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Sammanfattning 
Tidigare forskning klargör att elever uppvisar ett högre betygsmedelvärde på muntliga 

prov än på motsvarande skriftliga trots att elever och då framförallt flickor föredrar 

skriftliga prov. Denna undersökning avser att testa femtio elever som genomgått ett 

muntligt prov för att undersöka deras attityd inför framtida muntliga prov i 
naturkunskap. Det unika med undersökningen är att söka efter aspekter som har med 
elevers vilja eller ovilja att göra fler muntliga prov, då jag inte kunnat finna att något 
tidigare material om att någon sökt dessa samband eller undersökt om muntliga prov är 

applicerbara inom naturvetenskap. Resultatet visade att framförallt fyra olika aspekter 
spelar stor roll för elevers attityd till genomförandet av fler muntliga prov. Dessa är 

känslan av att ha fått en rättvis bedömning, uppfattningen att ett muntligt prov leder till 
rättvisare bedömning än vad skriftliga prov gör, god möjlighet att kunna uttrycka sig 

muntligt samt att det närvarar två bedömare vid provförfarandet. Det visade sig även att 

muntliga prov är applicerbara inom naturvetenskap.  
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1 INTRODUKTION 

 
Av mina egna observationer i de klasser jag stött på har jag kunnat utröna vissa specifika 
drag så som att en liten andel av klassen räcker upp handen och visar sin delaktighet i 
klassrumssituationen verbalt medan mer än hälften sällan eller aldrig räcker upp handen 

för att berätta om sina tankar och kunskaper. Samtidigt som dagens prov och provfrågor 

i skolan är utformade på sådant vis att de besvaras individuellt och utan möjlighet att 

diskutera med andra. Provsituationen innebär att elever inte får möjlighet att utveckla sitt 

tänkande, prova sina argument eller resonera (Nationella utvärderingen Huvudrapport, 
2004). Som pedagog är det svårt att bedöma hur mycket elever som är tysta på 

lektionerna kan om ämnet, mer än vad som framkommer vid provtillfällena. Skriftliga 

prov är enligt nationella kvalitetsgranskningen den vanligaste examinationsformen i 

skolan. Vid skriftliga prov tycker jag att det oftast ställs en fråga och ett svar 

eftersträvas. För att samtliga elever ska ha en möjlighet att svara på frågan är den 

kopplad till litteraturen eller fakta från lektionsgenomgångar. Detta tror jag i många fall 

leder till en encyklopedisk upprepning av vad som står i litteraturen eller i 

lektionsanteckningar. Vilket leder till att pedagogen trotts ett rätt svar inte vet om eleven 

förstår sammanhanget, då det är svårt för både lärare och elev att uppnå en diskussion 
som utvecklar elevens tankar under genomförandet av ett skriftligt prov. Vid prov av en 

muntlig karaktär där eleven redovisar sin kunskap direkt till pedagogen i form av en 

ömsesidig dialog, tvingas eleven och läraren föra ett samtal där eleven får testa sina 
argument, resonera och utveckla sina tankar i ämnet.  
 
Som redskap för att mäta uppnådd kunskap i naturvetenskap har skriftliga prov, projekt 
och arbetsinsatser under och utanför lektionstid, samt muntliga prov använts av tradition 

som examinationsformer. Men genom att välja ett muntligt prov som 

undersökningsunderlag ger det eleverna möjligheten att bevisa sin nuvarande kunskap 
muntligt och bedömas med bakgrund av hur mycket eleven kan om frågan samt hur 
djupt eleven kan resonera om problemet den ställs inför. Då det står i styrdokumenten att 

elever ska ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina 

iakttagelser, slutsatser och kunskaper både i skriftlig och i muntlig form (lpo, 94). I 
skolverkets kursmål för naturkunskap står det skrivet att elever aktivt ska kunna delta i 
diskussioner och resonera kring naturvetenskapliga begrepp och miljöhot (lpf, 94). 
 
Vad anser elever om muntliga prov, är det en omtyckt form av kunskapsredovisning 

eller inte och kan de tänka sig att göra om provtypen efter att de genomfört den en gång? 
Arbetet går ut på att undersöka hur eleverna känner inför genomförandet av fler 
muntliga prov av samma karaktär när de genomfört ett. Detta för att undersöka om deras 
attityd till provtypen är negativ eller positiv och om de eventuellt kan tänka sig att ha 

fler muntliga prov? Finns det en mätbar könsrelaterad skillnad i attityd till muntliga prov 

i naturvetenskap inom den elevgrupp jag undersökt? I så fall finns det några generella 

mönster till att eleverna vill eller inte vill ha fler muntliga prov, är detta i så fall 

könsrelaterat eller inte? Tillsammans bildar dessa punkter en gemensam frågeställning: 

Hur ser elever på genomförandet av fler muntliga prov i naturvetenskap när de haft ett 

och vilka aspekter beror deras attityd på?  
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2 BAKGRUND 

 
Tidigare forskning pekar på tre viktiga aspekter vad det gäller elevresultat och attityd till 
muntliga prov. De tre huvudaspekterna tidigare forskning pekar på är: 
  

 Vid undersökningar om vilka prov eleverna föredrar får muntliga prov ett lågt 

betyg medan skriftliga examinationsformer ligger i topp (Zoller och Ben-Chaim, 
1997). 

 Flickor har ett genomgripande lägre intresse för genomförande av muntliga prov 
än vad pojkar har (Zoller och Ben-Chaim, 1997). 

 Elever som genomför ett muntligt prov uppvisar ett högre betygsmedelvärde än 

elever som gör motsvarande skriftliga prov (Feltham och  Downs, 2002; Seddon, 
1990). 

 

2.1 Skillnader i attityd till muntliga och skriftliga prov 

 
I en israelisk undersökning på 236 elever från fyra olika samhällsgrupper fick elever 
välja mellan olika former av skriftliga och muntliga prov, för att undersöka vilken typ av 

prov som elever ser som sina favoritprov. Det visade sig att elever föredrar skrivna 

examina i klassrummet under obegränsad tid och där alla hjälpmateriell var tillåtna, tätt 

följd av hemtentor. De tre mest fördragna provtyperna går ut på skriftlig bedömning. 

Först på femte plats kommer muntliga prov, sämst tycke hos eleverna hade muntliga 

redovisningar i helklass. Den genomgående trenden är att elever vill ha skriftliga prov 

med så mycket hjälpmedel som möjligt helst utan tidspress (Zoller och Ben-Chaim, 
1997). 

En av de fyra skolorna som undersöktes uppvisar ett olikt resultat jämfört med de andra. 
Skriftliga prov som eleverna i de andra skolorna tycker är ett mycket bättre alternativ för 
bedömning än muntliga prov får inte samma genomslag. Eleverna från den avvikande 
skolan uppvisar i allt högre utsträckning en positivare inställning till muntliga prov än de 

andra skolorna. Dock är även eleverna i denna skola mer positiva till skriftliga 
examinationsformer än muntliga men klyftan mellan provtyperna är mindre. Vidare 
forskning uppvisade att denna skola har utsatts för en högre frekvens av muntliga prov 
än de andra (a.a.). Resultatet leder forskarnas tankar in i en generalisering: 
  

The more one is exposed to an instructional/teaching strategy the more one fells 
comfortortable with it, and his/her attitude toward this strategy will accordingly 
improve? (Zoller och Ben-Chaim, 1997) 

 
Min undersökning har för avsikt att bygga på denna hypotes och se hur elever som 
precis haft ett muntligt prov i naturkunskap uppfattar muntliga prov, samt hur deras 
attityd inför eventuella framtida muntliga prov inom naturvetenskap är.  Ligger det 
någon substans i Zollers och Ben-Chaims (1997) generalisation eller är det bara ett 

sammanträffande? Skulle det visa sig att det verkar vara som deras generalisation säger 

att elever är negativa till muntliga prov men blir mer positiva efter att de genomfört och 
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bekantat sig med ett och i så fall vad beror attitydskillnaden på? Nationella 
kvalitetsgranskningen för naturvetenskapliga ämnen menar att elever inbördes jämför 

sina resultat och rangordnar sig därefter (Andersson et al. 2004). Samtidigt som Seddon 
(1990) undersökning visar att elever gynnas av muntliga prov. Detta tycker jag borde 

leda till en positivare inställning hos elever till muntliga prov inom naturvetenskap och 
att Zoller och Ben-Chaim generalisation borde få validitet, då eleverna märker att 

muntliga prov ger en större möjlighet att uttrycka sig och i förlängningen även leder till 

ett bättre betyg oavsett vilket kön eleven har (Seddon, 1990; Zoller och Ben-Chaim, 
1997).   
 

2.2 Genus relaterade skillnader i inställning till skriftliga och 

muntliga prov 

 
Forskning har visat att pojkar presterar 5 % högre än flickor inom det naturvetenskapliga 

området matematik. Detta tros ha med omvärldens och framförallt mödrars uppfattning 

att flickor presterar sämre än pojkar inom matematik, fysik och övrig spatial kunskap 

men presterar högre på uppgifter som mäter verbala förmågor. Tester innan 1970 

uppvisar större differens än tester utförda under senare tid vilket tyder på att 

könsskillnaderna krymper (Magnusson, 2002). 
 
