bättre 

att planera. De vill även ha separata kravgränser för delprov I respektive del-

prov II (d.v.s. teori- respektive laborativ del). Många är dock nöjda med pro-

vet 2011 som helhet. 

Intervjuer med biologilärare 

Bland de skolor som beställt biologiprovet men inte rapporterat in resultat 

kontaktades 20 skolor. Telefonintervjuer genomfördes vid sju skolor. Vid två 

skolor hade ansvarig lärare slutat varför intervjuer inte kunde genomföras. 

Med övriga 11 skolor erhölls ingen kontakt. Resultaten av telefonintervjuernas 

flervalsfrågor presenteras i bilaga 5. Nedan följer en sammanfattning av frågor 

och kommentar. Ingen av de tillfrågade lärarna har genomfört provet. Moti-

veringarna till varför provet inte genomfördes handlar framförallt om att det 

inte gick att frigöra tid för provet. Ingen instämde i att informationen om och 

leveransen av provet skulle ha skett med för kort varsel eller att provet inte 

skulle motsvara förväntningarna. Tre lärare uppger sig ha beställt provet för 

att titta på provet (upplägg, kravnivåer). Tre lärare uppger att de inte sett 

provet själva. Ingen av lärarna hade någon åsikt om kravgränserna för provbe-

tygen (några motiveringar var att de inte minns eller kollat det). I övriga syn-

punkter ställer sig två lärare spontant positiva till denna typ av prov. 

Kommenterade uppgifter i biologi 

Nedan följer kommentarer på resultat från några utvalda uppgifter. I kom-

mentarerna ges exempel på både uppgifter som fungerat bra och uppgifter 

som fungerat mindre bra och tänkbara orsaker till utfallet. 

Uppgifter med G-belägg 

Uppgift 3b hade bara 24 % lösningsfrekvens. Uppgiften handlade om var det 

sker respiration och flera alternativ skulle anges för att svaret skulle ge belägg. 

Varför så få elever klarade detta belägg kan bero på att de helt enkelt inte hade 

tillräckliga kunskaper. Att det var öppet hur många av de givna alternativen 

som var korrekta kan ha bidragit till den låga lösningsfrekvensen. Uppgift 2 
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hade en lösningsfrekvens på 43 %. Uppgiften handlar om att läsa ut ett veten-

skapligt artnamn ur en tabell. Eleverna kan ha svårt att ta till sig det binära 

systemet för namngivning av arter vilket kan ha bidragit till en lösningsfre-

kvens i underkant. 

En av de uppgifter som har fungerat bra, till skillnad från de två som nyss 

beskrivits, är uppgift 6. Den består av tre flervalsuppgifter och behandlar or-

ganellernas roll vid proteinsyntesen. Över 80 % av eleverna har klarat den.  

Uppgifter med VG-belägg 

Uppgift 14a hade den lägsta lösningsfrekvensen, 22 %, bland VG-beläggen. I 

denna uppgift skulle eleven ta upp och utveckla biologiska argument för och 

emot några förslag till olika sätt att använda skördade musslor. Svårigheten i 

denna uppgift kan möjligen ligga i att eleven måste koppla sin argumentation 

till ej angivna biologiska modeller, som de förvisso borde känna till. Uppgif-

tens ämnesinnehåll ligger i gränslandet mellan Biologi A och Naturkunskap A 

och kanske inte har tagits upp i biologikursen bland alla elever vilket också 

kan ha bidragit till den lägre lösningsfrekvensen. I uppgift 10 har skillnaden i 

resultat mellan de elever som fått godkänt och de som fått väl godkänt i prov-

betyg varit tydlig. Majoriteten av de godkända eleverna har klarat G-belägget. 

När det gäller VG-belägget har knappt 30 % av de godkända eleverna klarat, 

medan majoriteten av de elever som hade väl godkänt på provet klarat uppgif-

ten. Uppgiften handlade om hur en näringsväv påverkas av att en arts popu-

lationsstorlek förändras. Näringsväven är en viktig modell som hör till ekologi 

och den teoretiska bakgrunden är förmodligen välkänd bland eleverna vilket 

kan förklara att uppgiften fungerat bra. 

Uppgifter med MVG-belägg 

Uppgift 11b hade den högsta lösningsfrekvensen, 44 %, bland MVG-beläggen. 

Belägget vilar på betygskriteriet för MVG som lyder ”eleven jämför och värde-

rar olika modeller och teoriers giltighet och identifierar skillnader mellan 

naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten” enligt kursplanen. 

