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Abstract 

This diploma work leans on the socio-cultural perspective on education, represented by, 
among others, Vygotskij. The purpose of this work is to investigate whether seminars could 
work as a reliable alternative to written exams and to investigate if seminars as a method 
could enhance interest in different parts of natural sciences, in particular Biology.  
 
The methods used in this study were survey and interviews. The study was carried out in 
three major parts: seminars were performed in secondary school with children aged 14; a 
survey regarding these seminars was held and finally, group interviews, one with teachers 
and one with pupils, were conducted. The interviews focused on the perception of the 
seminars as a method of learning and evaluation.  
 
The results show that there may be a connection between seminars and an increased 
interest in specific topics within the field of Biology. However, this connection is so far 
only significantly detectable for the specific topic of these seminars and can as of now not 
be stretched to include Natural sciences, or even Biology. Therefore there is room for 
further investigations to confirm this hypothesis. The results also show that seminars are 
appreciated among teachers and a large number of students and that both these groups see 
seminars as a complement to other more traditional forms of teaching and written 
examinations. 
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1. Introduktion  

I det kommunikationssamhälle vi lever i idag krävs förmågan att utöva olika typer av 
kommunikation för att till fullo bli delaktig i samhället. En stor del av dagens 
kommunikation sker skriftligt via nätet och mobiltelefonerna, men den muntliga 
kommunikationen mellan människor är fortfarande ett mycket viktigt verktyg för att 
förmedla information och åsikter. Därför är det också av stor betydelse att detta övas 
under skolåren.  

Efter att ha arbetat tre år som lärare började det forma sig en undran kring de 
undervisnings- och examinationsformer som av tradition används i skolan. Inom 
skolans värld har mycket av undervisningen av tradition varit muntlig, ofta i form av 
en monolog från läraren, medan bedömningen främst gjorts genom examinationer i 
skriftlig form. Där finns det alltså fortfarande stort utrymme för utveckling, eftersom 
det i samhället ställs stora krav på muntlig framställning och diskussion, vilket således 
borde praktiseras och bedömas även inom ramen för skolverksamheten. Inom vissa 
ämnen, såsom svenska och samhällskunskap, har muntliga diskussioner ändå haft en 
naturlig plats under längre tid. Naturvetenskapen däremot, har av tradition en tydlig 
förskjutning åt det skriftliga, speciellt i fråga om bedömning. Efter att vid några 
tillfällen haft möjlighet att arbeta med naturvetenskapliga ämnen i diskussionsform, 
både för undervisning och bedömning, väcktes frågor om huruvida detta kunde vara 
en ingång till ändrade attityder till naturvetenskap och hur elever och lärare upplevde 
denna form av undervisning och bedömning. När chansen kom att undersöka detta 
inom ramen för denna uppsats behövdes begränsningar och den första var att ämnet 
för undersökningen valdes till biologi. Biologi är ett ämne som erbjuder många 
intressanta diskussionsområden, såsom genteknik, bevarandet av biologisk mångfald 
och sex och samlevnad. Dessa diskussionsområden kopplas också på ett naturligt sätt 
samman med samhället och därmed ämnet samhällskunskap, varför biologi också 
inbjuder till ämnesövergripande arbeten.   

Utgångspunkten för all undervisning är de läroplaner (Lpo94 och Lpf94) som finns 
tillgängliga som guider till vilka perspektiv på och innehåll i undervisning som bör 
användas i svenska skolor. I läroplanerna finns det idag en del mål som till stor del 
kräver att lärare och elever arbetar på ett sätt utanför den traditionella formen av 
undervisning av naturvetenskap1 och istället tar in delar som tidigare mer tillhört 
svenska eller samhällskunskap. Eftersom denna studie är genomförd enbart på en 
grundskola presenteras ett utdrag av målen ur Lpo94 nedan. Att använda sig av 
muntliga examinations- och undervisningsformer även inom de naturvetenskapliga 
områdena bör gå hand i hand med de mål som finns formulerade här nedan och som 
framhåller att elever ska utveckla t.ex. sin diskussionsförmåga och sitt språk.  

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden  

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 
(Utbildningsdeprtementet, 2006 a, s. 8) 

                                                
1 Med traditionell undervisning avses här katederundervisning där läraren håller något som 

bäst kan liknas vid en monolog och eleverna lyssnar och antecknar. Bedömningen sker här 

företrädesvis med skriftliga inlämningar eller prov.   
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• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl  
 kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap  
 för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
– reflektera över erfarenheter och 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

(Utbildningsdeprtementet, 2006 a, s. 9). 

Mål att uppnå 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och  
 tankar i tal och skrift (Utbildningsdeprtementet, 2006 a, s. 10) 

I läroplanerna finns också direktiv för lärarna angående hur de skall agera i skolan: 

Läraren skall 
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem 
(Utbildningsdeprtementet, 2006 a, s. 9),  
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven  

- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt  
         stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar 
(Utbildningsdeprtementet, 2006 a, s. 12) 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka seminarieformen utifrån både ett lärar- och 
ett elevperspektiv. Förhoppningen är att uppsatsen ska bidra till klarhet i huruvida 
seminarier är ett användbart bedömningsverktyg, samt om seminarier som arbets- och 
bedömningsform kan påverka elevers inställning till ämnet biologi. I förlängningen är 
förhoppningen att uppsatsen kan generera en grund för ytterligare undersökningar 
kring seminariers utformning och genomförande inom grundskola och gymnasium. 
Detta skulle vara av intresse för att skapa ett verktyg för att nå läroplanens mål och 
möjliggöra en varierad undervisning för elever och lärare, i strävan att öka intresset för 
naturvetenskapliga ämnen såsom biologi.  

När det gäller lärarperspektivet är det främst seminarieformen som 
bedömningsinstrument som undersöks. Det förs också en diskussion kring på vilket 
sätt seminarier kan genomföras och hur lärare och elever upplever arbetsformen, samt 
vilka läroplansmål som uppnås genom att nyttja seminarieformen. Ur elevperspektivet 
undersöks om seminarier kan skapa intresse för ämnet NO och mer specifikt biologi, 
och hur eleverna upplever bedömningen vid ett seminarium.  



 

Anna Gustrin 
 4 

 
3. Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet med denna undersökning formulerades två forskningsfrågor som 
skulle fungera som grund i alla undersökningar som genomfördes:  

1. Kan seminarieformen påverka elevers intresse för och uppfattning av ett område 
inom biologi?  

2. Hur fungerar seminarieformen som verktyg för bedömning? Här kopplas också 
seminarier till målen i läroplanen.  

Både i enkäten och intervjuerna står dessa frågor i centrum och undersökningen syftar 
till att närma sig svaren på dessa frågor med utgångspunkt i en studie på en skola som 
här får fungera som exempel.   
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4. Bakgrund 

För att undersöka de forskningsfrågor som satts upp krävs en genomgång av litteratur 
och forskning inom olika områden. Eftersom en av frågorna kretsar kring möjligheten 
att muntliga undervisnings- och examinationsformer såsom seminarier kan ha något 
med intresse för ett ämne att göra, bör forskning kring elevers intressen för olika 
ämnen belysas. Möjligheten till elevinflytande och demokrati i skolan är starkt 
förankrade i styrdokumenten som visats tidigare och en eventuell koppling mellan 
seminarier, elevinflytande och intresse bör också undersökas. Att lärande gynnas av 
samspel med andra finns det många teorier kring och eftersom seminarier erbjuder just 
den formen av lärande görs också en genomgång av dessa teorier och 
forskningsresultat. En elevs intresse för ett ämne skulle också kunna påverkas av 
huruvida hon/han känner att kontexten är tydlig och att det finns rum för eget 
utforskande och reflektion, varför även dessa perspektiv tas upp i 
litteraturgenomgången nedan. Eftersom utgångspunkten till viss del har varit att skolan 
idag erbjuder alltför lite muntlig kommunikation och mer fokuserar på det skrivna 
ordet, speciellt vad gäller examinationstillfällen, så kan det också vara av intresse att 
undersöka vad som finns i teori och forskning kring detta.  