Undersökningen av Zoller och Ben-Chaim (1997) visade att det finns en könsrelaterad 
skillnad i inställning mellan muntliga och skriftliga prov, där muntliga prov ställdes mot 

skriftliga klassrumstentor. Alla fyra skolorna uppvisade samma resultat mellan könen 

och vad de föredrar för provtyp. Resultatet visade att pojkar är mer positiva till muntliga 
prov än flickor. Sätts detta i relation till Seddon (1990) undersökning som inte kunde 
påvisa någon signifikant skillnad i betyg mellan pojkar och flickor som genomfört ett 
muntligt prov (Seddon, 1990). Med anledning av detta är det intressant att undersöka 
varför attityden till muntliga prov mellan pojkar och flickor skiljer sig då betyget inte 
tycks skilja dem åt. Om det skulle uppstå en skillnad tycker jag beroende på den 

forskning jag tagit del av Magnusson (2002) att en ev. skillnad bör vara motsatt. Därför 

känns det viktigt att undersöka om det uppstår en attitydsdifferens efter att elever haft ett 
muntligt prov i naturkunskap som går att uppmäta.  
 

2.3 Resultatskillnader mellan skriftliga och muntliga prov 

 
En undersökning genomförd av Seddon, (1990) om skillnader i kunskapsredovisning 
mellan muntliga och skriftliga prov gjordes på 80 elever i Grekland och 79 elever i 
Portugal. I undersökningen mättes om det gick att bestämma om det var skillnader i 

elevers resultat beroende på vilken provtyp de utsattes för. Provtyperna som jämfördes 

var ett skrivet test och ett muntligt. Tre olika frågor var presenterade för redovisning i 
både skriven och muntlig form som förrättas till olika slumpmässigt utvalda elever. 
Eleverna var från en obligatorisk skola i Grekland och från ett universitet i Portugal. I 
Grekland gavs två uppsättningar av prov, set A och set B, den grupp av elever som tog 
de muntliga proven uppvisade ett högre signifikant medelvärde än de elever som tagit 
den skriftliga formen av provet. Inte i något fall uppvisades någon skillnad (signifikans) 
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med avseende på kön eller kronologiskfödelseålder för elever i samma årskull. 

Undersökningen kan inte säkerställa huruvida elever av olika kön gynnas eller 

missgynnas i förfarandet av ett muntligt prov. Dock går det med säkerhet att utröna 

skillnader mellan skrivna och muntliga prov, de muntliga proven uppvisade ett högre 

medelvärde än de skriftliga (Seddon, 1990)  
   
Feltham och  Downs (2002) ger Seddons undersökning belägg då deras undersökning i 

elevers kompetensuppfattning har visat att elever ser sig själva som bättre på språk och 

begreppsuppfattning än vad de egentligen är. Undersökningsresultat visar att de presterar 

bättre i alternativa bedömningsmoment än i skriftliga, trotts att eleverna själva tyckte att 

det inte var några problem med språket i naturvetenskapliga ämnen visade analyserna av 
studenternas resultat att elever presterade bättre på alternativa prov än skriftliga. I detta 

fall genomförde eleverna ett muntligt prov och det högre resultatet, berodde på att svåra 

begrepp kunde redas ut direkt med närvarande lärare (Feltham och  Downs, 2002).  
 
Keenan, Betjeman, Wadsworth, DeFries, Olson, (2006) menar i sin undersökning att vi 

genetiskt bär med oss förutsättningar i att både se logik i talat och skrivet ord. Dock har 

vi oavsett medföddhet samma kunskaper att känna igen ett ord. Undersökningen menar 

att elever känner igen ett ord oberoende av vilken IQ eleven har, dock skiljer sig elever i 

förmåga att koppla samman dessa och uppnå en struktur. Vid ett muntligt förhör ges 

eleven möjlighet att argumentera och koppla samman olika begrepp. I enlighet med 

Olsons (2003) undersökning är ett muntligt prov inte en optimal förhörsmetod då det 

inte ser till elever med språk och argumentationsproblem (Keenan et al. 2006). 
 
I den grekisk/portugisiska undersökningen om skillnader mellan muntliga och skriftliga 
prov, framkom följande information om muntliga prov och deras innebörd. 

Undersökningen visade att det var en signifikant skillnad till fördel för muntliga prov på 
de elever som testats. I båda experimenten användes samma lärare men den stora 

skillnaden mellan experimenten var att eleverna var något äldre i det portugisiska, vilket 
ledde till den förväntade faktorn att medelvärdet ökade med ålder (Seddon, 1990).   
 
Det högre betygsmedelvärdet som forskningen trycker på kan tyda på god 

sinnesstämning vid bedömningsförfarandet. Tack vare �den goda stämningen� kan det 

vara lätt för pedagogen att sätta ett högre betyg. Enligt skolverkets kunskapsöversikt, 

Underlag till ramverk för en provbank/bedömningsresurs i grundskolan, bör pedagogen 

överbygga dessa problem genom att använda sig av formativ bedömning. Med formativ 

bedömning menas att eleverna bedöms av redan färdigformulerade mål och/eller 

kriterier samt att bedömningen överensstämmer med undervisningsmålen. Samtidigt är 

det viktigt att bedömningen görs med utgångspunkt från läroplanen och dess mål 

(skolverket, 2006). 
 

 

2.4 Vikten av diskussion samt lärarens vägledning 

 
Bedömningen av elever ska enligt Holbrook (2003) ske både skriftligt och muntligt 

under och efter undervisningen. En viktig aspekt med att bedöma elever både muntligt 
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och skriftligt är att flera olika aspekter kan vägas in och helhetsbetyget blir mer 

tillförlitlig (Holbrook, 2003). Enligt den nationella kvalitetsgranskningen utförd av 

skolverket ger reflekterande samtal och muntlig redovisning en djupare redovisning av 
kunskap än skrivna prov med öppna frågor. Elever utvecklar sin förmåga att se mönster 

och strukturer på problem och stärker sin kunskap genom muntlig, skriftlig och 

undersökande verksamhet (Nationella utvärderingen Huvudrapport, 2004). Av forskning 
relaterad till begreppsuppfattning ger muntliga prov eleven en möjlighet att fråga om 

problem som uppstår under provsituationen och kan få dessa klarlagda direkt (Korp, 
2003). Läroplanerna både för gymnasiet och skolans senare år betonar vikten av 

diskussion, argumentation och att kritiskt kunna granska fakta i naturvetenskapliga 
ämnen (lpf, 94; lpo, 94). Muntliga prov ger eleven möjligheten att kritiskt granska och 
diskutera olika frågors giltighet och rimlighet samt att eleven stimuleras att föra fram 

argument som stärker hans/hennes teori. Muntliga prov leder till rättvisare betyg då 

elever ges möjlighet till förklaringar av begrepp som är främmande eller oklara. Elever 

har en större svårighet att klara ett främmande eller inte helt klart begrepp under 

exempelvis skriftliga prov där eleven inte har en direkt dialog med pedagogen. Detta kan 
leda till att elever tolkar frågor fel och således svarar fel, eller att elever inte förstår 

frågan och helt enkelt hoppar över den eller gissar fel (Feltham och  Downs, 2002).  
 

Att formulera sig i yttre språk beskrivs som en process som förvandlar tanke till ord 

och materialiserar eller objektiverar tanken (Folkesson, s 60, 1998). 
 
Nationella utvärderingens huvudrapport (2004) anser att dagens skola koncentrerar sig 

på provfrågor som besvaras enskilt av eleven och att denne inte får en möjlighet att 

utveckla sitt tänkande eller utbyta sina tankar med andra elever (Nationella 
utvärderingen Huvudrapport, 2004). Om det är ett utbildningsmål att utveckla sin 

verbala kommunikationsfärdighet menar Holbrook (2003) att det blir ett specifikt mål 
även i naturvetenskapligutbildning då detta är en del av skolan. 
 
Zoller och Ben-Chaim (1997) anser att det svåra är att hitta lämpliga och pålitliga 

bedömningsmedel som både mäter kunskap och stimulerar elever (Zoller och Ben-
Chaim, 1997). Enligt nationella kvalitetsgranskningen är varförfrågan viktig och 

stimulerar elevens egenreflektion över den kunskap och erfarenhet den har. Varförfrågan 

är viktig för att eleven ska kunna knyta ihop säcken av kunskap och vidga sina vyer 

(Andersson, et al. 2004). Varförfrågan är ett redskap för läraren att flytta fram den 
�proximala utvecklingszonen� hos eleven. Samtidigt som varförfrågan stimulerar 

elevens redovisning av vad han/hon kan om problemet. Med muntliga prov redovisar 
eleven sina kunskaper och elevens kopplingar till objektet. Ju mer teori eleven kan 
koppla till dilemmat, ju bättre kan eleven problemet. Detta är ett logiskt sätt att bedöma 

prov i allmänhet och speciellt i Naturvetenskapliga ämnen där elever ställs inför många 

nya och för eleven svåra begrepp. I enlighet med nationella kvalitetsgranskningens 
varförfrågor, möjliggörs en dialog med eleven direkt under provsituationen vid muntliga 

prov vilket inte är möjligt med skriftliga prov. Varförfrågan är viktig och stimulerar 

elevens egenreflektion över den kunskap och erfarenhet den har (Andersson, et al. 
2003). Frågornas konstruktion och karaktär bör därför vara uppbyggda på ett sätt som 

möjliggör en diskussion, och fångar in eleven i den kunskapssituation denna befinner sig 

i, för att underlätta betygssättningen så att eleven får det betyg han/hon förtjänar 

(redovisning av frågor se appendix 3). Aspekter som bedömningen och provförfarandet 
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grundar sig på för att kunna uppnå en formativ bedömning, är att det ska finnas en röd 

tråd mellan undervisningen, bedömningen och målet. Eleven ska veta vad som förväntas 

av den, samtidigt som pedagogen ska ha ett färdigt och klart bedömningsunderlag 

(skolverket, 2006). Detta för att undvika att personliga åsikter spelar in i bedömningen. 
 
Enligt skolverkets Underlag till ramverk för en provbank/bedömningsresurs i 
grundskolan är bedömningsförfarandet komplext och beroende av flera aspekter. 
 

