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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att få en inblick i bedömning av laborationer i kemi och 

vilka svårigheter som kan finnas med det. Studien är kvalitativ och har fyra stycken 

forskningsfrågor som besvaras i resultatdiskussionen. Vad är lärares motiv till att 

genomföra laborationer i kemi? Vilka utmaningar ser lärare med laborationer i kemi? 

Hur ser lärare på bedömning av laborationer i kemi? Vilken/vilka 

bedömningsmetoder använder sig lärare av när de bedömer laborationer i kemi? För 

att ta reda på detta genomfördes 6 intervjuer med verksamma lärare i åk 4-9. Alla 

lärare är behöriga i ämnet NO och arbetade som NO-lärare när intervjuerna 

genomfördes. Det visade sig att flera lärare bedömde eleverna genom att göra 

observationer av laborationerna, de använde dock olika metoder för att dokumentera 

den kunskap eleverna visade sig ha. Lärarna använde laborationer i kemi till största 

del för att befästa elevernas kunskaper på ett effektivt sätt. I vissa avseende, som till 

exempel vid frågan om vad de ser att elevernas största utmaning med laborationer i 

kemi är, hade lärarna liknande svar. I andra avseenden, som exempelvis vid frågan 

om vad de själva ser som sin största utmaning vid laborationer i kemi, hade lärarna 

skilda svar.  

Nyckelord 

Kemi, laboration, bedömning, bedömningsmetoder, årskurs 4–6, lärare, intervju. 

Tack 

Jag vill tacka min handledare Lena och min examinator Susanne för all stöttning och 

hjälp med studien. Sedan vill jag tacka lärarna som ställde upp på min intervju, utan 

dem hade jag inte kunnat genomföra undersökningen.  

 

Engelsk titel 

Teachers' views on the use and assessment of laboratory work in chemistry  



 

Innehållsförteckning 

1 INTRODUKTION 1 
1.1 Begreppet laboration 1 
1.2 Bedömningsmetoder 1 
1.3 Läroplanens kunskapskrav kopplade till laborationer i kemi 2 

2 TEORETISK BAKGRUND 3 
2.1 Motiv för laborationer 3 
2.2 Effekter av laborationer 3 
2.3 Kritiska synpunkter 4 
2.4 Bedömning 4 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 6 
3.1 Syfte 6 
3.2 Frågeställningar 6 

4 METOD 7 
4.1 Deltagare 7 
4.2 Kvalitativ forskningsmetod 7 
4.3 Intervjuer 7 
4.4 Procedur och bearbetning av data 8 
4.5 Validitet 8 
4.6 Urval 8 
4.7 Etiska övervägande 9 
4.8 Metoddiskussion 9 

5 RESULTAT 10 
5.1 Vad är lärares motiv till att genomföra laborationer i kemi? 10 
5.2 Utmaningar i samband med laborationer i kemi 10 
5.3 Lärares syn på bedömning av laborationer i kemi 11 

5.3.1 Vad bedöms i samband med laborationer i kemi 11 
5.3.2 Återkoppling vid bedömning av laborationer i kemi 12 

5.4 Metoder för bedömning av laborationer i kemi 12 
5.4.1 Hur bedöms laborationer i kemi? 12 

6 DISKUSSION 14 
6.1.1 Lärares motiv för laborationer i kemi 14 
6.1.2 Lärares syn på bedömning av laborationer i kemi 14 
6.1.3 Lärares metoder för bedömning av laborationer i kemi 15 

6.2 Sammanfattande slutsatser 15 

7 FORTSATTA STUDIER 17 

8 REFERENSLISTA 18 
 

Bilagor 

Bilaga 1- Missivbrev  

Bilaga 2- Intervjufrågor  

  



 

1(20) 

 

1 Introduktion  

I detta avsnitt kommer begreppet laboration att definieras. Vidare kommer 

bedömningsmetoder som summativ och formativ bedömning att beskrivas och 

slutligen finns en kort genomgång om läroplanens kunskapskrav i kemi för betyget E 

i åk 6. 

1.1 Begreppet laboration 
Sjøberg (2010) menar att det inte finns endast en definition om vad laborationer är 

och innehåller. Han beskriver att laborationer kan vara mycket och att den enda 

gemensamma nämnaren i olika laborationer är att eleverna själva inhämtar erfarenhet 

med hjälp av material och utrustning. Eleverna får studera objekt och pröva sig fram 

istället för att endast hämta information från böcker eller andra skriftliga källor. Det 

finns flera olika typer av laborationer och dessa kan ha flera olika syften. Ett exempel 

kan vara att eleverna får göra en laboration som styrker det läraren eller läroboken 

säger. Ett annat syfte med laborationer kan vara att eleverna ska få möjlighet att lära 

sig använda den utrustning och det material som kan tänkas behövas för framtida 

laborationer i skolan. Dessa två exempel har mycket olika syften, men de har det 

gemensamma ändamålet att eleverna får studera och pröva sig fram praktiskt istället 

för bara teoretiskt.  

I den här studien har jag valt att utgå från Hults (2000) definition av begreppet 

laboration, som lyder: 

I laborationen kan den studerande ges möjlighet att pröva/bekräfta 

en tanke eller en teori. Laborationen kan även ha till syfte att 

illustrera något och detta något kan vara en teori likaväl som ett 

förlopp eller så är syftet endast att träna studenterna till att samla 

in material och mäta detta. Genom att laborera får studenten per 

definition en vana vid praktiskt, laborativt arbete inom berörd 

disciplin. (Hult 2000:19) 

1.2 Bedömningsmetoder 
Klapp (2017) beskriver två bedömningsmetoder som är motsatserna till varandra. 

Summativ bedömning beskrivs som bedömning av lärandet medan formativ 

bedömning beskrivs som bedömning för lärandet. Det som skiljer dessa 

bedömningsmetoder åt är själva syftet med dem, alltså vad de ska användas till. Syftet 

med summativ bedömning är att summera elevernas kunskaper; detta sker oftast i 

slutet av ett arbetsområde, läsår eller termin. Eleverna får då en summerande 

bedömning på hur det har gått. Ett tydligt exempel på detta är när eleverna får betyg 

i slutet av vårterminen; de får då en summerande bedömning av allt de gjort under 

läsåret. Formativ bedömning är en pågående bedömning och syftet är att ge en konkret 

och tydlig återkoppling till eleverna under arbetets gång. Detta gör att eleverna har 

möjlighet att förbättra sitt arbete och samtidigt förbättra sin summativa bedömning. I 

formativ bedömning använder läraren ofta framåtsyftande mål och ger inte eleverna 

tillbaka ett prov med poäng, utan istället en kommentar på vad de kan förbättra till 

nästa gång.  