Uppgiften handlade om att eleven ska granska åsikter med avseende på om de 

vilade på naturvetenskaplig grund och motivera sin ståndpunkt. Den typ av 

resonemang som uppgiften krävde är oftast svårt att bedöma vilket kan vara 

en orsak till att det är ett relativt enkelt belägg på mvg-nivån. Att uppgiften 

varit svår att bedöma avspeglar sig dessutom i att uppgiften inte så tydligt ger 

skillnader i resultat mellan VG och MVG som vore önskvärt. Både den externa 

och den interna referensgruppen bedömde dock att uppgiften svarade upp 

mot betygskriteriet. 
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Den laborativa uppgiften 

Det var bara 8 %  av eleverna, d.v.s. 10 elever, som klarade MVG-belägget när 

det gällde planeringsmomentet (L1) i den laborativa uppgiften (delpov II). Det 

omfattade att eleven skulle inkludera ett naturvetenskapligt tänkande i ett 

försöksupplägg. Det kan vara så att eleverna inte är tränade i att planera en 

undersökning från grunden utan för det mesta får en färdig manual att följa. 

Laborationen i övrigt har ganska höga lösningsfrekvenser vilket kan indikera 

att eleverna har bra rutiner när det gäller att genomföra och redovisa laborat-

ioner. 

4. Kemiprovet 

Skolverket beslutade 2010 att ett teoretiskt kursprov i kemi A skulle konstrue-

ras och färdigställas till vårterminen 2011. Provtiden sattes till 150 minuter. 

En av utgångspunkterna vid provkonstruktionen var att provet skulle täcka de 

av kemins delområden som nämns i kursplanen. Aktiva lärare bidrog till att 

avgöra vad provet skulle innehålla och vilken tyngd olika delområden skulle få 

i provet. Det visade sig under provutvecklingen att kursplanen öppnar för 

olika tolkningar och det fanns därför delade meningar om vilka delområden 

som hör hemma i kemi A. Resultatet blev att provet inte innehåller delområ-

den som vissa lärare behandlar i kemi A och andra lärare behandlar i kemi B. 

Det var därför det var så lite organisk kemi i provet. 

Provet skulle också göra det möjligt för elever att visa kunskapskvaliteter mot-

svarande betygskriterierna för kemi A. Genom att innehålla många uppgifter 

på G-nivå (20 uppgifter totalt, varav fyra med både G- och VG-nivå och fem 

med alla betygsnivåer) kunde provet täcka kemins delområden i den omfatt-

ning som ansågs väl avvägt. Provet innehöll något färre uppgifter på VG- nivå 

(totalt 14 varav fem med enbart VG-nivå) och bara ett fåtal på MVG-nivå (fem 

uppgifter). eftersom eleverna måste ägna relativt mer tid åt att lösa dessa 

uppgifter samtidigt som andelen elever som får ut något av sina ansträng-

ningar på dessa uppgifter är mindre. 

En begränsning vid provutvecklingen var att provet bara bestod av ett teore-

tiskt prov och att skrivtiden skulle vara maximalt 2,5 timmar. Det innebar att 

provet inte kunde ge läraren ett stöd för bedömning av alla betygskriterier i 

kursplanen. Det gäller särskilt förmågan att planera, genomföra och utvärdera 

experimentella undersökningar. För att bättre motsvara hela kursplanen in-

nehöll kursprovet som utvecklats för våren 2012 en laborativ uppgift. 
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Tabell 7. Undre gräns för provbetyg i kemi 

Provbetyg Totalt antal poäng Varav minst 

Godkänt 13  

Väl godkänt 24 9 VG eller MVG 

Mycket väl god-
känt 

35 3 MVG 

I kemi finns det en tradition av externa prov, senast de centrala proven som 

erbjöds sista gången år 1995. De centrala proven fungerar i viss mån fortfa-

rande som norm för hur ett kemiprov ska se ut, särskilt ett prov som 

påstås vara ett kursprov. Vi hade detta i åtanke vid utvecklingen av kursprovet 

för att undvika att lärarna skulle anse att provet i allt för hög grad avvek från 

normen. Om lärare väljer att inte använda provet skulle det inte bidra till att 

öka likvärdigheten i betygsättningen i någon högre grad. I ett avseende utma-

nade vi dock medvetet normen för ett kemiprov. Vi försökte utveckla uppgifter 

för bedömning på den högsta betygsnivån som innehöll annat än långa beräk-

ningar i flera steg. 

Bedömningsmodellen följer till stor del principerna för de nationella proven i 

matematik för gymnasial utbildning. Eleven får för varje deluppgift veta hur 

många poäng som uppgiften kan ge och på vilken betygsnivå. Läraren ska 

bedöma om elevens svar motsvarar det som i bedömningsanvisningen anges 

för varje poäng. Som komplement finns autentiska elevsvar med förslag på 

bedömning. 

Kravgränser 
Maxpoäng på kemiprovet var 45 poäng varav 21 poäng på G-nivå, 17 poäng på 

VG-nivå och 7 poäng på MVG-nivå. Utifrån resultaten från kravgränssätt-

ningsproceduren, se sidan 5, beslutades vilka krav som gällde för respektive 

provbetyg. I tabell 7 anges kravgränserna för kemiprovet. 