�En individs prestationer är beroende av situationen och av individens tolkning av 

situationen, Prov mäter inte en människas kunskaper, utan vad hon vill, och förmår, 

visa av sin kunskap vid bedömningstillfället, Människor har mer kunskap än de kan 

visa på individuella prov. Tillsammans med andra kan de prestera mer.� (skolverket, 
2006 s41). 

 
Som pedagog är det viktigt att stimulera eleven vid provförfarandet, att visa så mycket 

som möjligt av sin kunskap och ett redskap är varförfrågan (Andersson, et al. 2004).  
Med anledning av detta undersöks hur eleverna upplever lärarens handledning under 
provsituationen. Känner eleven att den kan uttrycka sig på ett fullgott sätt, samt Känner 

eleven att pedagogen vägleder denne till rätt svar? Är elevens upplevelse av provformen 

positiv eller negativ och får detta i så fall efterspeglingar i hans/hennes attityd till 
framtida muntliga prov?  
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3 PROBLEM 

Enligt gällande forskning presterar elever bättre på muntliga prov än på skriftliga 

(Seddon, 1990; Feltham och Downs, 2002). Samtidigt som eleverna har en större 

möjlighet att uttrycka sig vid ett muntligt prov än ett skriftligt (Feltham och Downs, 
2002) Trots högre resultat och ökad möjlighet att uttrycka sig visar forskning att elever 
är mer negativt inställda till muntliga prov än skriftliga (Zoller och Ben-Chaim, 1997). 
Zoller och Ben-Chaims intresseundersökning antyder att elever som tidigare har gjort ett 
muntligt prov är mer positiva till provtypen än elever som inte genomfört ett muntligt 

prov.  

3.1 Vilja att genomföra fler prov 

Är elever positiva eller negativa till fler muntliga prov i naturkunskap efter 

genomförandet av ett? 

3.1.1 Genus  
Forskning har visat att elever och då framförallt flickor, har en mer negativ inställning 

till muntliga provformer än skriftliga provformer (Zoller och Ben-Chaim, 1997). 
Stämmer denna genusskillnad även i min undersökning?  

3.2 Möjlighet att uttrycka sig, resultat, provförfarande och 

lärarens vägledning 

Kände eleverna att de hade stor eller liten möjlighet att uttrycka sig på det muntliga 
provet jämfört med skriftliga? Tidigare forskning tyder på att elever inte uppfattar sina 

egna begreppstolkningsproblem i naturvetenskapliga ämnen utan tror sig vara bättre än 

vad de egentligen är (Feltham och  Downs, 2002).  
 
Hur upplever elever ett muntligt prov, är det som ett samtal eller ett förhör för eleverna? 

Hur känner eleverna att de blivit mottagna av pedagogen, känner de att pedagogen 

vägleder och lotsar dem mot rätt svar?  

3.3 Samband och röda trådar 

Möjligheten att utrycka sig, lärarens handledning, hur nöjda eleverna är med sina betyg 

samt hur eleverna tyckte om själva provförfarandet bör spela en stor roll i elevernas 

attityd till muntliga förhör. Om eleven känner att han/hon blivit sedd och hörd samt om 

provsituationen känns avspänd borde eleven utveckla en positiv stimuli inför framtida 

prov. Samtidigt som om han/hon inte känner sig sedd eller hörd borde provsituationen 
upplevas som negativ och han/hon borde bli mer negativ i sin attityd till framtida prov. 
 
För att testa hur elever uppfattar ett muntligt prov har 50 elever fått göra ett muntligt 
prov och sedan fått svara på en enkät där olika aspekter för hur de uppfattade provet 

testades (apendix1 (A1)). Undersökningen i sig självt avser att testa hur elever ser på 

muntliga prov både oberoende av kön och könsrelaterat och försöka ge svar på vad 

eleverna anser som viktigt för att vilja göra fler muntliga prov samt om muntliga prov är 

applicerbara i naturvetenskapligutbildning då jag inte kunnat hitta något om att detta 

gjorts innan. 
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4 METOD 

 
Undersökning görs på 50 elever som precis haft ett muntligt prov i naturkunskap och har 
för avseende att undersöka hur eleverna uppfattade provsituationen och 
provbedömningen samt vilken inställning eleverna har till att genomföra muntliga 
bedömningsmetoder fler gånger inom naturvetenskapliga ämnen.  

4.1 Provutförande och undersökningsmetod  

Undersökningen är av ett kvasiexperimentellt slag i den utsträckning att eleverna inte är 

slumpmässigtutvalda, utan samtliga elever som genomfört det muntliga provet har fått 

svara på enkäten i den mån det har varit möjligt. Experimentet är således en 

manipulation av en socialmiljö med avsikt att mäta attityden av den utförda 

manipulationen (Bryman, 2001). I undersökningen har kontrollgruppen valts bort 

beroende på elevbrist. Zollers och Ben-Chaims undersökning av elevers attityd till 

favoritprov ligger därför till grund för mina antaganden om hur elever ställer sig 

attitydmässigt till olika provtyper. 
 
Provet genomfördes i elevgrupper om två till fyra elever, eleverna fick två provfrågor 

var som de skulle redogöra för så djupt och ingående de kunde. Efter att eleven var klar 

med sin utredning av problemet fick de övriga eleverna uttrycka sig och fylla i vad de 
kan om frågan för att möjliggöra en dialog mellan eleverna. Detta gjordes för att i 
enlighet med nationella kvalitetsgranskningens idéer om att argumentation ger en 
förankring av kunskap samt att eleven fördjupar sin kunskap och lär under själva 
provprocessen. Bedömningen kopplades till Piagets gamla teorier om kopplingar till 
objektet, ju mer eleven kan koppla till objektet eller begreppet ju djupare kunskap 
besitter eleven (Waern, 1973; Nationella utvärderingen Huvudrapport, 2004). Detta 
utvecklar lärandet i skolan då elever kan ta del av varandras kunskap även under 

provförfarandet. Samt att varförfrågan omöjliggör en encyklopedisk upprepning av 

kunskap och tvingar eleven att tänka utanför de invanda ramarna som eleven använder 
sig av vid skriftliga prov (Nationella utvärderingen Huvudrapport, 2004; Korp, 2003). 
 
För att uppnå en hög validitet och reliabilitet i arbetet används standardiseringsprincipen 

i så hög grad som möjligt, där alla elever får enkäten samtidigt, samma information om 

enkäten och enkäten är exakt likadant utformad för alla elever. Validitet i en 
undersökning är om frågan mäter det den ska mäta och reliabilitet är tillförlitligheten att 

undersökningens mätinstrument (frågorna) tolkas likadant. Detta leder till en mer 

tillförlitlig undersökning (Trost, 2001). Enkätfrågorna är uppbyggda med fasta 

svarsalternativ och liknar varandra i uppbyggnad för att slippa missförstånd och att 

eleverna svarar fel pg. av detta.  
 
Anledningen till att frågorna nedan valts är för att undersöka elevers inställning till 

muntliga prov i naturvetenskapliga ämnen. Då tidigare forskning tyder på att elever 

hellre har skriftliga prov än muntliga (Zoller och Ben-Chaim, 1997). Enkätfrågorna går 

ut att testa elevers inställning till muntliga prov, för att kunna göra detta har åtta 
flervalsfrågor utarbetats som har för avsikt att mäta elevers attityd till muntliga prov 
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(A1). De olika frågorna konstruerades av mig själv, med inspiration av undersökningen 

Matematik för lärare 51-60 av Fredrik Hansson & Daniel Mena. De olika frågorna 

redovisas nedan i sex punkter där även anledningen till varför de valts beskrivs. 
 
 

4.1.1 Upplever eleven en större möjlighet att uttrycka sig muntligt 
jämfört med skriftliga prov? 

 
Hur är elevers attityd till muntliga prov, kan de uttrycka sig på ett för eleven 
tillfredsställande sätt jämförelsevis med skriftliga (fråga 3 i frågeformuläret, A1)? Min 
hypotes är att om eleverna känner att de kan uttrycka sig på ett mer tillfredsställande sätt 

bör eleverna känna att muntliga prov ser mer till deras egna behov. I och med att de 
känner att de kan uttrycka sig mer bör de komma fram till ett mer utförligt svar, och få 

ett högre bedömningsresultat än på ett skriftligt prov.  
 

4.1.2 Elevens inställning till om det muntliga provet leder till rättvisare 

betyg och hur mottogs det egna betyget?  
 
Fråga 5 och 6 valdes för att undersöka om elever känner att det muntliga provet leder till 
rättvisare bedömning och hur eleven själv uppfattar rättvisan i sitt betyg. Känner elever 

att ett muntligt prov är en rättvis bedömningsform och anser de sig fått ett betyg som 

överensstämmer eller inte överensstämmer med vad de tycker sig ha presterat. Sätts 

detta i relation till hur elever uppfattar muntliga prov, som positivt eller negativt kan 
detta ge en tänkbar aspekt till varför elever tycker som de gör om muntliga prov (fråga 5 

och 6 i frågeformuläret, A1).  

4.1.3 Uppfattades det muntliga provet som ett förhör eller ett samtal? 
 

Avsikten med att testa dessa aspekter är att se hur elever känner inför muntliga prov 

(fråga 1 och 2 i frågeformuläret, A1). Jag antar att om elever ser provet som ett förhör 

likställer de ett muntligt prov med vilket prov som helst och viljan att genomföra fler 
muntliga prov borde vara låg. Ser eleven däremot provet som ett samtal, upplever eleven 

provet som något positivt ett sätt att uttrycka sig muntligt istället för skriftligt och känner 

att de får uttrycka sin kunskap i ett mer avdramatiserat sammanhang. Detta borde leda 
till en positivare inställning till muntliga prov. Känner eleven att provet är mer som ett 
samtal borde diskussionen gynnas. Frågorna blir inte en encyklopedisk upprepning av 

kunskap då en sådan leder till en hög stressnivå hos elever (Korp, 2003). Diskussionen 
gynnar argumentation från elevens sida då denne verbalt måste bevisa sina kopplingar 
till begreppet (Waern, 1973; Nationella utvärderingen Huvudrapport, 2004).  
 