Bedömning för lärandet ses som positivt och stärkande (Lundahl 2015). Att bedöma 

eleverna med syftet att de ska fortsätta sin kunskapsutveckling är inte något som alltid 

varit självklart. Enligt Lundahl (2015) såg man tidigare bedömning och betyg som en 

tävling. Eleverna och deras föräldrar jämförde betygen med varandra och den som 

hade högst betyg hade alltså ”vunnit” tävlingen. Idag försöker lärare och annan 
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personal på skolor att få bort detta beteende. Personal på skolor vill enligt Lundahl 

(2015) att eleverna enbart ska se till sin egen bedömning och inte jämföra sig med 

andra elever. Lärarna ger elever framåtsyftande bedömningar för att främja en 

livslång lust att lära. Lundahl skriver att man tydligt ser att elevernas motivation, 

engagemang och intresse ökar.  

I sin bok har Lundahl (2015) föreslagit fem strategier för att stärka bedömningens roll 

i lärandet. Dessa strategier handlar om att synliggöra målen för eleverna och hjälpa 

dem i deras kunskapsutveckling. Det är lärarens ansvar att ge eleverna de bästa 

förutsättningar för lärande, men det är elevens eget ansvar att ta den möjligheten att 

lära sig.  

1.3 Läroplanens kunskapskrav kopplade till laborationer i kemi 
Styrdokumenten föreskriver att eleverna ska genomföra laborationer i kemi för att 

kunna nå upp till kunskapskraven för betyget E i åk 6.  

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna 

planeringar och även bidra till att formulera enkla 

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta 

systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett 

säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina 

och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och 

skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag 

som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla 

dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.  

(Skolverket, 2011. Markeringar enligt original) 

 

För att eleverna ska få ett godkänt betyg i kemi krävs inte att eleverna enbart deltar i 

laborationer. De behöver även enligt Skolverket (2011) även visa hur de 

tänker/resonerar om laborationen.   

I den här studien undersöker jag hur lärarna hanterar läroplanens mål och hur de 

bedömer laborationer i kemi.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I bakgrundsavsnittet förklaras hur tidigare forskning kommit fram till syftet med 

varför man laborerar, vad laborationerna ger för effekt, vilka kritiska synpunkter det 

finns och bedömning av laborationer i NO.  

2.1 Motiv för laborationer  
Främjas elevernas lärande av laborationer i kemi? Sjøberg (2010) framför åsikten att 

det är svårt att säga då målsättningen avgör vilken metod för lärande som är mest 

lämplig. Ett exempel han tar upp är att om målet är att eleverna ska lära sig 

experimentella metoder eller praktiska färdigheter så bör laborationer vara den mest 

effektiva metoden. Men om målet är att lära sig vetenskapliga begrepp så är den 

teoretiska metoden den mest effektiva, då begreppens innebörd lätt glöms bort när 

eleverna genomför laborationer. Alltså bör läraren basera sitt val av metod på vad det 

är hen ska undervisa och vad eleverna ska lära sig av undervisningen. 

I en studie av Högström, Ottander och Benckert (2006) intervjuades elva lärare från 

högstadiet om deras mål med den laborativa undervisningen. De fick inför intervjun 

välja ut två laborationer var som gav en tydlig inblick i hur deras laborationer i NO 

brukar se ut. Lärarna fick frågor om vad de har för mål med laborationer allmänt men 

också vilka mål de har med laborationerna som de själva har valt ut. Resultatet blev 

att lärarna i studien tyckte exempelvis att allmänna mål i form av att visa och bekräfta 

teori i praktiken samt att lära teori från praktiken, hade ett betydande inslag. Även 

laborationsinstruktionerna visar att lärarna vill att laborationen ska hjälpa eleven att 

lära sig fakta, begrepp och fenomen. Övriga mål som lärarna uttalade syns inte lika 

tydligt i laborationsinstruktionerna. Det visar sig att instruktionerna sällan erbjuder 

stöd/tid till att tänka och reflektera kring det laborativa arbetet. En förklaring till detta 

kan vara att bristen på tid att planera påverkar deras val av laborationsinstruktioner, 

vilket leder till att dessa snarare väljs för att de finns tillgängliga i läroböcker eller 

liknande, än för att de ska hjälpa eleverna att uppnå specifika mål (Högström, 

Ottander och Benckert, 2006). 

Det finns enligt Wei och Li (2017) åtta olika dimensioner av laborationer. Dessa är: 

den begreppsmässiga dimensionen, den materiella dimensionen, den procedurella 

dimensionen, den epistemologiska dimensionen, den sociala dimensionen, den 

tidsmässiga dimensionen, säkerhetsdimension och den pedagogiska dimensionen. 

Dessa dimensioner har olika syften; exempelvis har den begreppsmässiga 

dimensionen syftet att med hjälp av laborationer skapa kunskap och teoretisk 

förståelse. Den materiella dimensionens syfte är däremot att skapa laborationer 

utifrån vilket material som finns tillgängligt och ta hänsyn till hur laborationer går att 

genomföra på enklast sätt. Dessa dimensioner har framtagits genom intervju av 87 

lärare i Kina om deras erfarenheter och tankar om laborationer i NO. Dimensionerna 

kan delas in i två grupper: en grupp där eleverna har ansvaret och påverkar 

laborationen och en andra grupp som inkluderar lärarens ansvar och hur läraren 

påverkar laborationen. Oftast behövs hänsyn tas till flera av dimensionerna för att 

laborationen ska gå att genomföra.  

2.2 Effekter av laborationer 
I sin studie undersökte Ottander och Grelsson (2006) laborationer i NO-ämnen utifrån 

lärares perspektiv. De följde fyra erfarna gymnasielärare i NO under nio månader. 

Undersökningen genomfördes för att förstå och förbättra laborationer i skolan. 

Författarna ville också förbättra lärarnas förutsättningar att bedöma laborationer i 

Naturorienterande ämnen. Lärarna skrev anteckningar under projektet och fick träffas 

för att diskutera hur de bedömer laborationer i NO. Deras diskussioner baserades på 
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deras tankar om litteraturen de hade läst inför projektet, men även det de själva 

upptäckt under laborationerna.  

Ottander och Grelsson (2006) kom fram till att alla lärarna tyckte att laborationerna 

tillförde något till undervisningen. Det stimulerade också intresset och lusten hos 

eleverna. En av lärarna tyckte att laborationerna utvecklade eleverna genom att 

utmana deras slutledningsförmåga. Således skapade laborationerna möjlighet för 

eleverna att lära sig nya saker och se på saker med nya ögon.  