Resultat kemi 
För att kunna utvärdera proven ombads lärarna att dels rapportera sina ele-

vers resultat, dels besvara en enkät om provet. 

Datainsamling 

I provets lärarinformation fanns instruktioner för rapportering av elevresul-

tat. Samtliga elevers resultat skulle rapporteras för detta provtillfälle. I in-

struktionerna hänvisades lärarna till en hemsida för rapportering av resultat. 

På denna sida laddades först en resultatblankett ned som användes för att 
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fylla i elevresultaten. Via hemsidan lästes sedan denna blankett in och lärarna 

uppmanades att fylla i en enkät om provet. 

239 skolor beställde provet i kemi. Av dessa har 46 skolor rapporterat resultat. 

För kursprovet i kemi finns resultat rapporterat för 1475 elever. För vissa 

elever hade inte kön, preliminärt kursbetyg eller provbetyg rapporterats. Där-

för ingår något färre (1294) elever i redovisningarna nedan. 

193 av skolorna som beställde provet i kemi rapporterade inte in något resul-

tat. För att ta reda på några exempel på bakgrunden till detta bortfall kontak-

tades ansvariga lärare vid ett urval av skolor för en intervju utifrån förutbe-

stämda frågor. Intervjun gjordes bl.a. för att ta reda på dels om provet genom-

förts, och dels om provet inte genomförts skälet till detta. Skolorna kontakta-

des dels genom telefonuppringning 2 gånger och ett mejl (ämnesansvariga, 

reception eller rektor beroende på de e-postadresser som angivits). 

I följande avsnitt redogörs för analysen av de resultat som rapporterats in för 

kemiprovet. 

Helprovsresultat i kemi 

I tabell 8 redovisas betygen på provet, totalt och uppdelat på kön. Det vanlig-

aste provbetyget är G och det näst vanligaste är IG. Det är drygt 30 % av ele-

verna som inte klarar gränsen för G. Pojkarna har generellt lägre provbetyg. 

Bland pojkarna är IG det vanligaste provbetyget.  

Lärarna uppmanades att ange preliminära kursbetyg för eleverna. I tabell 9 

presenteras de preliminära kursbetygen, totalt och uppdelat på kön. De preli-

minära kursbetygen är generellt högre än provbetygen. Det vanligaste preli-

minära kursbetyget är G, men näst vanligast är VG. IG är det minst vanliga 

preliminära kursbetyget. Pojkar har i större utsträckning IG och G medan 

flickorna i större utsträckning än pojkarna har preliminära betyg VG och 

MVG. 

Tabell 8. Fördelning av provbetyg för kvinnor och män för kursprovet i 
Kemi A, vt11 

kön / prov-
betyg 

IG G VG MVG Antal 

Flickor 25,1% 35,2% 26,1% 13,6% 605 

Pojkar 37,2% 33,1% 20,5% 9,3% 689 

Totalt 31,5% 34,1% 23,1% 11,3% 1294 
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Tabell 9. Fördelning av preliminärt kursbetyg för kvinnor och män för 

kursprovet i Kemi A, vt11 

kön / kurs-
betyg 

IG G VG MVG Antal 

Flickor 10,4% 29,4% 33,7% 26,4% 605 

Pojkar 18,3% 40,3% 23,9% 17,4% 689 

Totalt 14,6% 35,2% 28,5% 21,6% 1294 

 

Av tabell 10 framgår hur elever med ett visst preliminärt kursbetyg presterat 

på provet. Omkring hälften av eleverna med preliminärt kursbetyg VG eller 

MVG har fått ett lägre betyg på provet och knappt hälften av eleverna med 

preliminärt kursbetyg G har fått IG som provbetyg.  

Resultat på uppgiftsnivå 

Lösningsfrekvensen på varje uppgift visas i figur 6. Totalt fördelade sig po-

ängen på betygsnivåerna enligt följande: 21 poäng på G-nivå, 17 poäng på VG-

nivå och 7 poäng på MVG-nivå.  

 

Tabell 10. Sambandet mellan elevernas preliminära kursbetyg och provbe-
tyg (N=1294) 

   Provbetyg    

  IG G VG MVG Antal 
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IG 97,9 2,1 0 0 189 

G 43,6 55,5 0,4 0,4 456 

VG 6,2 45,0 45,0 3,8 369 

MVG 0,4 6,4 46,8 46,4 280 

 Antal 408 441 299 146  
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Figur 6. Lösningsfrekvens för respektive uppgift 
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Lärarnas synpunkter på kemiprovet 

I samband med resultatrapporteringen fick lärarna svara på en enkät om pro-

vet. 62 lärare besvarande enkäten. I enkäten var det också möjligt att lämna 

egna kommentarer om provet. Redovisningen av enkäten presenteras nedan 

som sammanfattningar av enkätsvar och lärarkommentarer. För detaljerade 

enkätresultat hänvisas till Bilaga 4. 