Som utgångspunkt för uppsatsen finns en arbets- och bedömningsform baserad på 
muntlig kommunikation och samspel. Att benämna en arbetsform av muntlig 
kommunikation diskussion, gör att diskussion blir ett begrepp som först bör 
undersökas och definieras. Eftersom diskussion som vardagsbegrepp endast omfattar 
muntlig kommunikation i bemärkelse av utbytandet av åsikter och inte bedömning, 
väljs istället begreppet seminarium i denna uppsats. Seminarium är en form för arbete 
med muntlig kommunikation som lär- och bedömningsform och passar bättre som 
beskrivning här. Inom ramen för seminarier uppstår det diskussioner, men det är 
seminarier omfattar alltså något mer. 

Seminarium är ett begrepp med många definitioner och har tidigare använts främst för 
att beskriva läroinstitutioner, medan det nu förknippas med en undervisningsform vid 
universitet och högskola. I Svenska akademiens ordlista definieras seminarium som:  

form för undervisning (av en grupp elever i ett läroämne) som syftar till att genom 
självverksamhet införa och öva de studerande i vetenskapligt tänkesätt och vetenskapliga 
metoder och som bedrives i form av sammankomster (seminarieövningar) ledda av en 
lärare och vid vilka av eleverna författade uppsatser över något ämne inom läroämnets 
område ventileras (SvenskaAkademien, 2008) 

Lunds universitet förklarar undervisningsformen seminarium enligt:  

Seminariet är en undervisningsform där de studerande förutsätts delta mycket aktivt med 
inlägg och synpunkter. Studenternas uppsatser, examens- och projektarbeten redovisas ofta 
i seminarieform. (Fredenholm, 2007) 

På studera.nu (Högskoleverket & VerketFörHögskoleservice, 2009) beskrivs 
seminarium som 
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En lärare och en mindre grupp studenter samlas för att diskutera ett visst ämne. Det 
är viktigt att läsa in sig på ämnet i förväg. 

Det som är återkommande i dessa definitioner är beskrivningen av en grupp elever, 
ledda av lärare, som diskuterar ett ämne eller material av något slag. För att förtydliga 
vad som menas med begreppet seminarium i denna uppsats görs följande definition: 

En mindre grupp elever (6-12 stycken) samlas för att diskutera ett visst ämne. 
Deltagarna förväntas vara aktiva och komma med inlägg och synpunkter för att visa 
sina kunskaper och åsikter. Inför seminariet förbereder sig eleverna genom att läsa 
in sig på aktuellt ämne, utdelat material.  

4.1 Teorier, forskning och litteratur 

Med utgångspunkt i forskningsfrågorna görs här en genomgång av forskning och 
litteratur inom berörda områden. Fokus ligger på intresse för naturvetenskap, 
demokrati, lärande och bedömning. Först görs en genomgång av läget vad gäller 
intresse för naturvetenskap för att ge en grund till varför det är intressant att studera 
huruvida seminarier kan bidra till ett ökat intresse. Efter detta görs en koppling mellan 
olika undervisningsformer och demokrati, samt mellan demokrati och intresse för 
naturvetenskap. Även samspel i relation till lärande undersöks, eftersom seminarier 
som form bygger på samspel och interaktion mellan individer. Behov av kontext och 
sammanhang för att ta till sig nya naturvetenskapliga begrepp ses också över och även 
behovet av både det skrivna och det talade ordet utreds. Slutligen kopplas möjligheten 
till utforskande och reflektion till attityder till undervisningen inom ett 
naturvetenskapligt ämne.  

4.1.1 Lågt intresse för naturvetenskap 

Aktuell statistik visar att elever har ett lägre intresse för naturvetenskap jämfört med 
andra skolämnen. Bara ca 24 % av flickorna och ca 32 % av pojkarna tycker bättre om 
naturvetenskap i skolan än de flesta andra ämnen (Sjøberg & Schreiner, 2008). 59 % av 
eleverna i år tre på gymnasiet läsåret 2007/2008 har för avsikt att läsa vidare på 
högskolenivå (SCB, 2008). Mindre än hälften av de ungdomar som läser teknik eller 
naturvetenskap på gymnasiet går sedan vidare till att faktiskt studera vidare på 
högskolan inom något av dessa områden. 36 % av eleverna väljer naturvetenskapligt 
eller tekniskt program på gymnasiet, men endast 16 % av alla elever på gymnasiet som 
planerar att läsa vidare på högskola som vill göra det inom områdena naturvetenskap 
eller teknik (Skolverket, 2009).   

Att elever uppvisar lågt intresse för naturvetenskap har förmodligen flera orsaker. 
Lindahl (2003) menar att det allra viktigaste vad gäller intresse för naturvetenskap i 
skolan är att vi förändrar vårt sätt att genomföra undervisningen. Eleverna önskar en 
större variation av undervisningen och en möjlighet att få inflytande över sitt eget 
lärande (Lindahl, 2003). I Lärande och undervisning i naturvetenskap – en forskningsöversikt 
(Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005) beskrivs Gardners forskningsresultat (Gardner, 
1975) kring intresse för naturvetenskaplig undervisning: 
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… elevernas intresse ökade när de fick arbeta undersökande, följa upp och diskutera sina 
resultat. Traditionell undervisning och mycket lärarstyrda aktiviteter visade sig ha motsatt 
effekt. (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005) 

Det verkar alltså finnas samband mellan undervisningens former och elevernas 
intresse. Diskussionsmomentet skulle kunna vara mer än en krydda och variation av 
undervisningen, det kan också ge direkt effekt på elevernas attityder till ämnet.  

Lindahl (2003) tror att elever är intresserade av naturvetenskap och teknik, men inte 
lika intresserade som av andra ämnen. Det är dock inte innehållet utan mer 
undervisningen som gör att de inte är lika intresserade av naturvetenskap som av andra 
ämnen i skolan. Eleverna förstår sällan meningen med att lära ett visst innehåll, göra 
en laboration eller vilken betydelse detta har i andra sammanhang och i deras egna liv. 
De får helt enkelt inte tillräcklig hjälp att se sammanhangen.  

Lemke (1990, s. 45) hänvisar i sin forskning till Rule of experts. Med detta menar han att 
experter inom naturvetenskap tillåts komma med påståenden och sanningar vars grund 
för det stora flertalet är obegriplig. Experter ges på detta sätt en stor makt utan att 
egentligen ifrågasättas och därför uppstår en känsla av främlingskap som skapar stor 
distans mellan experterna och övriga samhället. Genom att framhärda objektivitet och 
värdeneutralitet i samhällsfrågor distanserar sig den naturvetenskapliga 
vetenskapsvärlden ytterligare. Detta avstånd kan i sin tur skapa ett motstånd och ett 
förakt mot naturvetenskapen som sådan, vilket kan leda till att undervisningen i 
klassrummet försvåras och att alla representanter för naturvetenskapen, t.ex. lärare, 
misstänkliggörs. Ett sätt att komma ifrån detta kan vara just att genomföra 
diskussionstillfällen med ämnen kopplade till samhällsfrågor där eleverna själva får 
delta och ha åsikter om naturvetenskapen.  