Under projektet förklarade de fyra lärarna att laborationer har tre stycken huvudmål: 

att bekräfta teori, att lära eleverna att laborera och att stimulera intresset. Ingen av de 

fyra lärarna påpekade vikten av att göra en vetenskaplig undersökning trots att det tar 

en stor plats i vår läroplan. De berättade att de tycker att laborationer har ett lika stort 

socialt som vetenskapligt mål och att eleverna får interagera med varandra är viktigt 

för deras utveckling. Ett socialt mål kan exempelvis vara att samarbeta eller att ha 

olika roller i gruppen de ska laborera med (Ottander & Grelsson, 2006).  

2.3 Kritiska synpunkter 
Många personer är kritiska till att laborationer är givande (Hult 2000). Kritikerna 

tycker bland annat att en laborations syfte att illustrera en teori inte alltid är det mest 

effektiva eller bästa sättet att hjälpa eleven att förstå teorin. Eleverna lär sig snarare 

praktiska färdigheter än teoretisk förståelse. Hult (2000) skriver om vikten av att den 

som undervisar skapar laborationer utifrån målen med lektionen eller 

laborationstillfället. Efter det kan man planera lektionen/laborationstillfället för att 

använda en bra inlärningsmetod som effektiviserar inlärningen. Laborationer är en 

del av en helhet och det är därför viktigt att man diskuterar med eleverna både innan 

och efter vad det är för syfte med att göra laborationen. Att genomföra laborationer i 

rätt sammanhang gör att eleverna får ett större utbyte av laborationen än om den 

genomförs utan ett sammanhang, det är alltså inte laborationen i sig som ger eleverna 

en större förståelse, utan det är sammanhanget som skapar det (Hult, 2000). 

Biology Education Research Group (BERG, 2014) är en grupp som sammanförts på 

grund av deras stora intresse och expertis i ämnet biologi. De beskriver att 

laborationer är engagerande och motiverande för eleverna men att det också är en 

viktig faktor som gynnar lärandet. Laborationer skapar även en positiv syn på NO-

ämnena i skolan och gör att eleverna känner att de kan prestera bättre än om inte 

laborationer hade funnits. Givetvis finns det bättre och sämre former av laborationer 

och Biology Education Research Group framför åsikten att för att lyckas med 

planeringen med ett laborativt moment så behöver läraren ha en tydlig målsättning 

med momentet.  

2.4 Bedömning 
Vid bedömningen av laborationer, i Ottanders och Grelssons (2006) undersökning, 

var det två lärare som inte hade lagt någon vikt vid det medan de andra två lärarna 

hade försökt forma en bra bedömningsmetod. De hade dock fått avbryta sina försök 

då det tog alldeles för mycket tid. Detta upptäcktes i samband med att lärarna insåg 

att de inte kunde bedöma laborationsrapporter på det summativa sätt som de tidigare 

hade gjort, utan de var också tvungna att bedöma formativt under tiden som eleverna 

genomförde laborationen.  Det visade sig också att skriftliga laborationsrapporter till 

största del endast genomfördes i biologi, medan att det genomfördes muntliga 

laborationsrapporter/diskussioner i de andra NO-ämnena. Väljer läraren att inte 

bedöma formativt utan att endast bedöma laborationsrapporten, så gör hen samtidigt 

valet att inte bedöma själva laborationen utan endast den skriftliga reflektionen. Att 
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bedöma formativt och se hela processen gör att läraren ser hur eleverna resonerar och 

löser eventuella problem under tiden de laborerar (Ottander & Grelsson, 2006).  

Dkeidek, Mamlok-Naaman och Hofstein (2012) använder i sin undersökning ett 

instrument som är gjort för att ge eleverna bättre förutsättningar inför bedömningen. 

Instrumentet är konstruerat av en grupp vetenskapslärare i Australien. Instrumentet 

kallas SLEI som står för: Science Laboratory Environment Inventory. SLEI 

innehåller åtta delar som berör miljön och bemötande för att eleverna ska få de bästa 

förutsättningarna för att lära sig. De åtta delarna är: lärarens stöd, medverkan, 

elevernas kohesion, öppenhet, integration, organisation, regelkunskap och 

materialtillgänglighet. Det är alltså både skolans, lärarens och elevens ansvar att 

eleverna presterar under lektionerna. Läraren ska stötta och skapa en positiv miljö, 

skolan ska stå för material och vad som finns tillgängligt medan eleven ska stå för sin 

närvaro och öppenhet gentemot ny kunskap.  

Bedömning är inte en slutprodukt av lärandeprocessen istället, är det en process som 

pågår parallellt med lärandeprocessen. Prades och Rodríguez-Espinar (2009) har 

undersökt bedömning av laborationer i kemi och även processen när bedömningen 

sker. Undersökningen genomfördes genom att intervjua läraren från ett universitet i 

Barcelona. Prades och Rodríguez-Espinar beskriver bedömningsprocessen ungefär 

likadant som vi svenskar beskriver formativ bedömning, alltså att den sker löpande 

hela tiden.  

Kemi är ett ämne som kräver flera kompetenser av eleverna enligt Prades och 

Rodríguez-Espinars (2009) åsikt. Forskarna beskriver att eleverna ska kunna läsa, 

skriva, lyssna, förstå begrepp och kunna följa en instruktion. Utöver detta ska eleverna 

kunna genomföra laborationer på ett säkert sätt. Detta ska bedömas av läraren 

eftersom det är kompetenser som krävs för att klara av kunskapskraven i åk 6.  

I en studie gjord av Abrahams, Reiss och Sharpe (2013) diskuterar de hur eleverna 

blir bedömda. Deras resultat av studien är att lärarnas rapporter av lektionen är det 

som bedöms i slutändan. Lärarna analyserar elevernas prestationer under laborationen 

och bedömer sedan laborationen utifrån lärarens egna anteckningar eller minne. 

Läraren bedömer även laborationsrapporten som eleverna skriver vid ett 

laborationstillfälle, dessa bedöms för att läraren ska kunna ta del av att eleverna når 

upp till alla kunskapskraven som finns i NO.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Som framgår i bakgrunden finns en del forskning på området men jag har inte lyckats 

hitta studier för svensk skola i åk 4-6. Förhoppningsvis fyller denna studie ett behov. 

3.1 Syfte  
Syftet med studie är att få en inblick i bedömning av laborationer i kemi och vilka 

svårigheter som kan finnas med det.  