4.1.4 Lärarens vägledning och två bedömare vid provförfarandet  
 
Är examinatorn en hjälp för eleven vid muntliga prov? Hjälpte examinatorn eleven att 
ex. förstå frågan, leda in honom/henne på rätt tankegångar kring frågorna som 
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presenterats (fråga 4 i frågeformuläret, A1). Vad tyckte eleverna om att det närvarade 

två examinatorer vid provet (fråga 8 i frågeformuläret, A1)?  
 

4.1.5 Vill eleven genomföra ett muntligt prov fler gånger samt skiljer 
sig eleverna åt i inställning beroende på kön? 

 
Den viktigaste är fråga 7 i frågeformuläret, vill eleven själv ha ett muntligt prov igen 

eller ej (A1). Här testas elevens vilja att genomföra muntliga prov. Är det så att eleven 
vill eller inte vill ha fler muntliga prov? Enligt forskning inom området är elever i 
genomsnitt och framför allt flickor negativa till att genomföra muntliga prov (Zoller och 

Ben-Chaim, 1997). Därför är det extra viktigt att testa denna aspekt genus relaterat för 

att se om detta stämmer även i denna undersökning.  
 
Förhoppningsvis kan underlaget från de övriga frågorna i undersökningen ge 

fingervisningar åt de tendenser som ger utslag i elevers attityd till genomförandet av fler 

muntliga prov i naturkunskap.  
 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 
Undersökningsgrupperna är två klasser från gymnasiets första år från södra Sverige som 
läser naturkunskap A-kurs. Klasserna är en natur-naturvetenskaplig klass och en natur-
teknisk klass. Eleverna har utsatts för ett muntligt prov i naturkunskap utformad och 
gjord av mig och min handledare (provfrågor se appendix 3 (A3)).  

 

4.3 Undersökningsmetod 

 
Undersökningen är mer av en kvantitativ undersökning än kvalitativ med 8 frågor i ett 
svarsintervall mellan 1 och 6, där 1 står för att eleven inte alls tycker att det stämmer och 

6 för att eleven instämmer helt med frågan. Eleverna fick även ange kön. (Frågeformulär 

se A1). Undersökningsmetoden bygger på en enkät som, 30 pojkar och 19 flickor samt 

ett internt bortfall (totalt 50 elever), där de uppger sin attityd till muntliga prov i skolan 
som en bedömningsmetod. Frågorna är utformade i strävan efter att uppnå en kvantitativ 
undersökning som enligt Jan Trost leder till hög validitet och reliabilitet (Trost, 2001). 

 

Forskning från handelshögskolan BBS gjord på ungdomar i Kalmar om vad de anser om 
enkäter har visat att ungdomar tycker enkäter är tråkiga och att de sällan har tid att 
genomföra dessa. Ungdomarna kan tänka sig att göra en enkät om den har roliga frågor, 

eller gör en samhällsnytta, om de har tid, känner ett visst intresse i frågan eller känner 

sig utvalda. Det bästa med enkäter tycker ungdomarna är att de kan svara anonymt. Den 
enkätform som är mest föredragen hos respondenterna i undersökningen är pappersform 
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(Broberg och Petrakou, 2003). Den ålder jag undersökt 16 åringar tycker att enkäter 

känns viktiga om de känner sig utvalda, enkäten har samhällsnytta och att eleverna 

känner att de har tid (Broberg och Petrakou, 2003). För att eleverna skulle känna att 

enkäten hade samhällsnytta uppgav jag vad den skulle användas till och förklarade för 

eleverna att den är helt anonym och att deras svar inte spelade in det minsta på betyget 

som redan var satt och att jag inte hade något som helst med klassen att göra längre. 

Vidare förklarade jag att deras svar var jätteviktiga och att det var viktigt att det gavs 

sanningsenliga svar. För att eleverna skulle känna att de hade tid att genomföra enkäten 

avsattes lektionstid.   

4.4  Databearbetning 

 
En kvantitativ datorbearbetning av enkäten är genomförd för att uppnå en statistisk 
åskådlighet av materialet. Statistisk redogörelse är till för att kunna generalisera 

stickprovsresultaten till att gälla alla andra. För att kunna göra detta användes kvotskalan 
(Patel och Davidsson, 2003). Analysen av resultatet gjordes med hjälp av 
analysprogrammet SPSS. Där samband (korrelationer) söktes mellan pojkar och flickors 

inställning till muntliga prov, elevers uppfattning till hur de kan utrycka sig på muntliga 

prov, om elever känner att de får en rättvisbedömning på muntliga prov, hur eleven 
uppfattar ett muntligt prov som ett förhör eller ett samtal och elevers attityd till muntliga 

prov efter genomförandet av ett muntligt prov. För att skapa en överblick över hela 
korrelationsschemat se appendix 2 (A2). I undersökningen användes korsberäkningar 

som resulterar i 2-tailed tests och jämförelser mellan kvotskalorna för att uppnå 

korrelationer. Samt medelvärdes beräkningar där små inte statistiskt säkerställda 

tendenser kan utrönas. 
 
Varför använda sig av ett 2- tailed test? 
Principen för 1-tailed test är att det mäter om den ena variabeln (ì) är större eller mindre 
än ursprungsvärdet (ì0), det vill säga den variabel man mäter emot (H1: ì > ì0 eller H1: ì 
< ì0) inte båda. Om man vill testa båda större eller mindre eller se om det finns ett 

samband där båda variablerna är lika mycket värda (H1: ì ≠ ì0) krävs det att det används 

ett 2-tailed test. 
 
Till skillnad mot ett 1-tailed test som bara mäter om den ena variabeln är högre eller 

lägre än den andra (ger upphov till negativa resultat) gör 2-tailed test båda dessa 

beräkningar och söker även gemensamma höga eller låga resultat och ger upphov till 
både positiva (fås om det uppvisas ett gemensamt lågt eller högt värde mellan 

variablerna) och negativa samband. För att få validitet i denna undersökning krävs att 

både negativa och positiva aspekter om elevers attityd till muntliga prov tas upp. Med 
hjälp av 2-tailed tests uppnås en säkerhet på 95 % eller 99 % (Stone och Ellis, 2006). 
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5 RESULTAT 

 
Tidigare forskning menar att det finns en resultatskillnad mellan muntliga och skriftliga 
prov (Seddon, 1990; Nationella kvalitetsgranskningen huvudrapport, 2004; Feltham och 
Downs, 2002). Attityden hos elever att genomföra ett muntligt prov är negativ samt att 
det går att uppmäta en genusskillnad i attityd där framförallt flickor är mer negativa till 
fler muntliga prov än vad pojkar är (Zoller och Ben-Chaim, 1997). De tre aspekterna 
redovisas i rubrik 2 Bakgrund. Med anledning av detta delas resultatet in i fyra 
huvudgrupper. Tre från bakgrunden samt den fjärde som bygger på elevens uppfattning 

om samtalet, vägledningen och möjligheten att uttrycka sig kopplat till bedömningen. 

Detta görs för att kunna belysa vilken attityd eleverna i den här undersökningen har till 

provet de genomfört och framtida muntliga prov. Samband söks mellan de åtta 

aspekterna, detta görs för att undersöka om det eventuellt går att uppmäta några direkta 
samband till attityden inför framtida muntliga prov i naturkunskap.  

5.1 Viljan att genomföra fler muntliga prov   

Svarsalternativen på frågorna i undersökningen graderades från 1 till 6 viket återspeglar 
sig på x-axelns gradering. För att få en överblick på frågornas utformning och gradering 

se A1. I tolkningen av figurerna antas att skillnaden mellan att instämma och inte 

instämma går mellan gradering 3 och 4, vilket ger att den totala attityden till att 
genomföra fler muntliga prov är hög, dock är det ca 12 % av alla elever som absolut inte 
vill göra om provet överhuvudtaget och valt gradering 1 i figur 1. Detta motsvarar ca en 
tiondel av alla elever. Totalt är ca 70 % av eleverna positiva och ca 25 % av alla elever 
väljer den högsta graderingen och närmare 30 % den näst högsta graderingen i attityd till 
att genomföra fler muntliga prov i naturkunskap (figur 1). Så totalt är eleverna mycket 

positiva till att genomföra fler muntliga prov i naturkunskap efter genomförandet av ett.   
 

 
Figur 1 Elevernas inställningsgrad till genomförandet av fler 

muntliga prov. Totalt är ca 70% av eleverna positiva till fler 

muntliga prov då de valt en gradering över 3 i figuren. 
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5.1.1 Genusskillnad i attityd 
 
Skillnaden är mycket liten mellan könen och den skillnad som finns pekar på att flickor 

är något mer villiga att genomföra fler muntliga prov än pojkar i naturkunskap (figur 2). 
Könstillhörigheten visade sig vara liten på samtliga aspekter i undersökningen. Av detta 
går det att dra slutsatsen att könstillhörighet inte spelar en direkt roll i attityden till att 

genomföra muntliga prov, utan är oberoende av kön.  
 

 
Figur 2 Attityden till genomförandet av fler muntliga prov i naturkunskap beroende på kön. 

Visar att eleverna och då framförallt flickor är positiva till fler muntliga prov. 