Att elevers intresse för ett ämne är kopplat till deras framtida val och agerande kan 
tyckas naturligt, men kan i själva verket vara svårt att mäta. Lindahl (2003) menar att 
det är vanskligt att mäta elevers attityder till ett ämne eftersom det är svårt att veta vad 
som verkligen mäts och om det egentligen är kopplat till framtida yrkesval. I Lärande 
och undervisning i naturvetenskap – en forskningsöversikt (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005), 
beskrivs hur flera teorier talar om att en persons agerande i en viss riktning, som t.ex. 
val av utbildning, ökar om personen har en positiv attityd till agerandet. Det skulle i 
detta sammanhang kunna innebära att om en elev har en positiv inställning till 
naturvetenskapliga ämnen är sannolikheten större att hon/han arbetar mer med dessa 
ämnen och söker sig vidare inom det naturvetenskapliga fältet.  Att undervisning 
byggd på tvåvägskommunikation i form av t.ex. diskussioner ger framgångsrikt lärande 
har visats av olika forskare såsom Solomon (1998), Ritchie & Tobin (2001). Det verkar 
därför troligt att seminarier i form av diskussioner kan skapa positivare attityder till 
naturvetenskap och därmed också främja viljan att arbeta med dessa ämnesområden.  

4.1.2 Demokrati kopplat till intresse för naturvetenskap 

Som beskrivits ovan vävs argumenten för användning av muntliga 
undervisningsformer samman med varandra. Att främja ett ökat intresse för 
naturvetenskap hänger delvis samman med syftet att öka elevers inflytande över sin 
undervisning. Att öka elevinflytandet är att öka demokratin i skolan. Eftersom vi lever 
i ett demokratiskt samhälle är det naturligtvis viktigt att detta tankesätt genomsyrar alla 
delar av samhället, även skolan. Därför finns det också inskrivet både i skollagen och 
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läroplanerna att ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar” (Riksdagen, 2010, Utbildningsdeprtementet, 
2006 a, Utbildningsdepartementet, 2006 b).  

Ett argument för införandet av större elevinflytande i skolan är att ungdomar behöver 
förberedas för ett liv som delaktiga i demokratin. Dewey menar i Demokrati och 
utbildning (1916/1999) att utbildningssäten har andra huvuduppgifter än att försöka 
förmedla kunskap och tillhandahålla fakta, såsom t.ex. att utveckla elevers kritiska 
tänkande för att också förbereda dem för en delaktighet i vårt demokratiska samhälle. 
Även Driver, Newton och Osborne (2000) menar att det är av stor betydelse att infoga 
diskussionsmoment i naturvetenskapsundervisning, inte minst med tanke på vikten av 
att utveckla gemene mans intresse för och förståelse av naturvetenskapliga 
samhällsfrågor. Det krävs en diskussionsvana för att ge medborgarna verktyg för att 
fullt ut delta i demokratin.  

Lemke (1990, s. 24) anser att undervisning till största del följer en struktur satt av 
läraren som han kallar Triadic dialog. Denna struktur går ut på att läraren ställer frågor 
för att få undervisningen framåt och skapa en skenbar delaktighet för eleverna. Sedan 
väljer läraren någon att besvara frågan och slutligen utvärderar läraren svaret och går 
vidare. Läraren är i denna struktur för det mesta i kontroll och är även initiativtagare. 
Strukturen gynnar alltså lärarens dominans i klassrummet. För att skifta maktbalansen i 
klassrummet över mot eleverna krävs också andra undervisningsformer, såsom 
seminarier. I seminarieformen lämnas initiativet över till eleverna och läraren fungerar i 
större utsträckning som observatör och moderator. Detta tjänar egentligen två syften: 
dels kan det leda till ökat intresse för undervisningen och dels leder det automatiskt till 
att elevinflytandet ökar och därmed också till en ökad demokrati, vilket även fungerar 
som förberedande för samhällslivet i stort. 

4.1.3 Samspel och dialog för lärande 

Vygotskij (1981) menade att barns kulturella utveckling på många sätt främjas genom 
samspel med andra. Han skriver att barns utveckling sker på två nivåer och att den 
första av de två är den sociala nivån, mellan människor och sedan på andra nivån, den 
individuella, inom barnet. Bakhtin (1981) talar om förståelse genom dialog, d.v.s. hur 
förståelse och respons är starkt förknippade med varandra. Han kallar det den 
aktiverande principen. Bakhtin menar att lärande är en process där elevens egen röst 
blandar sig med de röster hon/han hör runt omkring sig. Häri ligger 
approprieringsbegreppet, som omfattar både assimilering och bearbetning. 

Each utterance is filled with the echoes and reverberations of other utterances to which it is 
related by the communality of the sphere of speach communication. (Bakhtin, 1986) 

I sin undersökning presenterad i Tänkande och språk ursprungligen utgiven 1934 (1999) 
visar Vygotskij att samarbete med andra är fördelaktigt för inlärning och 
begreppsbildning. Där kan man bl.a. läsa följande:  

I samarbete är barnet starkare och klokare än när det arbetar självt. Det höjer sig till en nivå 
där det kan lösa svårare intellektuella uppgifter. (Vygotskij, 1999) 

Vygotskij skriver vidare att 
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… de allra största svårigheterna, som ungdomarna vanligen övervinner först mot själva 
slutet av puberteten, ligger i att föra vidare innebörden eller betydelsen av ett utarbetat 
begrepp till ständigt nya konkreta situationer, vilka bara tänks på ett abstrakt plan. […] 

Begrepp bildas i en process där det gäller att lösa någon uppgift som tonåringens tänkande 
ställs inför.   

Här kommer Vygotskij in på frågan om huruvida den traditionella 
katederundervisningen och inläsningen räcker till eller ej för begreppsbildning. Även 
Stenson (2001)kunde konstatera att resultaten på vissa frågor i TIMSS2 undersökning 
förbättrades om eleverna gavs möjlighet att få samtala med någon kring de 
naturvetenskapliga frågeställningarna jämfört med att endast besvara dessa frågor 
skriftligt    

4.1.4 Naturvetenskapliga begrepp och behov av kontext 

Att lära sig naturvetenskap kan vara som att lära sig ett helt nytt språk. Ibland tenderar 
naturvetenskaplig undervisning att ge deltaljkunskaper inom olika områden som kan 
tyckas fragmenterade och svåra att koppla samman. Därför finns det ett behov av att 
sätta in dessa kunskaper i ett sammanhang (Lemke, 1990, s. 12). Motsvarigheten när 
man lär sig ett språk kan sägas vara att ta de nya ord man lärt sig och sätta samman 
dem till väl fungerande meningar. Lemke (1990, s. 34) menar vidare att termer och 
uttryck som används i undervisningen av naturvetenskap kan ha olika innebörd för 
lärare och elever, vilket leder till missförstånd och svårigheter i att föra undervisningen 
framåt. Det är därför av största vikt att eleverna ges möjlighet att använda nya begrepp 
och teorier i diskussion med andra för att bättre förstå deras betydelse och möjliggöra 
för eleverna att sätta sina nya kunskaper i ett sammanhang.  