3.2 Frågeställningar 
• Vad är lärares motiv till att genomföra laborationer i kemi? 

• Vilka utmaningar ser lärare med laborationer i kemi? 

• Hur ser lärare på bedömning av laborationer i kemi? 

• Vilken/vilka bedömningsmetod/er använder sig lärare av när de bedömer 

laborationer i kemi? 
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer deltagarna i denna studie att presenteras och urvalet som 

ledde till att dessa informanter deltog i studien. Forskningsmetod och hur 

genomförandet av intervjuerna gick till är också delar som kommer att diskuteras. 

4.1 Deltagare 
Jag har genomfört intervjuer med sex stycken lärare på tre olika skolor. Skolorna är 

belägna på olika platser, två skolor är byskolor och en skola är belägen i en mellanstor 

stad. Alla lärarna jag har intervjuat är behöriga att bedöma i ämnet NO. Jag har valt 

att bortse från lärarnas könstillhörighet eftersom att det inte är relevant för studien. 

L1: Lärare i åk 4-6, Matematik och NO-tekniklärare, behörig i alla ämnen hen 

undervisar i, ca 10 års erfarenhet. 

L2: Lärare i åk 4-6, Matematik och NO-tekniklärare, behörig i alla ämnen hen 

undervisar i, ca 8 års erfarenhet. 

L3: Lärare i åk 4-6, Matematik och NO-tekniklärare, behörig i alla ämnen hen 

undervisar i, ca 8 års erfarenhet. 

L4: Lärare i åk 4-6, Matematik och NO-tekniklärare, behörig i alla ämnen hen 

undervisar i, ca 1 års erfarenhet.  

L5: Lärare i åk 4-6, Matematik och NO-tekniklärare, behörig i alla ämnen hen 

undervisar i, ca 5 års erfarenhet. 

L6: Lärare i åk 7-9, Matematik och NO-tekniklärare, behörig i alla ämnen hen 

undervisar i, ca 7 års erfarenhet. 

4.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Undersökningen är en kvalitativ undersökning (Trost, 2014). I en kvalitativ intervju 

ställs enkla och raka frågor men informanten kan ge komplexa och innehållsrika svar. 

En kvalitativ studie handlar inte om hur många antal som gör eller tycker något utan 

istället om deras resonemang om ett ämne. Om man är intresserad av att göra en studie 

där man vill försöka förstå andra människors sätt att exempelvis reagera eller resonera 

om något specifikt, då är en kvalitativ studie ett rimligt alternativ. Jag valde att 

använda mig av en kvalitativ forskningsmetod då jag ville få fram mer information 

om vad lärarna tyckte om bedömning av laborationer i kemi. 

Fördelen med en kvalitativ studie är att man tydligt kan se informanternas åsikter och 

tankar i resultatet (Trost, 2014). Svaren från intervjun blir förhoppningsvis mycket 

omfattande i en kvalitativ studie. Anledningen att denna forskningsmetod valdes till 

denna studie är att informanterna kan ge utvecklade och intressanta svar istället för 

att endast ge exempelvis svar i en enkät med flervalsalternativ. Vid en kvalitativ 

intervju kan informanten enkelt beskriva och berätta hur hen känner eller tycker och 

detta var den typen av svar som krävdes för denna studie. En nackdel med denna 

forskningsmetod kan vara att den som genomför intervjun påverkar informanten och 

hur svaret blir i slutändan. Skulle man istället genomföra en kvantitativ studie och 

exempelvis använda sig av enkäter är risken att den som producerat enkäten påverkar 

informanten liten, eftersom de inte behöver ställa frågorna muntligt utan 

informanterna svarar skriftligt. 

4.3 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med låg grad av standardisering vilket betyder att man 

exempelvis formulerar sig efter den intervjuades språkbruk, att man tar frågorna utan 
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inbördes ordning, den intervjuade får gärna styra ordningsföljden och/eller att 

följdfrågor formuleras av tidigare svar (Trost, 2014). Således är intervjun mycket ”fri” 

och det finns flera variationsmönster. 

Fördelar med att använda denna typ av metod är att den som intervjuar inte behöver 

följa sina intervjufrågor i en viss ordning, det finns möjlighet att ändra och lägga till 

följdfrågor. Nackdelar med att använda denna metod kan vara att samtalen ”svävar” 

iväg och att den som intervjuar inte får svar på sina frågor (Trost, 2014). 

4.4 Procedur och bearbetning av data 
Studien började med att jag kontaktade ca sju skolor i en mellanstor stad men även 

tre skolor i byar utanför staden. Det var få skolor/lärare som svarade på förfrågan om 

att delta i min studie. När sex stycken lärare hade valt att delta skickades ett 

missivbrev (se bilaga 1, som innehöll information om studien samt kontaktuppgifter 

till mig och min handledare, till de lärare som valt att delta.  

Intervjuerna bokades in och genomfördes. De planerades ta 30 minuter, men tog i 

själva verket kortare tid, cirka 15 minuter. Jag valde att spela in intervjuerna för att 

komma ihåg vad informanterna sa. Alla intervjuer genomfördes i mindre grupprum, 

där vi kunde samtala avskilt från andra personer.  

Vid bearbetningen av materialet valde jag att ta fram intervjuguiden (se bilaga 2) och 

lyssna på inspelningen av intervjun. Därefter transkriberade jag endast det innehåll 

som jag ansåg vara relevant. Jag transkriberade direkt i intervjuguiden för att enkelt 

kunna gå tillbaka och hitta resultatet under varje specifik fråga. Jag har lyssnat igenom 

intervjuerna flera gånger för att vara säker på att jag inte ska ha missat någon viktig 

information som kunde ha en betydelse för studien. Vid analysen av resultatet 

jämfördes svaren från intervjuerna för att se om de överensstämde med varandra eller 

om något svarsalternativ stack ut från mängden. De intervjusvar som var olika var 

intressanta, men vissa frågor gav liknande svar från alla lärarna, vilket också kan vara 

intressant.  

4.5 Validitet 
När man genomför en valid studie innebär det att studiens mätmetod är lämplig och 

användbar för det man vill mäta (Kvale & Brinkmann, 2015). I den här studien vill 

jag ta reda på hur lärarna använder laborationer i kemi och hur de bedömer dessa. Om 

jag hade frågat lärarna hur de tror att andra bedömer laborationer i kemi skulle jag få 

få irrelevanta svar. Det är istället bättre att fråga lärarna om hur de själva gör vid 

bedömning av laborationer i kemi. Vid kvalitativa intervjuer är det inte meningen att 

man ska kunna göra om samma intervju och få ut exakt samma resultat, tvärtom, 

tanken är att intervjuerna ska vara personliga och svaren kan därför förändras med 

tiden av saker som påverkar den som blir intervjuad. 