5.2 Möjligheten att uttrycka sig muntligt samt resultatskillnader 

mellan muntliga och skriftliga prov 

 
Eleverna tror att det muntliga provet ger en mycket större möjlighet att utrycka sig än 

vad ett skriftligt prov i naturkunskap hade gett dem, vilket visuellt går att se i figur 3. 
Detta ger att hela 72 % av eleverna tycker att det muntliga provet leder till större 

möjlighet att uttrycka sig jämfört med ett skriftligt prov i naturkunskap. 
 

 
Figur 3. I vilken grad eleverna tycker sig ha haft en möjlighet att 

uttrycka sig jämfört med ett skriftligt prov är hög då över 70 % av 

eleverna tycker sig ha en större möjlighet att utrycka sig.  
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Eleverna är försiktigt positiva till sitt betyg då över 60 % angav gradering 4 eller högre i 
figur 4. Anmärkningsvärt är att 8 elever eller hela 16 % är mycket missnöjda med sina 

betyg. Vidare visar figur 4 att elevernas generella uppfattning om bedömning av 

muntliga prov inte helt överensstämmer med elevernas egen uppfattning om deras 
bedömning av det muntliga provet. Då de är mycket mer negativa till sitt uppnådda 
resultat än deras generella attityd till bedömningsresultat av muntliga prov. Detta tyder 
på att eleverna trotts att de känner att betyget inte helt överensstämde med vad de tyckte 

sig ha presterat, har en mycket mer positiv inställning till muntliga prov i naturkunskap 

generellt. Den övergripande positiva inställningen till bedömningen generellt är på 

närmare 70 % som valt gradering 5 eller 6 i figur 4, leder i förlängningen till att eleverna 
känner att de har en stor möjlighet att uttrycka sig på muntliga prov som det går att 

utläsa i tabell 1. Figur 4 visar att elever har en stark tro till att muntliga prov leder till 
rättvisarebetyg generellt än skriftliga prov i naturkunskap då bara ca 6 % har valt 

gradering 1 eller 2. 

 
Figur 4 En jämförelse mellan elevers generella attityd och elevernas uppfattning om det 

betyg de fick. Visar att eleverna har en större tilltro att muntliga prov genererar rättvisare 
betyg generellt än det uppnådda resultatet vid detta provförfarande. 

5.3 Hur provutförandet samt lärarens vägledning uppfattades 

En del i undersökningen avser att undersöka elevernas uppfattning av provmomentet 
som ett förhör eller ett samtal. Den gemensamma icke könsrelaterade trenden är att 

eleverna ser provet mer som ett förhör än som ett samtal. Då 80% av eleverna uppfattade 
provet som ett förhör och 40% uppfattade provet som ett samtal. Det går inte att utläsa 

någon direkt skillnad mellan pojkars och flickors uppfattning om provet. Den tendens 
som finns är att kvinnliga elever ser provet något mer som ett samtal än vad de manliga 
gör dock är denna tendens mycket liten. Totalt innebär detta att elever ser ett muntligt 

prov mer som ett förhör än ett samtal (figur 5). 



 17 

 
Figur 5 Elevernas inställning till provet som ett samtal eller ett 

förhör visar att eleverna ser provet som ett traditionellt förhör och 

inte som ett samtal.  
 
Eleverna är mycket positiva till handledningen från pedagogerna närmare 70 % av 

eleverna tyckte att läraren vägledde eleverna mot rätt svar alltså hjälpte eleven genom att 
ställa frågor för att leda in honom/henne på rätt spår (figur 6).   
 

 
Figur 6 Eleven uppfattade lärarens handledning under provförfarandet 

som positivt då närmare 70% valt gradering 4 eller mer. 
 
Över 70 % av eleverna kände att de fått möjlighet att uttrycka sig bättre på det muntliga 

provet och komma fram till svar på uppgifterna jämfört med skriftliga prov i 

naturkunskap (figur 1) sätts detta i relation till figur 4, vägledning till rätt svar som också 

uppvisar en positiv inställningsgrad på ca 70 % ges korstabell 1.  
 
Vid en djupare analys av korstabellen går det att se ett mönster av de 14 elever som valt 

gradering 1-3 i möjlighet att uttrycka sig på ett muntligt prov har bara tre valt gradering 
1-3 till lärarens vägledning mot rätt svar medan 11 valt gradering 4-6 i tabell 1. Likadant 
är det för de 16 elever som valt gradering 1-3 för lärarens vägledning mot rätt svar. Där 

ligger 13 elever på gradering 4 och över samtidigt som samma tre elever valt gradering 3 
och under. Så i samtliga fall utom tre har läraren väglett eleverna i den mån det behövts 
enligt eleverna. 
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Tabell 1 Korstabell i attityd till vägledning och möjligheten att uttrycka sig. 

Tabellen visar att endast tre elever är negativa till både möjlighet att uttrycka sig 

och lärarens vägledning till rätt svar övriga anser sig fått det bistånd de fordrar.  
Möjligheten 

att utrycka 
sig muntligt.  

Vägledning till rätt svar.  Total 

  1 2 3 4 5 6   

 1 0 2 1 0 3 1 7 

  2 0 0 0 0 2 1 3 

  3 0 0 0 1 2 1 4 

  4 0 1 2 6 3 4 16 

  5 0 2 3 3 2 2 12 

  6 2 1 2 0 1 2 8 

Total 2 6 8 10 13 11 50 

 
 
 
 
Eleverna är mycket positiva till två bedömare av det muntliga provet i naturkunskap då 

över 90 % valde gradering 4 eller mer i figur 7.  
 

 
Figur 7 Förfrågan till eleverna hur skönt de tyckte det var med två 

bedömare närvarande visar att eleverna tycker det är mycket skönt 

med två bedömare. 
 
 
 

5.4 Samband mellan aspekterna 

 
Figur 1 klargör att eleverna vill ha fler muntliga prov i naturkunskap, i 
korrelationsschemat tabell 2 framgår att detta beror på fyra samband (korrelationer) vad 
gäller attityden till att vilja genomföra fler muntliga prov. De fyra aspekterna som 
uppvisar samband för en positiv attityd till framtida muntliga prov är att de leder till 
rättvisare bedömning än skriftliga prov, att eleven känner att den fått rätt bedömning, att 

eleven känner att den fått möjlighet att uttrycka sig och att det närvarar två bedömare på 

det muntliga provet.  
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Figur 4 klargör att eleverna känner att de fått det betyg de förtjänar och attityden att 

muntliga prov i naturkunskap leder till rättvisare betyg generellt får ett mycket högt 

medelvärde. Det visar sig även i figur 3 att elever känner att de har en större möjlighet 

att uttrycka sig på muntliga prov i naturkunskap jämfört med skriftliga prov, samt figur 7 
som klargör att eleverna tycker det är mycket skönt med två bedömare. Totalt uppvisar 
figurerna 3,4 och 6 att eleverna är positiva till var och en av aspekterna och således är 

eleverna i den här undersökningen positiva till fler muntliga prov i naturkunskap 

beroende på att de faktorer som är viktiga för viljan hos elever att genomföra fler 

muntliga prov är uppfyllt.  
 
Av undersökningen framkom att sex av åtta frågor korrelerande med varandra med 
avseende på attityder till muntliga prov. Totalt uppvisades 11 korrelationer i 
undersökningen som redovisas i tabell 2 och Inget negativt korrelationssamband gick att 
hitta. (Fullständigt korrelationsschema över hela korrelationssökningen se A2)  
 
Tabell 2. Korrelationsschemat visar att elevers attityd till vilket betyg de fått spelar in i viljan att 

genomföra fler muntliga prov, hur väl eleven känner att han/hon har möjlighet att uttrycka sig jämfört med 

skriftliga prov beror på om de uppfattar sin bedömning som rättvis och detta spelar in i deras attityd till två 

bedömare av ett muntligt prov. 

  Känslan av 

ett samtal.  
Rättvis 

bedömning 

generellt 

Möjlighet 

att uttrycka 
sig. 

Rätt betyg 

på provet  
Fler prov Två 

bedömare.  

Känslan av 

ett samtal.  
korrelation 1 Nej Nej Ja(*) Nej Nej 

Rättvis 

bedömning 

generellt.  

korrelation Nej 1 Ja(**) Ja(**) Ja(**) Ja(**) 

Möjlighet att 

uttrycka sig.  
korrelation Nej Ja(**) 1 Ja(**) Ja(**) Ja(**) 

Rätt betyg på 

provet 
korrelation Ja(*) Ja(**) Ja(**) 1 Ja(**) Ja(*) 

Fler prov korrelation Nej Ja(**) Ja(**) Ja(**) 1 Ja(**) 

Två 

bedömare.  
korrelation Nej Ja(**) Ja(**) Ja(*) Ja(**) 1 

 
* korrelationen är signifikant under 0.05 gränsen (2-tailed). 
** korrelationen är signifikant under 0.01 gränsen (2-tailed). 
 

5.4.1 De två icke korrelerade aspekterna 
 
Två av frågorna uppvisade ingen korrelation med någon annan av frågorna. De två 

frågorna var 
a)upplevelsen av provet som ett förhör och 

b)känslan att handledaren 

vägledde eleven till rätt svar. Figur 6 visar att eleverna tyckte att handledaren väglett 

dem mot rätt svar.  Hur eleverna såg på provet som ett förhör utläses i figur 5 och där 

framgår att eleverna tyckte att det kändes mer som ett förhör än ett samtal. Den av de två 
frågorna som var närmast att korrelera var känslan av att provet kändes som ett förhör 

med känslan att provet kändes som ett samtal. Dessa variabler visade en negativ 

korrelation på 94 % säkerhet, alltså för liten för att vara statistiskt säkerställd. Så det går 

inte att säga att elever antingen uppfattade provet som ett förhör eller ett samtal.  
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Viljan att genomföra fler muntliga prov i naturkunskap 

Viljan hos elever är god till att genomföra fler muntliga prov i naturkunskap efter att 

genomfört ett.  Totalt är den positiva inställningen till att genomföra fler muntliga prov i 

naturkunskap på ca 70 % (figur 1).  Detta ger att drygt 30 % av alla elever är negativa 

till att genomföra fler muntliga prov.  
 