Bakgrund 

60 % av lärarna som svarat på enkäten var män. Omkring två tredjedelar av 

lärarna har undervisat i mer än tio år. Av de lärare som svarat var det vanlig-

ast att de förutom kemi undervisade i biologi (31 %) eller naturkunskap (30 

%). 

Provets genomförande 

Provet fanns att beställa från och med vecka 16. Ingen klass genomförde pro-

vet innan vecka 18 och 75 % av klasserna genomförde provet vecka 21-22. 

Kursprovet 

80 % instämde helt eller i huvudsak i att provtiden var tillräcklig. Utifrån 

lärarsvaren bedömdes provets spegling av undervisning, kursplan och be-

tygskriterier vara relativt god. 80 % instämde helt eller i huvudsak i att provet 

är tillräckligt omfattande för att eleverna ska kunna visa vad de kan. 

Några lärare kommenterade att provtiden var något knapp, speciellt för elever 

med annat modersmål än svenska. Andra kommentarer var önskemål om 

laborativa moment och att det saknades uppgifter i organisk kemi. Många 

grupper har inte hunnit behandla alla moment som ingår i provet. En del 

kommenterade att det var för mycket uppgifter på gaser. Utifrån kommenta-

rerna är det tydligt att det finns många olika tolkningar av vilket innehåll 

kursplanen anger. Organisk kemi, entropi och aktiveringsenergi är exempel på 

delområden som lärare påpekat inte hör hemma i ett prov för kemi A. 

Bedömningsanvisningarna 

Bedömningsanvisningarna ansågs vara till god hjälp vid bedömning men 

anvisningarna upplevdes inte helt tydliga. Ett flertal olika kommentarer gavs 

på bedömningsanvisningarna. En del efterfrågade ett mer komplett facit och 

mallen för bedömning ansågs av några vara trubbig. Flera efterfrågar möjlig-

heten att sätta halva poäng alternativt fler poäng totalt så att det gick att be-

löna de som visat kunskap men inte gjort uppgiften helt korrekt. Fråga 15 och 

16 har fått många synpunkter, svårt att förstå uppgifterna och vad som krävs 

av eleven var vanliga kommentarer. 
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Kravgränser 

Kravgränserna för alla betygsnivåer ansågs lämpliga. För godkänt var andelen 

som tyckte gränsen var för hög lika stor som de som tyckte den var för låg. För 

betyget väl godkänt ansåg 7 % att gränsen var för högt satt och 2 % att den var 

för lågt satt. För betyget mycket väl godkänt så ansåg 8 % att gränsen var för 

högt satt medan ingen ansåg gränsen vara för låg. 

Kommentarerna runt kravgränser handlade framförallt om att man önskar 

fler poäng för att differentiera lättare samt att det kunde vara mer poäng på 

MVG-nivå. 

Resultatinsamling 

Datainsamlingen upplevdes som mycket tidskrävande. Informationen om 

insamlingen upplevdes tillfredställande av de flesta och tekniken runt inlogg-

ning och rapporteringsformulär fungerade väl. 

Lärarkommentarerna handlade framförallt om upplevelsen av att rapporte-

ringen var för tidskrävande. 

Framtida prov 

Lärarna ombads kommentera ifall det var något de anser att vi ska beakta 

inför utvecklingen av nästa frivilliga kursprov i kemi 1. Lärarna anser att in-

formationen om provets omfattning och tidpunkt ska meddelas tidigare för att 

underlätta planering. Ökad tydlighet i uppgifter och bedömningsanvisningar 

är andra önskemål för framtida prov. 

Intervjuer med kemilärare 

Bland de skolor som beställt kemiprovet men inte rapporterat in resultat kon-

taktades 22 skolor och intervjuer genomfördes vid sex skolor. Frågorna besva-

rades inte fullt ut av informanterna. Resultaten av telefonintervjuernas fler-

valsfrågor presenteras i bilaga 6. Nedan följer en sammanfattning av frågor 

och kommentar. Av sex tillfrågade lärare har en genomfört provet. Moti-

veringarna till varför provet inte genomfördes handlar framförallt om att det 

inte gick att frigöra tid för provet. Ingen instämde i att informationen om och 

leveransen av provet skulle ha skett med för kort varsel eller att provet inte 

skulle motsvara förväntningarna. Motiveringarna handlade framförallt om att 

det inte gick någon Kemi A eller inte passade in i planeringen. Den lärare som 

genomfört provet visste inte att det skulle rapporteras. De flesta lärarna in-

stämmer helt eller delvis i att provet som helhet stämmer överens med deras 

undervisning. Tre lärare var positiva beträffande provets överensstämmelse 

med styrdokumenten, två minns inte. Den lärare som genomförde provet 

ansåg att kravgränserna var på lämplig nivå. En lärare anser spontant att det 

är ett trevligt prov. 
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Kommenterade uppgifter i kemi 

Nedan kommenteras ett urval av uppgifter som avviker med avseende på lös-

ningsproportion och olikheter mellan pojkars och flickors prestation. 