4.6 Urval 
I denna undersökning har ett bekvämlighetsurval använts. Bekvämlighetsurval 

innebär att personen som genomför undersökningen tar informanter som är 

lättillgängliga. I detta fall är informanterna valda utifrån skolor och lärare som jag 

känner till. Av egen erfarenhet har jag upptäckt att lärare ofta är upptagna med mycket 

annat och inte alltid har tid att hjälpa lärarstudenter med deras undersökningar. På så 

sätt blev det enklast att dra i de trådar som finns och använda sig av de kontakter man 

har (Trost, 2014). Det var få lärare som svarade på frågan om att delta och för att få 

fler informanter valde jag därför även att erbjuda några lärare som är verksamma i åk 

7-9 att delta. Detta resulterade i att en lärare är en kemi-lärare från högstadiet och 

resterande lärare är kemi-lärare i mellanstadiet.  



 

9(20) 

 

4.7 Etiska övervägande 
Studien har genomförts med hänsyn till de fyra etiska kraven för forskning, enligt 

Vetenskapsrådet (2002). De fyra kraven är: informationskravet (forskaren ska 

informera de berörda om studiens syfte), samtyckeskravet (deltagare i studien har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan), konfidentialitetskravet (deltagarna i studien 

ska få största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras så att 

ingen utomstående kan ta del av dem) och nyttjandekravet (uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål). Innan intervjuerna 

genomfördes skickades därför ett missivbrevbrev ut till informanterna (se bilaga 1). 

Brevet innehöll en förklaring av syftet med intervjuerna samt mina och handledarens 

kontaktuppgifter. Inga namn nämns på lärarna i arbetet. Vidare innehöll brevet 

information om att materialet endast skulle användas i syfte att genomföra studien. 

Lärarna kunde när som helst avbryta deltagandet, vilket dock ingen gjorde. 

4.8 Metoddiskussion 
Den största kritiska aspekten under valet av metod är antalet som blir intervjuade. 

Den här studien är för liten för att dra allmänna slutsatser som stämmer överens med 

alla kemilärares uppfattning. Jag kan därför inte med full säkerhet säga att alla 

kemilärare i tycker att bedömning av laborationer i kemi är svårt, men jag kan uttala 

mig om att alla de sex lärarna jag intervjuade tycker det.  

Urvalet till informanterna är en annan kritisk aspekt som läsaren bör ha i åtanke. 

Informanterna valdes ut ur ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de intervjuade 

lärarna är personer som jag träffat innan och som jag har haft någon form av kontakt 

med under utbildningen (Trost, 2014). Eftersom att jag träffat lärarna tidigare har jag 

en bild av hur de är och hur de arbetar, vilket kan leda till att jag vid bearbetningen 

av data väljer ut specifika delar som stämmer överens med min bild av hur lärarna är. 

Vid denna typ av intervju kan informanten svara det som de tror att den som 

intervjuar, i detta fall jag, vill höra. Med andra ord, det finns risk att informanterna 

svarar det som de tror är ”rätt” och inte i själva verket vad de egentligen tycker. Denna 

aspekt är givetvis något som påverkar validiteten i studien. För att undvika att 

informanterna svarar det som de tror är ”rätt” får den som intervjuar försöka skapa en 

trygg miljö där intervjun endast känns som ett samtal och inte ett ”förhör”.  
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5 Resultat 

Resultatet består av tre delar som handlar om lärares användning av laborationer i 

kemi samt lärares syn på bedömning och metoder för bedömning av laborationer i 

kemi. 

5.1 Vad är lärares motiv till att genomföra laborationer i kemi? 
Samtliga lärare tycker att laborationer i kemi tillför något till undervisningen. De 

tycker också att det som eleverna får göra praktiskt befästs på ett effektivare sätt än 

om de skulle få samma material presenterat på ett teoretiskt sätt.  

Jag tycket alltid att undervisningen tillför något när man laborerar 

men ibland är det svårt att få med det som är viktigt. Allt som 

eleverna gör befästs på ett annat sätt när de får laborera, de 

kommer ihåg när de har fått se och känna, bättre än när man bara 

berättar. Jag tycker det är viktigt att eleverna själva får äga sin 

kunskap och att de ska få lära sig genom att testa sig fram. (L3) 

Som L3 beskriver är syftet med att använda laborationer i kemi att eleverna ska få 

testa sig fram och att få lära sig genom praktiskt arbete. 

Samtliga lärare påpekar vikten av att välja ut rätt laborationer i kemi. De tycker alla 

att man bör se till elevgruppen, lokalen, materialet och tidigare laborationserfarenhet 

när man väljer ut laborationer. Det är viktigt att laborationerna är anpassade efter alla 

dessa kriterier för att laborationen ska vara genomförbar i slutändan.   

Att få göra saker själv gör att det är lättare att förstå. Det är inte 

alltid det blir som varken jag eller eleverna har tänkt oss men vi 

kan alltid koppla tillbaka till det vid senare tillfällen och det är 

något man kan hänga upp undervisningen på. (L2) 

L2 menar att det är bra med laborationer då man kan hänga upp den teoretiska 

undervisningen på något praktiskt. L2 beskriver också att laborationerna inte alltid 

blir som läraren eller eleverna har tänkt sig. Detta är en del av laborationer som är 

viktig för eleverna, de kan sedan diskutera vad som gick fel och varför.  

En lärare beskriver att syftet med laborationer i kemi inte behöver handla om det 

kunskapsinnehåll eleverna ska lära sig, det kan också vara att samarbeta eller att följa 

en instruktion som är syftet med att laborera. En annan lärare tycker att syftet med en 

laboration är att eleverna får lära sig på ett annat sätt och att de får träna på metoder 

hur de kan lära sig.  

5.2 Utmaningar i samband med laborationer i kemi  
Alla lärare tycker att bedömning av laborationer i kemi är svårt. Flera av lärarna säger 

att det är svårt att bedöma varje enskild individs kunskaper när man har ca 25 elever 

som genomför samma laboration samtidigt. Två av lärarna nämner också att de tycker 

det blir stökigt när man genomför laborationer i kemi, vilket också kan vara en del i 

varför det är svårt att bedöma dessa laborationer. 

Lärarna har skilda åsikter om vad de själva upplever är svårt med laborationer i kemi. 

En lärare tycker att det är en utmaning att hitta material till laborationerna, medan en 

annan tycker det är svårt att få tiden att räcka till. Att motivera eleverna och få dem 

att göra det som är tänkt, är en svårighet som en annan lärare nämner.  