Att muntliga prov både kan och bör användas i skolan ur elevsynpunkt tycker jag att det 

inte råder några tvivel om då en så stor majoritet av eleverna är positiva till att 

genomföra dem. Dock ska man inte blunda för att nästan en tredjedel av eleverna inte 

vill genomföra fler muntliga prov i skolan. Därför bör det ges andra typer av prov också 

så att alla elever känner att de får göra provtyper som de anser vara bra. Det skulle vara 

intressant att undersöka på samma elever vilket genomslag ett skriftligt prov skulle ha 

för att jämföra provtyperna.  Om de elever som inte vill genomföra fler muntliga prov 
skulle föredra att göra en annan typ av kunskapsredovisning i stället, eller om det rent av 

skulle visa sig att dessa elever bara är allmänt negativa till alla former av 

kunskapsredovisning. Undersökningen går dock inte ut på att undersöka vad som är 

elevernas favoritprov utan att testa om fler muntliga prov uppskattas eller inte efter 
genomförandet av ett. Det tycker jag med klarhet har visats att eleverna i den här 

undersökningen uppskattar muntliga prov.  
 

6.1.1 Attityd beroende på genus  
 
Den trend som uppmättes i figur 4 var att flickorna var mer positiva till fler muntliga 

prov än pojkarna. Hos pojkarna är det ca 65 % som är positiva till fler muntliga prov och 

hos flickorna är det ca 75 % vilket talar emot tidigare forskning av Zoller och Ben-
Chaim (1997) som uppmätte en könsskillnad i inställning mellan muntliga och skriftliga 

prov, där pojkar i högre utsträckning än flickor föredrar muntliga prov. Vad denna 

attitydskillnad jämfört med tidigare forskning beror på är svårt att säga. Dock menar 
Magnusson (2002) att flickor presterar bättre på uppgifter som mäter verbala förmågor 

och av denna anledning kan det antas att kvinnliga elever har en större vilja att 

genomföra verbala test.  
 
Att framförallt flickor tycker om att genomföra muntliga prov anser jag vara positivt då 

elevernas omgivning och framförallt mödrar har en större tilltro att pojkar presterar 

bättre än flickor inom det naturorienterade området vilket får till följd inom den 

kognitiva forskningen att flickor presterar lägre än pojkar på tester som mäter spatiala 

och matematiska förmågor (Magnusson 2002). Genom att använda sig av både verbala 

och skriftliga examensmetoder tilltalas båda könen och både pojkar och flickor gynnas i 

lika stor utsträckning vilket i förlängningen leder till en mer jämställd skola.   
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6.2 Inställning till uppnått resultat och möjligheten att uttrycka 

sig muntligt  

Då utformningen av provfrågorna på provet strävade efter att vara av en �öppen art� 

d.v.s. att de eftersträvar att möjliggöra en diskussion. Flera begrepp kan kopplas samman 
till problemet, och eleven bedöms i hur många begrepp den kan koppla till problemet 

samt hur ingående eleven kan redogöra för varje begrepp och kunskapen att göra 

eventuella kopplingar mellan begreppen (provfrågor se A3). Alla pedagoger bör vara 
medvetna om att sinnen och sinnesstämningar spelar en stor roll i hur de bemöter och 

blir bemötta i relationen till eleverna. För att överbygga att stämningsfaktorn eller 

personkemin ska få en inverkan i resultatet på provet, så är det viktigt att eleverna vet 
vad som ska bedömas och hur bedömningen sker. Pedagogen eller pedagogerna måste 

ha gjort upp klara bedömningsramar på vad som ska betygsättas, hur det ska skattas samt 

att det finns en röd tråd mellan undervisningen, bedömningen och målet (skolverket, 
2006). Hur ser eleverna på möjligheten att uttrycka sig och hur ser eleverna på betyget 

som provtypen genererar? 

 

 

6.2.1 Resultat allmänt och uppnått 
 
Det visar sig i figur 4 att eleverna känner sig svagt positivt inställda till uppnått betyg 
vilket tyder på att det egna uppnådda betyget inte är det primära för deras positiva 

inställning till muntliga prov. Då närmare 85 % av eleverna har en tilltro att muntliga 
prov av denna typ leder till större rättvisa i betygssättningen. Den mycket höga tilltron 

till provtypen är inte bara positiv då forskning tyder på att prov och provresultat tenderar 

att få elever mer intresserade av resultat och inbördes rangordning i klassen än att 

förbättra sina egna kunskaper inom de områden där det finns brister (Andersson et al. 
2004). Enligt denna hypotes är betyget som fås efter bedömningsmoment av stor vikt för 

många elever och kan vara ett skäl till att de vill eller inte vill göra fler muntliga prov, 

kanske rent av det mest avgörande. Har då eleven en mycket stark tro att muntliga prov 
av den typ som genomförts leder till högre betyg kan detta vara den aspekt som avgör 

hur elever ställer sig inför framtida muntliga prov.  
 

6.2.2 Stor möjlighet att uttrycka sig 
 
Eleverna i undersökningen tyckte att det muntliga provet ledde till en större möjlighet att 

uttrycka sig jämfört med skriftliga prov i enlighet med figur 3 där över 70 % tycker att 
det muntliga provet gav bättre förutsättning att uttrycka sig. Detta tyder på att eleverna 

känner att de kan komma till tals. Av egna observationer ifrån när jag varit i ett klassrum 

har bara en liten del av klassen varit aktiv i diskussionerna. Nu tvingas alla i klassen att 
vara verbalt aktiva, argumentera samt resonera. Detta tror jag gör att pedagogen får en 

mer överskådlig blick i var eleverna kan resonera sig fram till, samtidigt som en stor 
majoritet verkar tycka om att få visa sina kunskaper verbalt då de vill genomföra fler 
muntliga prov av den här typen.  Vilket även Feltham och Downs (2002) menar i sin 
undersökning att muntliga prov ger elever en större möjlighet att uttrycka sig och 
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argumentera och resonera än vad de har på ett skriftligt prov. Nationella 
kvalitetsgranskningens huvudrapport (2004) menar att muntliga prov ger en djupare 
kunskapsredovisning av kunskap än skrivna prov. Elever utvecklar sin förmåga att se 

mönster och strukturer på problem och stärker sin kunskap genom muntlig, skriftlig och 

analyserandeaktivitet (Nationella utvärderingen Huvudrapport, 2004). Det verkar inte 
vara som Feltham och Downs (2002) menar i sin undersökning, att elever ser sig som 
bättre på språk och begreppsuppfattning än vad de egentligen är, då deras attityd till att i 
muntliga prov av den här typen ges en större möjlighet att uttrycka sig än på skriftliga 

provformer (figur 3). 
 

6.2.3 Pedagogen 
 
Att det närvarade två bedömare tror jag får eleverna att lita mer på sitt betyg då båda 

bedömarna tillsammans diskuterade fram det slutgiltiga betyget, vilket torde leda till en 

mer genomarbetad bedömning. Under provförfarandet ställde båda bedömarna 

följdfrågor och även det kan påverka elevernas attityd till att två bedömare ger en 

rättvisare bild av elevens kunskap. Med anledning av denna tanke frågades eleverna i 

enkäten om hur de känner inför att deras resultat på det muntliga provet bedöms av två 

pedagoger. Svaret på denna parameter uppvisade att över 90 % var positivt inställda till 
två bedömare (figur 7). Följdfrågor som enligt nationella kvalitetsgranskningen är 

viktiga och stimulerar elevens egenreflektion över den kunskap och erfarenhet den har 

uppnås enligt mig bättre ju fler personer som är närvarande och kan ställa dessa.  
Samtidigt som fyra ögon ser bättre än två och får till följd att svåra begrepp kan 
förklaras och redas ut i en dialog, vilket jag anser vara mycket svårare vid skriftliga 

prov. Om eleven kan redogöra för sammanhanget men kanske inte förstår en term i 

frågeformuleringen tror jag att skriftliga prov ibland gör så att eleven hoppar över frågan 

eller helt enkelt missuppfattar den och gissar fel. Vid förförandet av ett muntligt prov 

hjälper pedagogen eleven att förstå frågan samt stimulerar eleven djupare in i ämnet med 
enkla frågor som varför och vad händer då. Just lärarens vägledning under 

provförförandet förfrågades också och fick det förväntade svaret att närmare 70 % av 
eleverna var positiva och tyckte att läraren väglett dem mot rätt svar (figur 6). Dock 
uppvisar tabell 2 inget samband mellan de båda aspekterna. Att vägledningen inte var 
högre än 70 % och att det inte gick att påvisa ett samband mellan aspekterna får sin 

förklaring i tabell 1 där möjligheten att utrycka sig under det muntliga provet och 

lärarens vägledning ställs emot varandra. De flesta som känner att de blivit dåligt hjälpta 

av handledaren tycker att det är lätt att uttrycka sig på muntliga prov och de som inte 

tycker att det är lätt att uttrycka sig på muntliga prov har känt att pedagogen väglett dem 

mot rätt svar i samtliga fall utom 3 (tabell 1). Av de 36 elever som tycker att det är lätt 

att utrycka sig på ett muntligt prov svarar hela 16 elever att läraren inte väglett dem mot 
rätt svar. Medan hos de 14 eleverna som tyckte det var svårt att uttrycka sig på det 

muntliga provet svarar bara tre att läraren inte väglett dem mot rätt svar. Detta tyder på 

att de 16 elever som tycker det är lätt att utrycka sig kanske inte hade behövt någon 