Uppgift 5 

Uppgift 5 a har en lösningsproportion som motsvarar en vanlig G-uppgift 

medan uppgift 5 b och 5 c har betydligt lägre lösningsproportion. Endast ca 40 

% av eleverna har löst dessa deluppgifter. Detta kan förklaras med att uppgif-

terna 5b och 5c är följdfrågor på 5a och ett felaktigt svar på 5a ger automatiskt 

fel på 5b och 5c. Relativt sett är därför lösningsproportionen likvärdig för 

deluppgifterna 5a, 5b och 5c. 

Uppgift 6 b 

Uppgiften går ut på att förklara ett kemiskt samband med ett naturvetenskap-

ligt språk. 

Elevresultaten på uppgift 6 b visade på relativt stora skillnader i lösningspro-

portion mellan könen (figur 7). För elever med låga och medelhöga provresul-

tat presterade flickorna bättre på uppgiften, för elever med höga provresultat 

var det ingen skillnad mellan könen. 

Uppgift 7 a 

Elevresultaten på Uppgift 7 a visade på relativt stora skillnader i lösningspro-

portion mellan könen. Pojkarna presterade bättre på uppgiften. Uppgiften är 

en flervalsuppgift om stökiometri. 

Uppgift 15 b 

Lösningsproportionen för G-poäng på uppgift 15 b var mycket låg. Endast 

cirka 30 % av eleverna löste denna uppgift. Uppgiften handlade om att upp-

skatta entalpiförändringen vid en kemisk reaktion. 

Uppgift 16 

Uppgiften handlar om vilka kemiska och fysikaliska egenskaper som ett ämne 

behöver ha för att fungera i ett visst sammanhang. Resultaten skiljer sig mel-

lan flickor och pojkar. Uppgiften har en högre lösningsproportion för pojkar 

och särskilt för deluppgiften 16 b skiljer sig resultaten åt. 

5. Slutsatser avseende de nya proven i Biologi A 
och Kemi A 

Resultaten från 2011 års kursprov i Biologi A och Kemi A måste tolkas med 

stor försiktighet eftersom det är relativt få elever som deltagit i proven. I bio-
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logi rapporterades endast 119 elevresultat på hela provet in av de totalt 359 

elever som deltog i någon del av provet. I kemi var deltagandet högre och 1475 

elevers resultat rapporterades in. De senaste två åren har omkring 15 000 

elever läst kursen Biologi A och drygt 20 000 elever har läst Kemi A. Frågan är 

därför om resultaten från proven kan anses vara representativa. Här samman-

fatts dock de resultat som rapporterats in och de mönster som går att utläsa ur 

det material som kommit oss tillhanda diskuteras. 

Både i biologi och i kemi är de preliminära betygen högre jämfört med provre-

sultatet. Ungefär hälften av eleverna som har de två högre betygen har fått ett 

steg lägre betyg på provet i biologi. Mönstret är likartat i kemi när det gäller 

de två högre betygen, men en större andel av elever med preliminärt godkänt 

kursbetyg har inte skrivit godkänt på provet. I det sammanhanget är det in-

tressant att konstatera att lärarna ändå är tämligen nöjda med kravgränserna. 

Mönstret är likartat när det gäller de nationella proven i matematik för gym-

nasieskolan. 

En jämförelse med betygsstatistiken på riksnivå (enligt Skolverkets statistik) 

visar att elevernas slutbetyg i Biologi A och Kemi A är ännu högre än de pre-

liminära betyg som rapporterats in i samband med kursprovet (jfr tabell 11).  

Tabell 11. Fördelningen av slutbetyg mätt i % bland de elever som läst 
Biologi A och Kemi A de två senaste åren, samt andelen elever som gått 

naturvetenskapligt program bland de elever som läst kurserna (Skolverket 

2012). 
 

 IG G VG MVG Antal ele-
ver 

Andel NV 
(%) 

Biologi A:       

2008/9 1,3 19,3 38,6 40,7 14924 86 

2009/10 1,4 20,4 37,7 40,5 15524 84 

2010/11 1,3 18,4 39,1 41,2 15820 84 

 

Kemi A: 

      

2008/9 5,0 34,3 33,6 27,1 20282 63 

2009/10 4,7 35,5 32,8 26,9 20781 63 

2010/11 4,4 34,5 33,9 27,2 21475 62 
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Det kan vara så att urvalet av elever, som var relativt litet, inte var representa-

tivt och att det är en orsak till denna diskrepans. 

Som helhet har eleverna presterat bättre i biologi än i kemi (jfr tabell 3 och 9) 

vilket även avspeglar sig i betygsstatistiken (tabell 11). En orsak till detta kan 

vara att det är en större andel elever som inte läser på naturvetenskapligt 

program som läser kemi. De senaste två åren har t.ex. drygt en fjärdedel av de 

elever som läst Kemi A gått på teknikprogrammet och eleverna på teknikpro-

grammet har klart lägre betyg i kemi A än eleverna på NV-programmet.  