Andersson (Andersson B. , 2008) beskriver att elever behöver hjälp genom kopplingar 
till andra ämnen som ligger nära eleven för att kunna ta till sig ny kunskap som för 
dem ter sig komplex. Han anser att naturvetenskapen riskerar att hamna alltför långt 
ifrån den vanliga människan och hennes vardag. Därför menar han att skolan borde 
sammanföra vardagligt och vetenskapligt tänkande. Vardagligt tänkande präglas av 
rikhet på erfarenhet, men brister i generalitet, systematik och förklaringsförmåga. 
Vetenskapliga begrepp är istället rika på de senare, men lider en avsaknad av 
erfarenhetsanknytning. För att få tillstånd kopplingen mellan vardagligt och 
vetenskapligt tänkande behöver sådana möten, i större utsträckning än vad som sker 
idag, skapas inom ramen för skolans verksamhet (Andersson B. , 2008). Laborationer 
fungerar som exempel på sådana möten och seminarier skulle kunna fungera som 
liknande möten. I laborationer ligger styrkan bland annat i att mötet sker i praktiken 
och att elevernas egna praktiska genomföranden kan skapa helhet och sammanhang 
mellan vetenskap och vardag. När det gäller seminarier finns förutsättningar för att 
skapa liknande sammanhang och tester av teorier i mötet mellan människor genom det 
språkliga utbytet. Sammanhang mellan vetenskap och vardag skapas här i och med 
formulerandet av åsikter och tankar och i prövandet av dessa i diskussioner och 
muntligt utbyte med andra.  

                                                
2 Third International Mathematics and Science Study, en internationell studie som undersöker 
elevers kunskaper i matematik och NO i årskurs fyra och åtta.  
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Osborne (2007) menar att all vetenskapsundervisning som främst fokuserar på 
intellektuella produkter av vårt vetenskapliga arbete – vetenskapens ”fakta” – inte 
kommer att kunna erbjuda det som krävs vad gäller kunskap om naturvetenskap idag. 
Han talar vidare om ”scientific literacy” – vad allmänheten bör veta om vetenskap, där 
begreppet literacy helt enkelt innebär att kunna läsa texter.  För att bli en kritisk 
konsument av vetenskap behöver vi kunskap och förståelse kring det vetenskapliga 
innehållet, det vetenskapliga sättet att undersöka och vetenskap som en social rörelse. 
Det vetenskapliga innehållet hävdar han bäst bör bestå av en bred översiktlig kunskap 
som gynnar alla, oavsett tänkt yrkesinriktning. Det vetenskapliga sättet att undersöka 
bör ses som en samling av en mängd olika sätt att undersöka och betraktas utifrån 
vissa grundpelare. Vetenskap som en social rörelse förklarar han som att all vetenskap 
är färgad av tid och rum, dvs. var den skapas och i vilken kultur och vilket socialt 
sammanhang. Osborne menar att bilden av vetenskap präglas av ett antal 
vanföreställningar som behöver ses över och motverkas för att kunna uppnå en bra 
undervisning i naturvetenskap (Osborne J. , 2007). 

4.1.5 Skrivet och talat ord 

Att varken skrivande eller talande enskilt räcker till för inlärning menar Dysthe (1996) 
som framhåller att det skrivna ordet i samspel med det talade ger bästa förutsättningar 
för inlärning. Detta framhålls också i fråga om bedömning av Andersson (Andersson 
I. , 2008) som menar att muntliga bedömningsformer har en viktig funktion som 
komplement till de skriftliga examinationsformer som skolan traditionellt till största 
del använder sig av.  

I det sociokulturella perspektivet som bl.a. Vygotskij företräder betonas släktskap 
mellan tänkande och kommunikation (Säljö, 2008). Statistik kring nationella proven 
visar på brister i elevförståelse av grundläggande begrepp. Detta kan ju dels bero på en 
bristande kunskap kring dessa begrepp, men det kan också, enligt Säljö (2008), bero på 
svårigheter att uttrycka kunskaper skriftligt under en begränsad tidsrymd. Det är svårt 
att leverera tydliga skriftliga svar på komplicerade frågor under tidspress. Detta kan 
motivera införandet av strukturerade muntliga examinationer för att ge eleverna en 
chans att uppvisa kunskaper som de kanske har svårt att uttrycka skriftligt. Att vissa 
elever kan gynnas av skriftliga och andra av muntliga examinationsformer bekräftas av 
Anderssons undersökning (Andersson I. , 2008) där jämförelser mellan skriftliga och 
muntliga examinationsmetoder visar att vissa elever gynnas av skriftliga, vissa av 
muntliga och att vissa behärskar båda metoderna lika bra. Enligt Björklunds 
undersökning (2005) föredrar också elever i grundskolan att examineras muntligt.   

4.1.6 Möjlighet till utforskande och reflektion 

I alla utvecklade länder är de naturvetenskapliga ämnena i skolan mindre populära än 
andra ämnen. En orsak kan vara att en sådan läroplan vilar på överföringspedagogik 
med för mycket repetition, avskrivning från tavlan, brist på utrymme för elever att 
engagera sig personligen och för lite tid för reflektion (Osborne J. , 2007). Osborne 
beskriver vidare hur varje utbildning i vetenskap kan ses som uppbyggd av fyra delar: 

- Konceptuell del – att bygga kunskap och förståelse för vetenskap 

- Kognitiv del – att utveckla kritiskt resonerande  
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- En del om idéer om vetenskap – hur vet vi det vi vet, samt den vetenskapliga 
processen 

- En social och känslosam del – att utveckla samarbetsförmåga, samt att ge en 
engagerande och stimulerande upplevelse (Osborne J. , 2007).  

Osborne menar att det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa delar i undervisningen och 
därmed gynnas undervisningen av en variation av metoder 

Nolen (2003) hänvisar också till en undersökning där det visat sig att elever som hade 
lärare som uppmanade till självständigt tänkande inom naturvetenskap och önskade 
djup förståelse av naturvetenskapliga koncept, uppvisade en större framgång och var 
nöjdare med sin undervisning inom naturvetenskap. Osborne och Collins konstaterar 
att brist på möjlighet att utforska och diskutera idéer i vetenskap är en av 
anledningarna till att elever åberopar sitt missnöje med skolans undervisning i 
naturvetenskap (Osborne & Collins, 2001).  

4.2 Sammanfattande kommentarer till bakgrunden 

I bakgrunden presenteras en rad teorier och forskning som tillsammans indikerar att 
det finns ett värde i att gå vidare med undersökningen av seminarier som arbets- och 
bedömningsform. Det kan konstateras utifrån ovan genomgången forskning och 
aktuell statistik att intresset för naturvetenskap överlag är lågt jämfört med andra 
ämnen . Det framkommer också att dialog och diskussion verkar kunna öka intresset 
för dessa ämnen och därmed elevers insatser inom naturvetenskap. 
Undervisningsformer som involverar elever och innefattar diskussioner är kopplas till 
möjlighet möjligheten att fungera som en god medborgare i ett demokratiskt samhälle. 
Det görs också kopplingar mellan elevers intresse för ett ämne och deras egen 
delaktighet i och påverkansmöjlighet på undervisningen. Även genomgången av 
läroplanerna visar att de innehåller en mängd mål inom muntlig kommunikation som 
kan nås genom användandet av seminarier. Teorier och forskning kring behovet av 
kontext och användandet av naturvetenskapliga begrepp pekar mot att 
diskussionsmoment liknande seminarieformen skulle kunna vara användbara för att 
skapa bättre förståelse av begrepp och sammanhang. Seminarier skulle också kunna ge 
ytterligare möjlighet till reflektion och utforskande, vilket enligt presenterad forskning 
borde kunna främja intresset för ett ämne. De teorier och forskningsresultat som 
presenterats ovan visar varför det är intressant att undersöka seminarier som arbets- 
och bedömningsform.   
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5. Metoder 

Olika metoder kan belysa ställda forskningsfrågor ur olika vinklar och därför beskrivs i 
följande avsnitt vilka grunder som finns för metodvalen, vilka metoder som valts, samt 
hur dessa metoder använts.    