Däremot är de mer överens om vad de uppfattar att eleverna tycker är svårt med 

laborationer. Nedan visas ett typiskt uttalande från lärarna.  
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Att följa och förstå instruktioner eller att skriva en labbrapport är 

de största problemen eleverna stöter på. (L5)  

Samtliga lärare tycker att instruktioner och laborationsrapporter är den största 

utmaningen för eleverna. De utsätts för många nya och svåra begrepp när de ska 

skriva laborationsrapporter men också när de ska följa instruktioner. De flesta lärarna 

löser detta genom att gå igenom instruktioner tillsammans och hjälper eleverna att 

börja skriva på sin laborationsrapport för att komma igång. 

En lärare beskriver att eleverna har svårt att dra slutsatser. Eleverna har oftast skrivit 

en hypotes innan de börjar laborera och därför skriver de slutsatsen ”Jag hade rätt”, 

istället för att beskriva resultatet de kom fram till och varför det blev så.  

En annan lärare beskriver svårigheten att elevernas förväntningar på en 

kemilaboration är annorlunda i jämförelse med laborationer i ett annat NO-ämne. 

Eleverna förväntar sig att det ska smälla så fort de laborerar i kemi, när det inte gör 

det blir eleverna besvikna och det kan leda till att de tycker kemi är tråkigt. 

5.3 Lärares syn på bedömning av laborationer i kemi 

5.3.1 Vad bedöms i samband med laborationer i kemi 

En lärare beskriver att diskussionerna efter en laboration i kemi kan vara relevanta att 

bedöma. I en sådan diskussion kan man se att eleverna använder sig av begrepp och 

att de kan resonera om slutsatsen och anledningen till att laborationen blev på ett visst 

sätt. Vid ett diskussionstillfälle tycker även läraren att man märker om eleverna hängt 

med under själva laborationen.  

Flera lärare bedömer hanteringen av utrustningen. De vill att utrustningen ska 

användas på ett säkert sätt och till rätt ändamål.  

Det jag bedömer i samband med en laboration är hur eleverna 

hanterar utrustningen på ett säkert sätt. (L2)  

En fråga under intervjun var att lärarna skulle tolka följande kunskapskrav För 

betyget E ska eleven i slutet av åk 6 kunna använda utrustning på ett i huvudsak 

fungerande sätt (Skolverket, 2011). Lärarna tolkade kunskapskravet på liknande sätt. 

Att man använder det på rätt sätt och till rätt saker, vissa 

ungdomar är väldigt lekfulla och exempelvis sprutar vatten på 

varandra med pipetter eller smakar på allt. Då tycker inte jag att 

man använder utrustningen på rätt sätt eller till rätt ändamål. 

Givetvis ska man få testa utrustningen, men det brukar vi göra i 

början av terminen för att eleverna ska ha lekt färdigt när man ska 

börja laborera på riktigt. Eleverna förstår oftast att de ska vara 

försiktiga när man laborerar i kemi, de vet att de finns saker som 

inte är så bra att få i munnen eller i ögonen exempelvis. (L6) 

Som citatet ovan visar tycker lärarna att det viktigaste med detta kunskapskrav är att 

eleverna inte leker med utrustningen. De ska använda utrustningen till rätt sak och 

följa de instruktioner som finns.  

Flera av de intervjuade lärarna berättar att de ibland bedömer laborationsrapporter 

som eleverna skriver i samband med en laboration. 

Laborationsrapporter är enkla att bedöma, men då bedömer man 

endast resultatet på själva laborationen. Ibland väljer jag några 
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elever jag ska titta på när de labbar så att jag inte behöver ha fokus 

på alla elever samtidigt. (L4)  

L4 bedömer laborationsrapporterna för att de är enkla att bedöma. Men när L4 ska 

bedöma elevernas prestationer under laborationen använder hen metoden att välja ut 

några elever att ha extra mycket fokus på under just den laborationen. Detta gör L4 

för att inte behöva titta på alla elevers prestation samtidigt utan istället fokusera på 

några åt gången. 

En lärare bedömer också hur eleverna genomför laborationen, alltså om eleverna gör 

det ordentligt och seriöst eller om eleverna bara tramsar och inte lyckas genomföra 

laborationen på ett fungerande sätt. 

Samtliga lärare som blivit intervjuade följer läroplanens kunskapskrav när de 

bedömer laborationer i kemi.  

5.3.2 Återkoppling vid bedömning av laborationer i kemi 

Vid frågan om hur lärarna ger återkoppling till eleverna efter en laboration fick jag 

ganska skilda svar. Två lärare ger endast återkoppling muntligt i helklass, eleverna 

får samtal med varandra och några får i helklass berätta om sina erfarenheter. 

Det är olika från gång till gång, gör man en labbrapport så ger jag 

en liten återkoppling på den. Eller redovisar vi i klassrummet och 

då låter jag flera svara innan jag berättar om det är rätt eller fel. 

Sedan brukar vi också sammanfatta laborationen i helklass och 

några får berätta om sina erfarenheter. (L5) 

Flera av lärarna beskriver precis som L5 att de ger återkoppling på lite olika sätt från 

gång till gång. Ibland skriftligt och ibland muntligt. En av lärarna nämner att det är 

viktigt att ge återkoppling på olika sätt så att alla eleverna har möjlighet att ta till sig 

av återkopplingen och det eftersom att de lyssnar och lär bäst på olika sätt.  

En annan lärare berättar att de har mappar till eleverna där de kan ge enskild 

återkoppling och skriva till eleverna vad de ska tänka på till nästa laborationstillfälle. 

5.4 Metoder för bedömning av laborationer i kemi 

5.4.1 Hur bedöms laborationer i kemi?   

Samtliga lärare använder sig av observerande bedömning när de bedömer elevernas 

kunskaper under en kemilaboration. De bedömer eleverna under hela processen och 

därför väljer de flesta lärare att på något sätt dokumentera elevernas prestationer och 

genomförande av laborationer på lite olika sätt. 

Det är viktigt att cirkulera bland eleverna och ha en eller två 

punkter man ska bedöma så att det inte blir för mycket att hålla 

reda på. (L2) 

Hur själva bedömningen går till skiljer sig en aning mellan lärarna, fyra av sex lärare 

nämner under intervjun att de använder sig av en kryssblankett där de dokumenterar 

elevernas kunskaper. De andra två lärarna berättar att de cirkulerar i klassrummet och 

observerar vad eleverna gör men att de inte för några anteckningar.  