större vägledning av pedagogen. Det som är mest oroväckande, tycker jag, är de tre 

elever som både tycker att det är svårt att utrycka sig på det muntliga provet och som 

känner att pedagogen inte väglett dem mot rätt svar. Det kan bero på flera aspekter, dels 
att pedagogen inte kan ge alla svar och kan eleven inte ämnet så spelar det ingen roll 
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vilken provtyp som används. Den personliga kemin mellan elev och lärare kan vara 

dålig och eleven kan känna att det inte är givande att redovisa sina kunskaper eftersom 
det ändå inte skulle generera ett rättvist betyg. Pedagogen kanske inte stimulerar alla 

elever med följdfrågor på samma sätt då denne kan vara av en fördomsfull uppfattning 

som att det inte är lönt att stimulera eleven med frågor eftersom eleven ändå inte kan 

något. Men skulle det nu vara så att dessa elever kan ämnet, men har fruktansvärt svårt 

att få fram sina kunskaper muntligt, så har provtypen en mycket stor brist. Precis som 

skriftliga prov har för dyslektiker. Tidigare forskning tyder på att så är fallet då elever 

skiljer sig i förmåga att koppla samman ord för att uppnå en struktur och elever med 
argumentationsproblem missgynnas av provtypen (Keenan et al. 2006). Dock är det en 

omöjlighet att tro att något passar alla därför är det mycket viktigt att sträva efter en så 

stor variation som möjligt inom skolan för att den bit som inte passar en specifik elev 

ska bli så liten som möjligt och att helheten är det som blir det avgörande.  

6.2.4 Samtal eller förhör 
 
Dock är lektionstillfällena få och klasserna stora, så för att kunna pressa in ett muntligt 

prov i kursen, tenderar varje elevs provtid att bli kort och möjligheten att skapa en 

konstruktiv dialog blir tyvärr begränsad. 
 
Elevens inställning till provet som ett samtal eller ett förhör uppnår inget samband med 

varandra i vare sig positiv bemärkelse eller negativ. Anledningen till detta kan vara att 

eleven ser provet som ett vanligt skriftligt prov i den bemärkelse att eleven bedöms och 

betygsätts och tack vare detta ser provet som ett förhör då elevens definition av ett 

förhör är uppfyllt med redovisning av kunskap som resulterar i ett betyg. Medan andra 

elever också tycker att det verkar som ett förhör men samtidigt känns provet mer som ett 

samtal än de traditionella prov eleverna utsatts för innan. Vad detta säger är att gränsen 

mellan ett förhör och ett samtal är ganska diffust då kriterier för både samtal och förhör 

uppfylls och att eleven beroende på tidigare erfarenhet, tolkar provet olika. I 
undersökningen uppvisades en faktor för känslan av att få ett rättvist betyg som ger 

belägg för detta. Hur väl eleven uppfattade provsituationen som ett samtal återspeglar 

sig i om de ansett sig fått rätt betyg (tabell 2). Detta tyder på, som nationella 
kvalitetsgranskningen menar, att en avstressad miljö vid muntliga förhör leder till en 

djupare dialog. 
 

6.3 Pedagogen och betyget hör ihop med viljan att genomföra fler 

muntliga prov 

 
Det framgår i tabell 2 att fyra variabler om elevernas attityd till muntliga prov går in i 

varandra och grundlägger kärnan till elevers inställning för framtida muntliga prov. De 

fyra sammanhängande punkterna med viljan att genomföra fler muntliga prov är. 
 

1. Att eleven tycker sig ha möjlighet att uttrycka sig och komma fram till svar på 

uppgifterna jämfört med skriftliga prov. 
2. Elevens attityd till om det muntliga provet leder till rättvisare betyg. 
3. Att eleven tycker den fått en rättvis bedömning av provet. 
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4. Att eleven tycker det är bra med två bedömare av sitt muntliga prov. 
 
Undersökningen visar att dessa fyra aspekter spelar in i elevers attityd och känslor inför 

framtida muntliga prov. Det undersökningen klart visar i tabell 2 tillsammans med 
medelvärdena för attityden i figurerna 1, 3, 4 och 8 är att eleverna även är klart positiva 

till att genomföra fler muntliga prov i framtiden. För att elever ska uppnå viljan att 

genomföra fler muntliga prov krävs att eleverna kände att de kunde uttrycka sig på ett 

fullgott sätt. Att de även kände att muntliga prov både leder till en rättvis betygssättning 

och att de själva var nöjda med sina betyg, samtidigt som de tyckte att det var skönt med 

två bedömare av sina muntliga prov. Detta är i enlighet med Seddon (1990); och 

Feltham, Downs, (2002) undersökningar, att elever både presterar bättre och får ett 

högre betyg vid muntliga prov än vid skriftliga. Anledningen att de uppnår ett högre 

betyg beror på att eleverna lättare kan uttrycka sig på muntliga prov, samt att som 
nationella kvalitetsgranskningen menar att, elever kan uttrycka sig bättre tack vare 

dialogen och dess vikt för att föra elevens resonemang djupare och längre än vid 

skriftliga prov. Med muntliga prov redovisar eleven sina kunskaper och elevens 
kopplingar till problemet. Ju mer eleven kan koppla till frågan ju bättre kan eleven 

problemet. Detta är ett logiskt sätt att bedöma prov i allmänhet. Dock i enlighet med 

nationella kvalitetsgranskningens varförfrågor som möjliggör en dialog med eleven 

direkt under provsituationen vid muntliga prov vilket inte är möjligt under skriftliga. 

Detta är viktigt i skolan då det leder till en djupare och bättre inlärning.  
 
Vad de sju eleverna som var uttryckligen negativt inställda till muntliga prov tyckte var 

avgörande för en negativ inställning till framtida prov är svårt att ge ett säkert svar på. 

Då resultatet i denna undersökning inte kan ge något svar kring vad som ger dem sin 

inställning mer än att de måste ha känt sig negativa till en eller flera av de fyra 

korrelerande aspekterna i tabell 2, då dessa klart flätas samman med varandra. 
 
Ytterligare klargör undersökningen att elever som känner sig rätt bemötta och bedömda 

får en operant betingning i situationen av ett positivt slag vid provförfarandet. Dock kan 
det vara farligt att generalisera för hårt då den positiva inställningen till muntliga prov 

kan ha att göra med att eleven uppnådde ett högre provresultat än förväntat. Höga 

resultat kan göra att eleven tror sig klättra på hierarkin och då får en mer framskjuten 
roll i klassen (Andersson et al. 2004).  
 
 
Totalt visar undersökningen att elever känner sig vägledda på provet och har en större 

möjlighet att uttrycka sig jämfört med skriftliga prov. Dock uppvisades ingen korrelation 
på vägledningen och den verkar vara mer fördelad efter elevernas förmåga att uttrycka 

sig. Merparten av de elever som uppfattar provet som något eller mycket svårt att 

utrycka sig på, jämfört med skriftliga prov, är övervägande positiva till vägledningen i 

tabell 1.  
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6.4 Metoddiskussion  

Metoden som är vald är av ett kvasiexperientellt slag som är mer kvantitativ än 

kvalitativ. Vilket leder till att eleverna fått svara på en enkät med fast gradering i attityd 

till åtta olika aspekter. Kontrollgruppen har valts bort av tid och elevbrist.  

6.4.1 Intern validitet 
Den interna validiteten ska sträva efter att eliminera alternativa förklaringar. Då en 

oberoende kontrollgrupp valts bort är det svårt att göra en undersökning som kan sägas 

vara generell och gälla för alla elever (Bryman, 2001). För att stärka den interna 

validiteten handlar arbetet om den valda undersökningsgruppen och hur denna ställer sig 

inför framtida muntliga prov av den typ den har utsatts för. Samtidigt som 

undersökningen försöker hitta någon eller några aspekter som kan tänkas påverka 

elevgruppens attityd inför framtida prov. På detta vis ges undersökningen validitet att 

gälla bara elever som genomfört ett muntligt prov av den typ som genomförts i 

undersökningen.  
 
Elevantalet i undersökningen är på 50 elever vilket är ett lågt antal och varje elev 

motsvarar 2 % av den totala gruppen. Detta kan leda till att ett fåtal elever som inte vill 

genomföra enkäten på ett riktigt sätt får ett stort genomslag av den totala elevgruppen. 

Validiteten på denna punkt är mycket lidande dock tycker jag det verkar som att 
eleverna i undersökningen tagit sig tid att besvara enkäterna i enlighet med deras attityd. 

Anledningen till att jag tycker detta är de 11 korrelationer som undersökningen kan visa 

upp och jämnheten i svaren som inte pendlar i attityden mellan likartade frågor. 
 
Att attityden är extremt positiv i hela undersökningen är oroväckande då detta kan tyda 

på att lärarens förväntning påverkar eleverna att svara som de gjort. Om eleverna tror att 
läraren vill, och tycker, att elever tycker om muntliga prov av den typ som är genomförd 

och tror att eleverna vill göra denna examensform fler gånger, kan detta leda till att 

eleverna får en högre positiv attityd än de egentligen har (Bryman, 2001).   
 
Bedömningssituationen är mycket intim, pedagog och elev kommer mycket nära 

varandra under examinationen. Personkemin kan spela en stor roll i både positiv och 

negativ bemärkelse. Den goda eller dåliga stämningen kan påverka, dels för betyget, 

men även hur mycket eleven stimuleras att redovisa av sin kunskap. Dock har två 

aspekter tagits i beaktande, dels att det närvarar två pedagoger samt att eleverna vet vad 

som ska betygsättas och dels att pedagogen innan provförfarandet gjort upp kriterier för 

vad som ska betygsättas.    
 