5.1 Vetenskapssyn och ansats 

Utgångspunkten för metoderna i undersökningen är hermeneutisk, vilket innebär att 
den ställer frågorna Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? (Institutionen för 
Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet., 2006).  Inom hermeneutiken 
närmar man sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. 
Förförståelsen för denna undersökning baseras på erfarenhet från några års lärararbete 
med elever i grundskolans senare år där även arbete med seminarier bedrivits i enklare 
form. Genom detta arbete har funderingar om seminariers möjligheter som arbets- 
och bedömningsform tagit form. Möjligen kan seminarier vara ett medel att uppnå 
läroplanens mål om muntligkommunikation och samspel med andra och kanske kan 
det också gynna naturvetenskapen vad gäller attityder till denna, bl.a. genom att 
fungera som ytterligare en bedömningsform. Helheten är alltså hur seminarier som 
metod för undervisning och bedömning fungerar i grundskolan och om 
undervisningsmetoden som sådan kan bidra till ökat intresse för naturvetenskap och 
biologi. Flera delar behövs då för att nå förståelse kring denna helhet: hur ställer sig 
elever till metoden seminarier, både som arbets- och bedömningsform, upplever 
eleverna någon skillnad i attityd till ämnet biologi i och med deltagandet i seminarier, 
vad anser lärarna om metodens användbarhet och om seminarier som 
bedömningsverktyg.  

För att nå resultat som kan generera en helhetsbild används det induktiva sättet att 
genomföra undersökningar, där verkligheten inte testas mot någon hypotes, utan 
snarare undersöks för att se vad som kan falla ut som resultat och hur detta sedan kan 
tolkas (Davidson & Patel, 2003). I detta fall innebär det att det först gjorts en 
genomgång av aktuell forskning och litteratur för att underbygga de forskningsfrågor 
som formulerats. Därefter väljs metoder som ger analys- och tolkningsmöjligheter för 
att besvara de frågor som ställts. För att besvara forskningsfrågorna och därmed 
uppnå uppsatsens syfte användes både kvantitativ (i detta fall en enkät) och kvalitativ 
(här intervjuer) metod. Enkäten som metod valdes för att på ett genomförbart sätt 
kunna nå många elever och få en enkel bild av inställningen till och utkomsten av 
seminarieformen. För att sedan få ut mer information om elevers tankar kring detta 
genomfördes också en gruppintervju med ett fåtal elever. Lärargruppen fick också 
komma till tals i frågor som gällde bedömning och genomförande av seminariet och 
även detta skedde under en gruppintervju.  

5.2 Upplägg och metodval 

Undersökningen kring seminarier genomfördes i fyra steg: 
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1. Genomförande av seminarier i årskurs 8.  

2. Enkät med elever som deltagit i seminariet (bilaga 2). 

3. Gruppintervju med lärare (för intervjuguide se bilaga 4).   

4. Gruppintervju med ett urval av elever (för intervjuguide se bilaga 4).    

 

1. Som utgångspunkt för undersökningen genomfördes seminarier. Dessa seminarier 
ligger sedan till grund för lärarnas och elevernas reflektioner kring detta fenomen. En 
del lärare och elever har också genomfört seminarier tidigare och kan reflektera även 
utifrån dessa erfarenheter, men det är de seminarier som genomförts inom ramen för 
uppsatsens undersökning som ligger i fokus.  

Seminarierna genomfördes i grupper om 6-12 elever och två lärare. Eleverna fick 
skriva upp sig på listor för att boka tider som passade deras schema. Seminarierna 
genomfördes inom ramen för biologi och mer precist inom ämnesdelen sex och 
samlevnad, ett moment som eleverna läst om och haft prov på tidigare. Alla elever 
uppmanades delta och det klargjordes att bedömningen under seminariet kunde 
påverka deras bedömning på det aktuella avsnittet. Valet av sex och samlevnad som 
ämne för undersökningen gjordes på flera grunder. Dels hade eleverna bra 
bakgrundskunskaper, dels var diskussion inom detta område något som inte 
genomförts i större utsträckning tidigare.  

Inför genomförandet av seminarierna sattes ett häfte om hbt3-frågor samman  och 
delades ut inför seminarierna ca. en vecka före själva seminarierna. Häftet innehöll 
fakta tagen från RFSL:s hemsida (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, 2009), 
några inspirationstexter samt ett antal seminariefrågor och kriterier (se bilaga 1). I 
häftet fanns även länkar som eleverna kunde använda sig av för att söka ytterligare 
information. För att delta vid seminarierna fick eleverna skriva upp sig på en lista och 
grupperna blev mellan 6 och 12 personer stora. En NO-lärare närvarade vid seminariet 
och gjorde även bedömningen efter de kriterier som delgivits tidigare.  

2. För att få en bild av hur deltagande elever uppfattade seminarierna utifrån 
forskningsfrågorna kring eventuell koppling till intresse för biologi och seminarier som 
bedömningsinstrument, genomfördes en anonym enkät. Enkäten genomfördes i hela 
årskursen, men endast svaren från de som markerat att de deltagit vid seminariet 
(punkt 1 ovan) beaktades vid tolkning och analys av resultaten. 

3. Lärarintervjun genomfördes med huvudsakligt syfte att undersöka hur de såg på 
seminarier som form för bedömning, kopplat till ena forskningsfrågan i uppsatsen. 
Intervjun genomfördes med en grupp NO-lärare på skolan, samt en SO-lärare som 
tidigare även arbetat med NO. Urvalet gjordes utifrån vilka som arbetade/arbetat med 
NO på skolan och var villiga att ställa upp för intervju. Fyra lärare deltog.  

4. Intervju med eleverna genomfördes i syfte att undersöka hur eleverna ställde sig till 
bägge forskningsfrågorna, seminariers eventuella påverkan på intresse för ett ämne och 
seminarier som bedömningsinstrument. Elevintervjun genomfördes med 7 elever som 
alla deltagit vid seminariet. Urvalet gjordes i samråd med ansvarig NO-lärare för att få 

                                                
3 Hbt står för homo-, bi- och transpersoner. 
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en spridning i erhållen bedömning på momentet, samt elever från några olika 
seminariegrupper. Utvalda elever hade fått olika bedömningar och kom från några 
olika seminariegrupper (grupp 2, 4 och 8, se figur 5 tidigare).   