Vi dokumenterar ibland genom att eleverna själva filmar med en 

Ipad när de genomför laborationer och då kan jag sedan gå 

tillbaka och titta på det när jag bedömer dem. Ibland gör jag en 

kryssblankett där jag fyller i hur eleverna ligger till, jag tar även 
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kort och antecknar mycket för att minnas det som sker under 

laborationen. (L2) 

Ovanstående citat visar tydligt på hur L2 bedömer sina elever med hjälp av olika typer 

av material, som exempelvis Ipads, när de ska filma sin laboration.  

Ibland kan det också fungera att göra laborationer med mindre 

grupper och att någon annan personal har hand om resterande 

klassen under tiden. (L1) 

Citatet ovan handlar om hur L1 hanterar bedömning av elever. Hen delar gärna upp 

eleverna i små grupper och genomför laborationer med en grupp i taget för att tydligt 

se de enskilda individerna i varje moment under laborationen.  

Jag bedömer även diskussionerna mellan eleverna ibland. Det är 

svårt att bedöma laborationer eftersom de oftast jobbar i par eller 

i grupp och då är det svårt att se den enskilde elevens prestation. 

(L2) 

L2 visar tydligt på att dt finns andra alternativ istället för att bedöma 

laborationsrapporter så kan man även bedöma elevernas diskussioner. 

Största andelen av lärarna använder sig av enkla laborationsrapporter för att se vad 

eleverna kan och om de förstår instruktionerna till laborationen.  
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6 Diskussion 

Nedan kommer resultatet diskuteras. I diskussionen finns svaret på de fyra 

frågeställningar som tillhör denna studie. I detta avsnitt finns det även en 

sammanfattande slutsats.  

6.1.1 Lärares motiv för laborationer i kemi 

Två av de åtta dimensionerna som Wei och Li (2017) diskuterar syns tydligt i lärarnas 

svar när de beskriver varför de använder sig av laborationer i kemi. Flera av lärarna 

beskriver att man bör se till materialet som finns tillgängligt på skolan. Detta tillhör 

den materialdimension som Wei och Li (2017) lyfter fram och innebär att materialet 

påverkar valet av laboration. En annan dimension som jag kan koppla ihop med 

lärarnas svar är den begreppsmässiga dimensionen. Lärarna nämner att eleverna 

behöver förstå och kunna en del begrepp för att förstå instruktioner till laborationerna 

men även för att kunna skriva en laborationsrapport. Wei och Li (2017) menar att den 

begreppsmässiga dimensionens syfte är att skapa kunskap och förstå det med hjälp av 

laborationer. Dessa två dimensioner var de som jag kunde se under intervjuerna, 

därför valde jag att endast presenter dessa i större detalj.  

Det finns flera mål som ska uppfyllas i samband med laborationer i kemi, både 

kunskapsmässiga, men även sociala mål. Dessa mål har dock inget krav på att man 

måste kunna dessa när man slutar grundskola, utan det är istället ”rekommendationer” 

på vad eleverna bör kunna.  

Vid ett tillfälle nämner en lärare att syftet med laborationer i kemi inte alltid behöver 

handla om kunskapsinnehållet som laborationen tillför utan kan istället handla om ett 

socialt mål som exempelvis att samarbeta. Lärarna i Ottander och Grelssons (2006) 

studie nämner också att de använder sociala mål vid laborationer i kemi. Detta syfte 

kan diskuteras eftersom att det inte finns något kunskapskrav som kräver att detta är 

något eleverna ska kunna. Givetvis är samarbete ett område som eleverna kommer ha 

nytta av i framtiden och det är något som de inte kommer att ha tränat på i onödan. 

Frågan är dock om detta är relevant att ha som huvudsyfte när man ska genomföra en 

laboration. Det finns moment vid laborationstillfällena som alltid kan bedömas, 

exempelvis hur eleverna hanterar materialet. Material används vid varje laboration 

och kan därför alltid bedömas. Detta hade kunnat vara ett mer relevant huvudsyfte.  

Alla lärare som blev intervjuade använde sig av laborationer i kemi, de tyckte att 

laborationerna tillför något till undervisningen. Det kan grunda sig i att eleverna lär 

sig mer effektivt genom att göra saker praktiskt, exempelvis som att laborera. De får 

testa saker och kan enklare förstå varför resultatet på laborationen blir på ett visst sätt.  

Det finns också en hel del svårigheter med laborationer i kemi. Något som jag trodde 

skulle påpekas mer är de lokalmässiga problemen. Alla skolor har inte tillgång till en 

kemisal, vilket betyder att de får genomföra all NO-undervisning i ett vanligt 

klassrum. Två av lärarna beskrev detta som ett problem, då ytan man kan röra sig på 

är mycket liten och att eleverna faktiskt rör sig mycket under laborationer. Lärarna 

var däremot överens om att de tycker att elevernas största utmaning under 

kemilaborationer är att skriva en laborationsrapport. En lärare nämner att språket och 

de svåra begreppen ställer till det för eleverna och gör att de har svårt att förstå vad 

det är som de ska skriva.  

6.1.2 Lärares syn på bedömning av laborationer i kemi 

Det finns flera olika saker som lärarna bedömer under laborationer i kemi. Samtliga 

lärare beskriver att de självklart bedömer det som står skrivet i kunskapskraven, men 

att det finns vissa delar som bedöms mer ofta och andra som bedöms mer sällan. Ett 
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exempel på ett kunskapskrav som bedöms ofta är hur eleverna hanterar materialet. 

Eftersom de använder någon form av material vid varje laborationstillfälle finns det 

alltså alltid en möjlighet för läraren att bedöma det kunskapskravet. De kunskapskrav 

som bedöms mer sällan tar därför inte lika stor plats i undervisningen.  

Det kan ses som en fördel att eleverna har flera möjligheter att visa sin lärare att man 

kan hantera materialet på ett fungerande sätt, för om eleverna inte lyckas med detta 

första gången har de flera chanser att visa sina kunskaper för läraren. När eleverna 

bedöms på de övriga kunskapskrav är det viktigt att de är uppmärksammade och vet 

om att det kunskapskravet som bedöms inte kommer att återkomma vid flera tillfällen.  

En svårighet som lärarna tar upp angående bedömning av laborationer i kemi är de 

stora grupperna. Alla de sex intervjuade lärarna har under sin tid som lärare haft 

helklass i NO och ska då bedöma ca 25 elever samtidigt när de genomför en 

laboration. En lärare berättar att det är svårt att bedöma eleverna i helklass eftersom 

de oftast jobbar i grupper eller i par och då kan det vara svårt att bedöma den enskilda 

elevens prestation. När intervjuerna genomfördes hade hälften av lärarna kemi i 

halvklass, vilket gör det betydligt enklare att se elevernas kunskaper. Två lärare tycker 

att det blir stökigt vid genomförandet av laborationer i kemi, eleverna blir rörliga och 

det ses som en svårighet med bedömning av laborationer i kemi.   