En orsak till att eleverna presterar sämre på de nya proven i biologi och kemi 

än vad deras betyg indikerar kan också vara att de är ovana vid hela kursprov. 

Inom biologi har det inte funnits några centralt administrerade prov sedan 

studentexamen i slutet av 1960-talet. De centrala proven i kemi erbjöds senast 

1995. 

En förklaring till att provbetygen skiljer sig så mycket från de preliminära 

kursbetygen kan vara elevernas motivation att prestera på kursprovet. Vi vet 

väldigt lite om på vilka premisser eleverna gjort provet. Det är möjligt att 

lärare presenterat provet som en möjlighet att höja sitt betyg men att eleven 

inte riskerar att sänka sitt betyg. En elev som vet vilket betyg hon eller han 

ligger på och märker att provet är för svårt för att nå ett provbetyg som är 

bättre än det preliminära kan i så fall förväntas ta lättare på uppgiften. En 

annan förklaring kan vara att resultatet indikerar en skillnad i vilka kunskaper 

som krävs för ett visst betyg. I så fall kräver det frivilliga kursprovet mer kun-

skaper än vad lärarna som rapporterat in resultat kräver av sina elever, för 

samma betyg. 

Lärarkommentarerna visar att det finns en stor spridning när det gäller hur 

lärarna tolkar innehållet i kemi A. Om proven enbart skulle innehålla det som 

vi bedömt att alla elever fått undervisning om och vi anser oss helt säkra på att 

kursplanen ger oss stöd för, skulle provet bli ganska smalt. Risken är då att 

proven styr undervisningen mot denna begränsade del av kemin. Proven 

måste i stället kunna visa prov på det som kan rymmas i ett prov utifrån gäl-

lande kursplan även om vi kan anta att inte alla lärare skulle hålla med oss. 

Proven levererades under vecka 16 och störst andel skolor genomförde provet 

under vecka 21 både när det gäller biologi och kemi. Även veckorna 20 och 22 

genomfördes ett flertal prov. Tidigast har proven genomförts vecka 18. Ef-

tersom det inte kommit några kommentarer om tidpunkten för leveransen i 

förhållande till provets genomförande är det troligt att vecka 16 var väl vald 

för ändamålet.   
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När det gäller biologiprovet är lärarna någorlunda nöjda med provtid och 

provinnehåll. Det finns dock kommentarer om att det är för mycket text för 

vissa elever. De textrika uppgifterna ligger sist i provet och är uppgifter med 

MVG-kvalitet. Det är svårt att formulera en kortfattad uppgift med högsta 

betygskvaliteter särskilt om den ska ha en kontext och frågan är om det inte är 

så att en sådan uppgift kräver mer text. När det gäller bedömningsanvisning-

arna överväger åsikter på den positiva delen av skalan bland lärarna. Några 

lärare ansåg dock att några uppgifter missgynnade elever som inte gav ett fullt 

korrekt svar. I en bedömningsanvisning är utgångspunkterna dels vad som 

efterfrågas i uppgiften, dels betygskriterierna. Det är inte säkert att det går att 

ge G i alla uppgifter även om elevsvar berör ämnet. När det gäller bedöm-

ningsanvisningar för uppgifter av mer öppet format, t.ex. när eleven ska föra 

ett resonemang om ett problem, finns det oftast flera alternativa svar och det 

kan vara svårt att fånga in alla. Exempelsvar ges därför som vägledning i 

denna typ av uppgifter och läraren bör sedan utifrån sin erfarenhet kunna 

bedöma alternativa svar. Lärarna är också i stort sett tillfreds med kravgrän-

serna, men några ansåg att kravgränsen för MVG var för hög. Det är intres-

sant eftersom flera av de lärare som medverkade vid kravgränssättningen 

föreslog en högre kravgräns och den kravgräns som slutligen sattes på provet 

motsvarar den lägsta gränsen som föreslogs.  

Kemilärarnas kommentarer bekräftar erfarenheten från provutvecklingen att 

innehållet i kemi A skiljer sig åt i olika lärares undervisning, särskilt när det 

gäller termodynamik, organisk kemi och gaser. Många lärare uppfattar att 

provet inte speglar innehållet i deras undervisning fullt ut. Ambitionen vid 

provutvecklingen var att provet inte skulle innehålla delområden som vissa 

lärare behandlar i kemi A och andra i kemi B. Trots det har vissa lärare ansett 

att det varit för mycket av vissa delområden i provet. För att råda bot på det 

skulle innehållet i framtida prov kunna begränsas ytterligare så att ytterst få 

lärare anser att provet innehåller något som inte platsar i den aktuella kursen. 

Men ju mer innehållet i provet begränsas till ett slags kärna desto mer ökar 

risken för att lärare väljer att inte använda provet eftersom innehållet i provet 

speglar en för liten del av varje lärarens undervisning. 