5.3 Enkät 

För att behålla anonymiteten och samtidigt få en större statistisk urvalsgrupp 
genomfördes en enkät med hög grad av strukturering och standardisering (Davidson 
& Patel, 2003). Enkäten (bilaga 2) består av två huvuddelar. Först tre inledande frågor 
om kön, hur många seminarier man deltagit i, samt om man deltagit i aktuellt 
seminarium. Denna del är till för att varsamt leda respondenten in i enkäten och 
samtidigt utröna huruvida respondenten kan svara på ytterligare frågor eller ej. Här 
finns det två eller tre svarsalternativ. Nästa del är uppbyggd av 8 påståenden med olika 
svarsalternativ att kryssa för, samt en nionde fråga som är öppen och ger utrymme för 
kommentarer. De 8 påståendena kretsar kring de forskningsfrågor som satts upp för 
arbetet: seminariers koppling till intresse för ämnet samt bedömning av seminarier. 
För dessa påståenden finns 6 svarsalternativ enligt en ordinalskala, Likert-skalan 
(Ejlertsson, 2005). Påståendena besvaras genom att kryssa för siffra 1-6 där 6 
motsvarar Håller helt med och 1 motsvarar Håller inte alls med. Alla påståenden efter 
inledningen av enkäten byggdes efter detta mönster upp till en matris. Detta kan vara 
fördelaktigt på det sättet att svarsalternativen hela tiden är desamma och att det 
därmed uppstår en lätthet i svarsproceduren. Däremot kan en oönskad effekt vara att 
några respondenter uppfattar matrisen som komplicerad och inte vet hur de ska svara. 
Vid enkäter med ojämn skala finns det en risk att respondenterna dras till det mittersta 
alternativet för att inte sticka ut. För att undvika detta valdes ett jämnt antal 
svarsalternativ. Eleverna tvingades då ta någon form av ställning, även om de 
fortfarande kunde välja ett alternativ som inte låg långt ut åt något håll. Påståendena 
var indelade i grupper efter några teman. Först kom några påståenden kring huruvida 
elevernas intresse ökat för ämnet i och med seminariet. Efter det kom ett påstående 
om huruvida eleverna upplevde att de blev bättre på att delta aktivt i seminarier ju fler 
de deltog i. Sedan kom ett antal påståenden kring temat bedömning. För att avrunda 
på ett neutralt sätt och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig fritt, var fråga 9 en öppen 
fråga för kommentarer och tankar.  

Enkäten testades också på ett fåtal elever i en så kallad pilotstudie (Ejlertsson, 2005) 
innan den genomfördes i större skala för att undvika frågor som var för otydliga och 
alltför öppna för egen tolkning. Efter testet justerades några av frågorna för att bättre 
nå huvudpoängen med frågan. Enkäten kortades också något för att inte trötta ut 
respondenterna.  

Till enkäten formulerades också ett följebrev enligt Ejlertssons rekommendationer (se 
bilaga 3). Följebrevet fungerade som information och motivationshöjning inför 
genomförandet av enkäten. Brevet beskrev syftet med enkäten, förklarade att den var 
anonym och beskrev också vikten av var och ens deltagande. Följebrevet lästes upp av 
handledaren vid genomförandet av enkäten.  
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5.4 Intervjuer 

Eftersom starkt strukturerade och standardiserade mätningar som enkäter saknar 
flexibilitet och möjligheten till mer djupgående analys av uppkomna resultat, 
genomfördes också kompletterande intervjuer med lärare och elever. Intervjun med 
lärarlaget som arbetat med seminarieformen i samband med biologiämnet utformades 
som ett samtal kring denna arbetsmetod, men med några hållpunkter eller teman kring 
vilka intervjuaren höll samtalet. Dessa teman var seminarier som arbetsmetod och 
seminarier som bedömningsinstrument. Intervjun med eleverna hölls även den kring 
dessa teman, samt seminariers koppling till intresse för naturvetenskap. Dessa 
intervjuer kan sägas vara semistrukturerade (Davidson & Patel, 2003) eftersom de hade 
vissa fasta frågor (se bilaga 4), men i övrigt fördes relativt fritt kring seminarium som 
företeelse. Intervjuerna dokumenterades genom inspelning och sedan transkribering 
för vidare analys. 

5.5 Granskning och motivering av metodval 

Svagheten med den kvantitativa metoden, enkäten, är till exempel dess avsaknad av 
flexibilitet och dess tolkningsberoende. Att enkäten har en hög grad av standardisering 
är i mångt och mycket positivt, speciellt när det gäller analys av insamlade data, men 
det innebär också att det inte finns utrymme för följdfrågor och förklaringar där det 
skulle kunna behövas. Mycket hänger på själva frågornas utformning och tydlighet. 
Det kan också innebära att personer som inte har lätt att läsa eller uttrycka sig i skrift, 
eller av andra skäl (när svenska inte är modersmål t.ex.) inte kan ta till sig skriftligt 
material lika bra som muntligt, får svårt att besvara enkäten och därför ofta inte gör 
det eller svarar på andra saker än vad som egentligen efterfrågas (Ejlertsson, 2005). 
Intervjuerna, de kvalitativa undersökningarna, lider inte av samma nackdelar, men är 
istället inte lika generaliserbara eftersom endast ett fåtal individer deltagit i den 
undersökningen. Intervjuernas utformning i gruppformat kan också vara 
bekymmersamt eftersom dynamiken mellan deltagarna kan påverka resultaten och 
göra att vissa tankar och åsikter inte kommer till tals. Å andra sidan ger 
intervjutekniken möjlighet till förtydliganden och följdfrågor.  

En annan aspekt av intervjumetoden är människans agerande i sociala situationer. I 
alla samtal söker människor uppfylla de kommunikativa ”regler” som gäller vid all 
social interaktion. Detta blir särskilt tydligt i forskningsintervjun där dessa regler bl.a. 
består av att man svarar när man blir tillfrågad, oavsett om frågan berör ens intresse 
eller om man besitter rätt kunskap. Det är i denna situation lättare att chansa och svara 
än att inte svara alls. I en barn-vuxen-situation, såsom gruppintervjun med eleverna, 
blir detta extra tydligt, då man som vuxen är dominant i sin sociala status (Säljö, 2000).  

5.6 Avgränsningar 

Denna studie genomfördes på en mellanstor skola i Stockholmsområdet. Skolan har 
elever i årskurs 6 till 9, men studien genomfördes endast i årskurs 8 (ca. 130 elever), 
samt i lärarlaget i NO på skolan. Undersökningen genomfördes inom ämnet biologi, 
även om skolan annars arbetar med ämnet NO, innefattande biologi, fysik och kemi.   
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5.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet ger ut riktlinjer för god forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2010), vilka 
ligger som grund för detta uppsatsarbete. Huvudkraven för god forskningsetik 
sammanfattas enligt:  
 

 Informationskravet – alla deltagare ska informeras om undersökningens syfte, 
samt att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att man när som helst 
kan välja att avsluta sitt deltagande. 

 Samtyckeskravet – deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan och samtycke ska därför inhämtas från alla deltagare och 
dessutom från vårdnadshavare till deltagare under 15 år 

 Konfidentialitetskravet – alla deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet 
och uppgifter om dem ska förvaras på ett sätt som minimerar möjligheten för 
obehöriga att komma åt dem.  

 Nyttjandekravet – uppgifter som samlats in i samband med forskningen får 
endast användas för avsett syfte och får inte utlånas för kommersiellt bruk 
eller liknande.  
(Vetenskapsrådet, 2010) 

Det finns några faktorer som bidrar till en etisk problematik i denna undersökning. 
Det första är elevernas ålder, vilken är mellan 13 och 15 år. Elevernas låga åldrar 
krävde att samtycke från föräldrar. Samtycke från berörda elever och lärare gavs 
muntligt och från föräldrar skriftligt (se bilaga 5). Dessa grupper har informerats om 
hur undersökningen går till, vilka syften arbetet har och att det är frivilligt att delta. 