6.1.3 Lärares metoder för bedömning av laborationer i kemi 

Det finns olika typer av bedömningsmetoder när man ska bedöma eleverna i skolan. 

De vanligaste är formativ och summativ bedömning (Klapp, 2017). Formativ 

bedömning sker löpande under hela processen medan summativ bedömning är en 

summerande bedömning i slutet av ett arbetsområde eller en termin.  

När de intervjuade lärarna fick frågor som rörde hur de bedömer laborationer i kemi 

var det ingen som nämnde något om formativ och summativ bedömning. Däremot 

berör deras svar till största delen formativ bedömning, eftersom de diskuterar 

bedömning som sker löpande under hela lärprocessen. De beskriver att de cirkulerar 

och observerar eleverna under laborationerna. Några lärare använder sig av en 

kryssblankett där de fyller i om eleverna klarar av de delar av undervisningen som är 

tänkt.  

Vid formativ bedömning är det viktigt att kontinuerligt ge framåtsyftande 

återkoppling till eleverna för att de ska veta vad de bör tänka på när de ska genomföra 

laborationer i framtiden. Vid frågan till lärarna om hur de ger eleverna återkoppling 

efter en laboration var svaren blandade. Lärarna var dock överens om att de ger 

återkoppling på olika sätt beroende på vilken typ av laboration som har genomförts.  

Några av lärarna gav svaret att de ger återkoppling muntligt i helklass efter en 

laboration. En lärare berättar dock att hen ibland ger återkoppling i form av en skriftlig 

kommentar i elevernas personliga mappar. Att ge eleverna skriftlig återkoppling gör 

att eleverna kan gå tillbaka och se vad det var de behövde förbättra till nästa gång. 

Vid muntlig återkoppling får eleverna höra det en gång och oftast får hela klassen en 

muntlig återkoppling tillsammans, den är alltså inte utformad för varje enskild 

individ.  

6.2 Sammanfattande slutsatser 
Syftet med denna studie var att få en inblick i bedömning av laborationer i kemi och 

vilka svårigheter som kan finnas med det. Studien har tre stycken forskningsfrågor 

som besvaras i resultatdiskussionen. För att få svar på detta genomförde jag sex 

stycken intervjuer med verksamma lärare i åk 4-9. Alla lärare är behöriga i ämnet NO 

och arbetade som NO-lärare när jag genomförde intervjuerna. Den största andelen av 
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lärarna observerade eleverna när de genomförde laborationen för att sedan bedöma 

de kunskaper eleverna visade under laborationen. De bedömde kunskaperna formativt 

och för att komma ihåg dokumenterade de laborationen bland annat genom att 

eleverna fick filma sitt genomförande av laborationen med en Ipad. Lärarna hade flera 

bra metoder som NO-lärare kan ha nytta av i sin undervisning och vid bedömning av 

laborationer i kemi.  
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7 Fortsatta studier 

När denna studie genomfördes upptäcktes det att svensk forskning inom detta område 

för åk 4-6 var mycket knapphändig. Detta område är intressant och denna studie ska 

förhoppningsvis börja fylla ett tomrum och skapa intresse för vidare forskning. Att 

det finns mycket lite forskning inom detta område kan vara problematiskt då 

verksamma lärare lätt hamnar i gamla rutiner och genomför bedömningen av 

laborationer i kemi som man alltid har gjort. Genom att forska på området skapas en 

större förståelse om varför man genomför bedömningen på ett visst sätt och man kan 

även identifiera nya sätt att genomföra bedömningen på. Detta är en fråga som är 

komplex och stor och bjuder därmed in till fortsatta studier inom området. En fråga 

som dykt upp under arbetet med denna studie är hur lärarna rent praktiskt genomför 

laborationer i ett vanligt klassrum och vad det kan finnas för risker med det. Detta 

hade kunnat undersökas genom att göra observationer av kemi-lektioner där eleverna 

ska laborera, men också genom att göra intervjuer med lärarna som ansvarar för 

lektionen.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Missivbrev 

Hej!  
Jag heter Frida Göransson och är lärarstudent från Linnéuniversitet. Jag kommer att 

bli färdig grundskolelärare i juni 2019. Just nu håller jag på att skriva ett 

självständigt arbete i NO. Mitt syfte med arbetet är att ta reda på vilka tankar lärare 

har när det gäller bedömning av laborationer i kemi. För att ta reda på detta tänkte 

jag intervjua behöriga lärare i NO. Intervjuerna kommer att dokumenteras genom 

ljudinspelning. Om du väljer att medverka i min undersökning kan du själv 

bestämma, hur länge och på vilka villkor du deltar. All persondata kommer att 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. Ingen insamlad data för examensarbetet kommer att 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra syften. Efter att arbetet 

avrapporterats kommer ljudinspelningarna att raderas. 
 

Jag skulle vara mycket tacksam om just du ville medverka i min intervjustudie. 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta. Vid eventuella frågor kan ni kontakta mig 

eller min handledare (Lena). 
 
Med vänliga hälsningar, 
Frida Göransson 

 

Kontaktuppgifter  

Xxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2- Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat på skolan?   

Vilka ämnen undervisar du i?   

Hur länge har du undervisat i dessa ämnen?   

Hur resonerar du när du väljer ut laborationer i kemi?   

Tycker du att laborationer i kemi tillför något i undervisningen? I så fall vad? 

Vad tror du eleverna lär sig från laborationerna i kemi?   

Använder du dig av laborationsrapporter? I så fall varför?  

Vad bedömer du i samband med laborationerna i kemi?   

Hur bedömer du elevernas måluppfyllelse i samband med laborationer i kemi?   

Kan man komma åt kunskapsinnehållet som en laboration tillför på något anna vis? 

I så fall hur?  

För betyget E ska eleven i slutet av åk 6 kunna använda utrustning på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Hur tolkar du detta kunskapskrav? / Vad betyder 

”använda utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt” för dig?  

Vilka utmaningar/problem ställs du, som lärare, inför i samband med 

kemilaborationer? 

Vilka utmaningar/problem upplever du att eleverna har i samband med 

kemilaborationer? 

Hur förbereder du eleverna inför en laboration? 

Hur ger du eleverna återkoppling efter en laboration? 

Är det annorlunda i de andra ämnen du undervisar i? 

 