Det är en förhoppning att ämnesplanen för kemi inom GY2011 är tydligare när 

det gäller vilka delområden som ska tas upp i respektive kurs så att likvärdig-

heten ökar i undervisningen. Det skulle innebära att det blir lättare att sätta 

samman ett kursprov som många lärare upplever speglar deras undervisning 

på ett bra sätt. 

Många bland både biologi- och kemilärarna ansåg att återrapporteringen av 

resultat var alltför tidskrävande och några lärare, framförallt biologilärare, 

hade även haft tekniska problem. Eftersom det var första gången kursproven i 
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biologi och kemi gavs ut gick det inte att förutspå hur många elever som skulle 

göra proven. För att få ett tillräckligt stort underlag för statistiska bearbet-

ningar uppmanades därför läraren att lägga in alla elevers provresultat. Det 

blir självfallet ett större arbete för varje enskild lärare än vid en stickprovsin-

samling liknande den som görs av nationella prov. Dessa är dock obligatoriska 

och skrivs av ett betydligt större antal elever och genererar därför automatiskt 

ett större underlag när det gäller resultat.  

Lärarna anser att det är önskvärt att informationen om proven kommer tidi-

gare så att de får bättre möjligheter att planera in dem i vårens schema. I slu-

tet av vårterminen är det vanligt med prov i flera ämnen och det kan vara 

svårt att få den tid som krävs för ett kursprov, särskilt om det innebär att 

schemat måste brytas genom att lektioner från andra ämnen måste tas i an-

språk. Flera av de intervjuade lärarna angav också, som orsak till var för pro-

vet inte genomförts, att det inte gick att frigöra tid för provet. Andra av dessa 

lärare hade beställt provet enbart för att titta på det och några av dem hade 

inte den aktuella kursen.  

Majoriteten av de lärare som använde biologiprovet genomförde enbart del-

prov I (teoridelen). Det är därför föga förvånande att det fanns önskemål om 

att provet skulle ha separata kravgränser för de två delproven. I Skolverkets 

direktiv för provet var dock tydligt framskrivet att provet skulle utgöra en 

enhet eftersom det laborativa ses som en viktig karaktär hos de naturveten-

skapliga ämnena. Därför ska även en praktisk del ingå i provet. Detta gäller 

t.ex. även för de nationella ämnesproven i biologi, fysik och kemi för grund-

skolans årskurs nio. 

Framåtblick  
Från höstterminen 2011 infördes den nya gymnasieskolan Gy11. Med den 

följer även nya kurs- och ämnesplaner. Målet från statsmakterna har varit att 

det ska bli tydligare vilka målen med undervisningen ska vara för respektive 

kurs. De nya ämnesplanerna anger tre viktiga dimensioner, nämligen 

 syfte 

 centralt innehåll 

 kunskapskrav 

I de mål som sammanfattar syftet med ämnet anges vilka kunskaper och för-

mågor eleven ska utveckla, det centrala innehållet anger vad som ska tas upp 

under kursen. Kunskapskraven anger vilka kunskaper en elev ska ha uppnått 

för betygsnivåerna A, C och E på en betygsskala från A till F. Kunskapskraven 

utgör den mest genomgripande förändringen jämfört med de tidigare kurs-

planerna. 
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Dessa tre dimensioner måste alla fångas upp av de kursprov som tas fram 

enligt de nya ämnesplanerna.  

Värdet med kursproven består bl.a. i att de hjälper lärarna att göra mer lik-

värdiga bedömningar, vilket får anses vara särskilt viktigt när nya styrdoku-

ment träder ikraft. En förutsättning är dock att så många skolor som möjligt 

genomför även de frivilliga proven så att underlaget för utvärderingen blir 

tillräckligt. En stor utmaning inför kommande år är alltså att få så många 

skolor och lärare som möjligt att ta vara på den resurs som dessa kursprov 

utgör. 
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Bilaga 1  Kursmål 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutade kurs. 

 

Biologi A 

Eleven skall 

kunna planera och genomföra fältstudier och experimentella undersökningar, 

tolka dessa samt redovisa arbetet både muntligt och skriftligt,  

ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett idéhistoriskt per-

spektiv,  

ha kunskap om struktur och dynamik hos ekosystem, 

ha kunskap om principer för indelning av organismvärlden samt hur bestäm-

ning av organismer utförs, 

ha kunskap om betydelsen av organismers beteenden för överlevnad och re-

produktiv framgång, 

ha kunskap om naturvetenskapliga teorier rörande livets uppkomst och ut-

veckling, 

ha kunskap om arvsmassans strukturer samt förstå sambanden mellan dessa 

och individens egenskaper, 

ha kunskap om gentekniska metoder och deras tillämpningar samt kunna 

diskutera genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt perspektiv. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutade kurs. 