Den andra komplicerande faktorn är att undersökningsledaren arbetar på samma skola 
som eleverna och därmed har träffat och interagerat med några elever tidigare. Detta 
skulle kunna medföra att eleverna inte ser undersökningsledaren som en person 
frikopplad från verksamheten och därmed inte heller opartisk, utan istället med någon 
form av inflytande eller makt gentemot dem. För att undvika att detta påverkade 
resultatet genomfördes en anonym enkät utöver intervjuer. Det klargjordes också att 
det var elevernas egen betygsättande NO-lärare som gjorde bedömningarna.  

För att försäkra att insamlade data behandlades konfidentiellt tillsågs att: 

 intervjuinspelningar endast avlyssnades av uppsatsskrivaren 

 intervjuinspelningar och ev. anteckningar behålls i privat ägo 

 privata data, som namn eller identifierande drag, fingerades i uppsatsen. 

Alla insamlade data förvarades sedan utan åtkomst för obehöriga och användes enbart 
i de syften som presenterats i uppsatsen. 
 

. 
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6. Resultat och analys 

Följande resultat baseras på de två gruppintervjuer (en med lärare och en med elever) 
som genomförts, samt på den enkät som även genomfördes i elevgruppen. Själva 
genomförandet av seminarierna finns inte dokumenterade på annat sätt än med 
bedömningar, vilket presenteras i form av statistik. Citat från intervjuer markeras med 
styckeavskiljning, indrag och mindre teckenstorlek. Alla bokstavsbeteckningar för 
personer som deltagit i intervjuerna är fingerade. Citaten återges ordagrant, varför en 
del förklarande tolkningar följer varje citat. Analysen av dessa empiriska resultat ha 
placerats i ett eget avsnitt direkt följande på resultatdelen.  

6.1 Resultat från enkäten  

Enkäten (se bilaga 2) genomfördes i årskurs åtta och besvarades av 94 elever. Av dessa 
var det ca 60 som deltagit i hbt-seminariet och därmed kunde besvara alla frågor, 
varför det är data från dessa enkäter som ligger till grund för följande analys. Enkäten 
utformades enligt redovisad metod under rubriken Metoder. De påståenden som fanns 
för eleverna att ta ställning till var: 

 Påstående 1 – Seminarier som form väcker mitt intresse för ämnet (i det här fallet 
hbt-frågor och sex och samlevnad). 

 Påstående 2 – Seminarier gör att biologi och NO blir roligare. 

 Påstående 3 – Det var lärorikt att delta i seminariet. 

 Påstående 4 – Ju fler seminarier jag deltar i, desto bättre blir jag på att vara aktiv 
under dem och visa vad jag kan. 

 Påstående 5 – Jag var väl förberedd inför seminariet. 

 Påstående 6 – Jag fick möjlighet att visa vad jag kunde. 

 Påstående 7 – Jag är nöjd med min egen insats under seminariet. 

 Påstående 8 – Jag fick en rättvis bedömning. 

Nedan följer en genomgång av resultaten, påstående för påstående, i enkäten. För att 
analysera resultaten av enkäten togs medelvärde (ett snittvärde för en grupp värden), 
standardavvikelse (ett spridningsmått som visar hur samlade resultaten var) och 95-
procentigt konfidensintervall för varje enskilt påstående fram (se tabell 1). 
Konfidensintervall kan förklaras som det anger graden av osäkerhet i en mätning. 95 
% avspeglar då sannolikheten för att det sanna värdet ligger inom konfidensintervallet.  

Alla samlade data illustreras också med hjälp av ett punktdiagram där 
konfidensintervallen presenteras i form av felstaplar (figur 1).  
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 Svarsalternativ Medel-
värde 1 2 3 4 5 6 

P
ås

tå
en

d
e 

1 3 5 13 15 13 15 4,2 

2 8 9 13 14 9 11 3,6 

3 4 2 13 13 10 22 4,4 

4 2 3 8 11 17 23 4,7 

5 6 9 20 16 8 5 3,4 

6 5 8 9 10 11 21 4,2 

7 7 13 7 7 13 16 3,9 

8 6 7 11 7 7 11 3,7 
Tabell 1. Fördelningen av svaren till de olika påståendena i enkäten. Svarsalternativ 1 representerar 
håller inte alls med och 6 håller helt med. Medelvärdena är beräknade per påstående.  

 

 

Figur 1. Medelvärde av svarsalternativen 1-6 för varje påstående i enkäten. 3,5 är det mittersta värdet. 
Felstaplarna representerar ett 95-procentigt konfidensintervall.  

För att presentera resultaten på ett mer lättillgängligt och överskådligt sätt används 
sedan jämförelser mellan positiva och negativa val av svarsalternativ. Svarsalternativ 1-
3 ses som negativa och 4-6 som positiva. Resultaten från dessa jämförelser presenteras 
i form av procent i stapeldiagram (figur 2 och 3). Ur dessa diagram avläses sedan 
möjliga signifikant positiva eller negativa utslag.  
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Figur 2. Visar hur stor andel av svaren som är positiva (svarsalternativ 4-6) för varje påstående. 
Felstaplarna representerar ett 95-procentigt konfidensintervall för varje påstående.  

6.1.1 Påstående 1 – Seminarier som form väcker mitt intresse för 

ämnet (i det här fallet hbt-frågor och sex och samlevnad). 

Detta påstående ställde sig de flesta positiva till och det gav också ett signifikant 
positivt resultat. Detta är ett viktigt påstående med tanke på uppsatsens 
forskningsfrågor och resultatet visar att seminarier som arbetsform kan ge möjligheter 
att höja elevers intresse för hbt-frågor och sex och samlevnad. Med tanke på 
påståendets formulering är det svårtolkat huruvida resultatet även indikerar att elevers 
intresse för ett ämne, vilket som helst, ökar i och med arbetsformen. Det kan vara så, 
men påståendet lämnar ett oavsiktligt tolkningsutrymme som gör det svårt att dra 
några bestämda slutsatser. Ett tydligare påstående och eventuella följdfrågor skulle 
kunna räta ut dessa otydligheter. Påståendet indikerar ändå att det skulle kunna vara så 
att elevers intresse för ett ämne, rent generellt, ökar i och med användandet av 
seminarier som arbetsform.  

6.1.2 Påstående 2 – Seminarier gör att biologi och NO blir roligare. 

Detta påstående ställde sig drygt hälften av eleverna positiva till. Det går dock inte att 
dra slutsatsen att resultatet var signifikant positivt (eller negativt). De flesta elever har 
svarat 3 eller 4 på detta påstående, men spridningen bland svaren var stor och 
resultaten är därför svårtolkade.  

6.1.3 Påstående 3 – Det var lärorikt att delta i seminariet. 

Här är resultaten mer samlade än på föregående påstående och även om många elever 
har svarat 3 eller 4 så har de allra flesta ändå valt alternativ 6. Resultatet blir därför 
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signifikant positivt och medelvärdets minimum ligger nära 60 % positiva svar. De 
flesta elever verkar därmed tycka att det var ett lärorikt seminarium. 

6.1.4 Påstående 4 – Ju fler seminarier jag deltar i, desto bättre blir 

jag på att vara aktiv under dem och visa vad jag kan. 