 

6.4.2 Extern validitet  
Elevurvalet är naturvetarelever d.v.s. elever som tycker om naturvetenskap och presterar 
högt i skolan. Naturvetenskap är ett kärnämne i skolan vilket innebär att alla 

gymnasieutbildningar ska ha naturkunskap. Att säga att dessa resultat ska gälla även på 

yrkesförberedande linjer leder till ett visst ifrågasättande av validiteten. Eleverna i de 
klasser jag valt har inte heller gått så länge på gymnasiet. Hur är det i de klasser som gått 
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flera år på gymnasiet? Tycker även dessa elever som eleverna i undersökningen eller har 

tiden i gymnasiet ändrat deras attityd till examensformer (Bryman, 2001)? 
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7 SLUTORD   

 
Vad undersökningen klargör är vilka aspekter som är viktiga för att elevers attityd till 

genomförandet av fler muntliga prov i naturkunskap efter genomförandet av ett. För att 

få bra jämförelser mellan olika provtyper skulle olika typer av prov ha genomförts och 

utvärderats i undersökningen. Dock har detta inte varit praktiskt möjligt beroende på 

dels tidsbrist men samtidigt elevbrist. En annan viktig aspekt inför framtida 

undersökningar av detta slag vore att testa elevernas attityd till skriftliga prov på samma 
vis som den här undersökningen vilket hade gett en fingervisning till vad elever helst 
föredrar.  
 
Vad denna undersökning ytterligare klargör är att elever generellt är positivt inställda till 

fler muntliga prov när de har haft ett om han/hon känner att muntliga prov leder till 

rättvisare betyg generellt, att han/hon fått det betyg de tycker sig förtjänat, att det är 

positivt med närvaro av två bedömare vid provförfarandet samt att eleven känt en 

möjlighet att uttrycka sig. Vad det däremot inte säger är om elever är mer positivt 

inställda till ex. skriftliga prov eller någon annan form av kunskapsredovisning. Detta är 

en viktig aspekt som inte tagits med i arbetet främst för att det inte har funnits tid till att 

genomföra detta, samt att det skulle krävas ett mycket stort elevunderlag för att 
säkerställa skillnader mellan skriftliga och muntliga examinationsformer. Som att testa 

till exempel hypotesen att prestationen dvs. resultatet är högre vid muntliga prov framför 

skriftliga. För att säkerställa denna hypotes krävs att eleverna testas inom samma 
kunskapsområde samt faktorn att resultat varierar mellan olika elever och för att kunna 

säga att en undersökning av detta slag ska kunna uppnå validitet krävs som sagt ett 

mycket stort elevunderlag.  
 
För att genomföra den här undersökningen krävs inte alls lika många elever dock kan det 

diskuteras om femtio elever är underlag nog för en stark validitet men det ger i alla fall 

en fingervisning i riktningen att elever som haft ett muntligt prov i naturkunskap känner 

sig positivt inställda till fler prov av samma struktur, om de fyra korrelerande aspekterna 
är tillfredsställda.  
 
Det unika med undersökningen är att ingen tidigare vad jag kunnat hitta försökt hitta 

vilka aspekter som är viktiga för att elever ska uppskatta ett muntligt prov samt om 

muntliga prov av det här slaget är applicerbara inom naturkunskapsämnet. Nationella 

kvalitetsgranskningen både huvudrapport och rapport för naturorienterande ämnen anser 

att just resonerande examinationsmoment bör eftersträvas i en högre utsträckning i 

naturorienterande ämnen och undersökningen har visat att även eleverna uppskattar 

examinationsformen. Slutsatsen av arbetet är att eleverna uppskattar 

examinationsformen, skolan vill ha resonerande kunskapsredovisning. Därför är 

muntliga prov en helt godtaglig provform i naturkunskap för framtidens skola. 
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8 TACK  

 
Jag vill verkligen tacka min handledare Gunilla Åkesson-Nilsson för ett tålamodsrikt 

arbete för att få arbetet till examination. Samtidigt vill jag passa på att tacka min VFU 

handledare Marie Gasslander för inspiration till att skriva om just detta arbetsområde 

samt försökskaninerna i Nv 1 som tålmodigt ställt upp på både muntliga prov och att 

svara på enkäter. Jag vill även passa på att tacka Sofie Walter för en fantastisk spark i 

rätt riktning med tanke på struktur, syftning upplägg med mera även Elisabet Elmeroth 

och Sara Nilsson för genomläsning och funderingar kring vad som bör förändras.  Sist 
men inte minst tack och en ursäkt till alla er som jag glömt.     
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Appendix 1  

Frågor till elever som haft muntligt prov i naturkunskap 
 Kön ____________. 

Ange på en skala från 1-6 hur du ställer dig till följande frågor.  

1 innebär att du inte alls instämmer och 6 att du instämmer helt. 

1. Det muntliga provet kändes som ett förhör. 

1  2  3  4  5  6   
 
2. Det muntliga provet kändes som ett samtal. 

1  2  3  4  5  6   
 
3.  Du fick större möjlighet att uttrycka dig och komma fram till svar på 

uppgifterna jämfört med skriftliga prov. 
 
1  2  3  4  5  6   

 
4. Din lärare vägledde dig till rätt svar, alltså hjälpte dig genom att fråga vissa 
saker som ledde in dig på rätt spår. 

 
1  2  3  4  5  6   

 
5. Tror du att det muntliga provet leder till större rättvisa i betygssättningen? 

 
1  2  3  4  5  6   

 
6. Kände du att du fick en rättvis bedömning? 

 
1  2  3  4  5  6   

 
7. Jag vill ha muntliga prov fler gånger. 

 
1  2  3  4  5  6   

 
8. Jag tyckte det var bra med två bedömare av mitt muntliga prov. 

 
1  2  3  4  5  6   
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Appendix 2 
  

Correlations 

 

förhör samtal Rätt 
bedömni

ng 

Vägledni
ng 

möjlighe

t 
Rätt 

betyg 
Flera 
prov 

Två 

bedömar
e 

förhör Pearson 
Correlation 

1 -,268 ,006 ,036 -,005 ,020 -,019 ,157 

  Sig. (2-tailed)   ,060 ,969 ,803 ,974 ,890 ,897 ,281 

  N 50 50 50 50 50 49 50 49 

samtal Pearson 
Correlation 

-,268 1 ,101 ,201 ,274 ,323(*) ,219 -,013 

  Sig. (2-tailed) ,060   ,483 ,161 ,054 ,024 ,126 ,929 

  N 50 50 50 50 50 49 50 49 

Rätt 
bedö

mning 

Pearson 
Correlation 

,006 ,101 1 ,138 ,525(**) ,734(**) ,522(**) ,494(**) 

  Sig. (2-tailed) ,969 ,483   ,340 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 50 50 50 50 50 49 50 49 

vägled

ning 
Pearson 
Correlation 

,036 ,201 ,138 1 -,197 ,028 -,170 -,225 

  Sig. (2-tailed) ,803 ,161 ,340   ,169 ,849 ,237 ,119 

  N 50 50 50 50 50 49 50 49 
          
möjlig

het 
Pearson 
Correlation 

-,005 ,274 ,525(**) -,197 1 ,725(**) ,754(**) ,384(**) 

  Sig. (2-tailed) ,974 ,054 ,000 ,169   ,000 ,000 ,006 

  N 50 50 50 50 50 49 50 49 

Rätt 
betyg 

Pearson 
Correlation 

,020 ,323(*
) 

,734(**) ,028 ,725(**) 1 ,704(**) ,333(*) 

  Sig. (2-tailed) ,890 ,024 ,000 ,849 ,000   ,000 ,021 

  N 49 49 49 49 49 49 49 48 

Flera 
prov 

Pearson 
Correlation 

-,019 ,219 ,522(**) -,170 ,754(**) ,704(**) 1 ,392(**) 

  Sig. (2-tailed) ,897 ,126 ,000 ,237 ,000 ,000   ,005 

  N 50 50 50 50 50 49 50 49 
          
Två 
bedö

mare 

Pearson 
Correlation 

,157 -,013 ,494(**) -,225 ,384(**) ,333(*) ,392(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,281 ,929 ,000 ,119 ,006 ,021 ,005   

  N 49 49 49 49 49 48 49 49 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Tolkning av korrelationsschemat i appendix 2 

 Rätt betyg och möjlighet att uttrycka sig signifikans under 0,01 gränsen 
 Rätt betyg och rätt bedömning signifikans under 0,01 gränsen 
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 Rätt betyg och fler prov signifikans under 0,01 gränsen 
 Rätt betyg och känslan av ett samtal signifikans under 0,05 gränsen 
 Rätt betyg och inställning till två bedömare signifikans under 0,05 gränsen 
 Möjligheten att uttrycka sig och rätt bedömning signifikans under 0,01 gränsen 
 Möjligheten att uttrycka sig och inställning till fler prov signifikans under 0,01 

gränsen 
 Möjligheten att uttrycka sig och inställning till två bedömare signifikans under 

0,01 gränsen 
 Rätt bedömning och flera prov signifikans under 0,01 gränsen 

 

Appendix 3 

Exempel på provfrågor 
 

 Förklara vad en podsoljord är och vad som växer där och varför? 
 

 Förklara vad en brunjord är och vad som växer där och varför? 
 

 Förklara kvävets kretslopp så ingående som möjligt. 
 

 Förklara kolets kretslopp så ingående som möjligt. 
 

 Var får alla fotosyntiserande växter sin näring ifrån och var tar exempelvis ett 

träd upp sina näringsämnen? 
 

 Förklara hur en stjärna bildas? 
 

 Berätta vad ett stjärnfall är. 
 

 Förklara hur vårt solsystem bildades. 
 

 Förklara bergartscykeln och kan olika bergarter ombildas hur som helst? 
 

 Vad är en nisch? 
 

 Förklara begreppet evolution.   
 