 

Kemi A 

Eleven skall 

kunna planera och genomföra experimentella undersökningar på ett ur säker-

hetssynpunkt tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa och tolka resul-

tatet samt redogöra för arbetet muntligt och skriftligt 

kunna beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på 

atomernas elektronstruktur och kunna relatera ämnets egenskaper till bind-

ningens typ och styrka samt till ämnets uppbyggnad 

ha kännedom om och kunna diskutera hur elektromagnetisk strålning växel-

verkar med materia 

ha kännedom om några grundämnen, kemiska föreningar och moderna 

material, deras egenskaper, förekomst och kretslopp samt deras betydelse 

t.ex. i jordskorpan eller inom olika verksamhetsområden i samhället 

kunna tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar och 

reaktioner och därvid föra stökiometriska resonemang samt utföra enkla be-

räkningar 

kunna uppskatta entalpiförändring vid kemiska reaktioner samt använda sig 

av begreppen entropi och entalpi för att diskutera drivkraften för en reaktion 

kunna använda begreppen oxidation och reduktion och beskriva tillämpning-

ar i industriella och vardagliga sammanhang 

ha kunskap om pH-begreppet, neutralisation, starka och svaga syror och baser 

samt kunna diskutera jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan och kunna 

relatera dessa kunskaper till bland annat miljöfrågor. 
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Bilaga 2  Provmatris 

Sammanställning av hur mål och kriterier berörs av kursprovet i Biologi 

  

Upp- g vg mvg Väl Mycket väl

gift A B C D E F G H Godkänd godkänd godkänd

nr A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 H1 H2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4

1 1 x x

2 1 x x

3a 1 x x

3b 1 x x

4 1 x x

5 1 x x

6a 1 x x

6b 1 x x

6c 1 x x

7 1 x x

8 1 x x

9 1 x x

10 1 1 x x x

11a 1 x x

11b 1 x x

12a 1 x x

12b 1 x x

13a 1 x x x

13b 1 1 x x x

14a 1 1 x x x

14b 1 1 x x x

15 1 1 1 x x x x

16a 1 x x

16b 1 1 x x x x

16c 1 x (x)

Teori 19 9 4

L1 1 1 1 x x x x

L2 1 x x

L3 1 x x

L4 1 1 x x x x

L5 1 1 1 x x x x x

Lab 5 3 2

Sa 24 12 6 24 12 6

x

Ant. belägg BetygskriteriumKursmål/kunskapsområden
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Bilaga 3  Diagram - Lärarenkät Biologi 
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Bilaga 4  Diagram - Lärarenkät Kemi 

 

Enkäten besvarades av 60 lärare. 
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Bilaga 5 Sammanställning av intervjuenkät om kursprovet i 
Biologi A vt 2011 

 

Sammanställningen omfattar de flervalsfrågor som besvarats av lärarna.2 

  

1 =  instämmer inte alls, 4 = instämmer helt 

 1 2 3 4 

5. Anledningen till varför provet inte genomförts:  

Vi fick inte kännedom om provet i tid. 5 0 1 0 

Provet levererades för sent. 5 0 1 0 

Det inte gick att frigöra tid för att genomföra provet. 1 2 0 3 

- Provet motsvarade inte de förväntningar vi hade. 4 0 0 0 

 

8. Hur väl anser du att provet som helhet (teori- + laborativ del) stämmer  

överens med din undervisning? 0 0 2 0 

 

9. Anser du att provet som helhet (teori- + laborativ del) är utformat i enlighet 

med kursplanen och betygskriterierna? 0 0 0 1 

                                                   

2
 Intervjuguiden kan beställas via provansvarig i biologi vid institutionen för tillämpad utbildningsveten-

skap, Umeå universitet.  
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Bilaga 6 Sammanställning av intervjuenkät om kursprovet i 
Kemi A vt 2011 

  

Sammanställningen omfattar de flervalsfrågor som besvarats av lärarna.3 

 

1 = instämmer inte alls, 4 = instämmer helt 

 1 2 3 4 

5. Anledningen till varför provet inte genomförts:  

- Vi fick inte kännedom om provet i tid. 5 0 0 0 

- Provet levererades för sent. 5 0 0 0 

- Det inte gick att frigöra tid för att genomföra provet. 2 0 1 2 

- Provet motsvarade inte de förväntningar vi hade. 5 0 0 0 

 

8. Hur väl anser du att provet som helhet stämmer överens med din undervis-

ning? 0 0 2 3 

 

9. Anser du att provet som helhet är utformat i enlighet med kursplanen och 

betygskriterierna? 0 0 1 2 

 

10. Vad anser du om kravgränsen för provbetyget 

 För låg Lämplig För hög 

Godkänt? 0 1 0 

Väl godkänt? 0 1 0 

Mycket väl godkänt? 0 1 0 

                                                   

3
 Intervjuguiden kan beställas via provansvarig i kemi vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 

Umeå universitet 
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