Detta påstående har fått övervägande positiva svar. Resultatet är signifikant positivt 
och det går dessutom att dra slutsatsen att över hälften har svarat 5 eller 6 på denna 
fråga (se diagram 4 nedan). Elever upplever alltså att ju fler seminarier de deltar i desto 
bättre blir de på att vara aktiva och visa upp sina kunskaper.  

 

 

Figur 3. Stapeldiagrammet visar andel elever som valt svarsalternativ 5 eller 6 för påstående 4. 
Felstapeln visar konfidensintervallet för svaren.  

6.1.5 Påstående 5 – Jag var väl förberedd inför seminariet. 

Detta påstående har de flesta valt alternativ 3 och 4 på, de allra flesta alternativ 3. 
Resultatet blir varken signifikant positivt eller negativt. De flesta upplevde alltså att de 
varken var mycket väl förberedda eller mycket dåligt förberedda.  

6.1.6 Påstående 6 – Jag fick möjlighet att visa vad jag kunde. 

Resultatet på detta påstående är signifikant positivt. De flesta eleverna hade valt 
alternativ 6, med en avtagande trend ner mot alternativ 1. Detta påstående är viktigt 
eftersom det är en förutsättning för undersökningen att eleverna känner att de hade 
möjlighet att visa sina kunskaper vid seminariet.  
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6.1.7 Påstående 7 – Jag är nöjd med min egen insats under 

seminariet. 

Här ger resultatet ingen signifikant riktning åt positivt eller negativt håll. Spridningen 
är stor och det är svårt att dra några större slutsatser av resultatet. Det skulle vara 
intressant att jämföra elevernas egen upplevelse av sin insats med lärarens. En sådan 
jämförelse kräver dock en annan undersökningsmetod eftersom elevernas bedömning i 
någon mån relaterar till deras egna mål, medan lärarens bedömning istället relaterar till 
de kriterier som finns.  

6.1.8 Påstående 8 – Jag fick en rättvis bedömning. 

Elevernas svar på påstående 8 har stor spridning och inget signifikant positivt eller 
negativt resultat kan utläsas. Det är därför svårt att dra några egentliga slutsatser om 
elevernas uppfattning av bedömningen baserat på enkätresultaten.  

6.1.9 Samspel mellan olika påståenden 

För att undersöka huruvida enkätresultaten på olika frågor samspelade på något sätt 
genomfördes uträkningar av kovarians och korrelationskoefficient, som bägge är mått 
på samspel mellan resultat för olika värden. Resultaten uppvisade dock inte tillräckligt 
stark korrelation. De frågor vars korrelation skulle vara intressant att undersöka är 
påstående 1 och 2, påstående 8 och 5, 6, 7 och påstående 6 och 7. Av dessa 
kombinationer är det endast påstående 6 och 7 som uppvisar synbar korrelation 
(korrelationskoefficienten = 0,725), men inte ens denna är särskilt stark. Det går alltså 
inte att påvisa några signifikanta samband i svarens spridning mellan olika frågor.  

6.1.10 Analys och tolkning av enkäten 

En del av enkätfrågorna gav signifikant positiva resultat. Till exempel så tyckte de 
flesta elever att seminarier påverkade deras intresse för ämnet (sex och samlevnad) i en 
positiv riktning. En majoritet av eleverna uppfattade också seminariet som lärorikt och 
tyckte att de förbättrade sitt sätt att genomföra seminarier ju fler seminarier de deltog i. 
Flera påståenden gav varken signifikant positiva eller negativa svar, såsom huruvida 
biologi eller no blir roligare av seminarier. Dessa resultat kan tolkas som att eleverna 
har lättare att göra kopplingen till det direkta ämnesområde som seminariet 
behandlade, men finner det något abstrakt att sedan förlänga det till ämnesområdet 
biologi i stort. Kanske har de också svårt att definiera vad som är biologi, eller NO. 
Skolan arbetar med SO och NO integrerat i så kallade kurser och detta gör att eleverna 
inte alltid reflekterar över till vilka ämnen olika delar av en kurs hör.  

Det gick heller inte att utröna om de flesta elever upplevde att de var väl förberedda 
eller nöjda med sin egen insats under seminariet. Inte heller om de upplevde sin 
bedömning som rättvis. Svaren kring bedömning påverkades sannolikt i hög grad av 
att vissa elever ännu ej fått veta sin bedömning vid elevenkätens genomförande. Det är 
oklart hur många som visste sin bedömning och hur många som inte visste, varför det 
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är svårt att göra någon tolkning av detta resultat. Däremot visade resultaten att de 
flesta eleverna upplevde att de fick chansen att visa vad de kunde. Inga påståenden gav 
signifikant negativa resultat. Efter undersökning kring eventuella samspel mellan olika 
påståenden kunde det konstateras att inga påståenden samvarierar i sådan utsträckning 
att det går att signifikant fastställa detta.  

6.2 Resultat från lärarintervjun  

Vid lärarintervjun diskuterades seminarieformen både som arbets- och 
bedömningsform. Fyra NO-lärare deltog i intervjun. Diskussionen startade kring 
seminarier som arbetsform och vad som kunde vara fördelarna med det.  

B – ja, fördelar är ju att vid själva seminarietillfället så kan elever lyfta varandra, det tycker 
jag är bra. I diskussionsdelen. Är det en grupp som inte talar så mycket, då är det ju 
motsatsen. Vi hade ju båda här. Och då hjälper det ju inte till så mycket.  

B var den lärare som deltog vid just den omgång seminarier som ligger till grund för 
uppsatsens undersökning och tar här upp några viktiga saker. B indikerar att det kan 
hända att eleverna i en grupp hämmar varandra och följden kan då bli att det blir svårt 
att göra bedömningar. När man ser över bedömningarna (figur 4) från seminarierna 
ser man tydligt att en stor grupp elever inte fått bedömning, nästan var femte elev. Att 
så är fallet beror på att det inte fanns bedömningsunderlag p.g.a. för låg delaktighet.  
Drygt en tredjedel når VG eller MVG medan nästan hälften får G.  

 

 

Figur 4. Visar fördelningen av bedömningar vid seminarierna.  

B hänvisar också till gruppens förmåga att skapa en atmosfär som antingen hjälper 
eller stjälper. Ser man till betygsfördelningen fördelat på grupper (figur 5) går det inte 
utifrån endast dessa data att dra några slutsatser kring huruvida eleverna i vissa grupper 
lyft varandra eller ej. För att gå vidare med sådana undersökningar behöver t.ex. 
elevernas målsättningar och tidigare resultat undersökas. I denna studie fick eleverna 
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skriva upp sig på tider för seminarier som passade deras scheman bäst. Ingen 
gruppindelning efter målsättning eller liknande gjordes.  

 

 

Figur 5. Bedömningar i seminariegrupp 1-8.  

C fortsätter med att förmedla tanken att seminarieformen kan gynna elever som har 
svårt att prestera på skriftliga uppgifter. 

C – men det skapar ju ofta förutsättningar för elever som är slarviga att hänga med i 
föreläsningsanteckningar och annat. Som har svårt att prestera på skriftliga uppgifter i den 
här skolan … lättare att hävda sig muntligt. De är oftast bättre där så att det blir ju en 
jämnare bedömning om man har både seminarier och skriftliga, det är liksom en 
rättssäkerhet för eleverna, kan man säga. Att det inte bara är skriftliga övningar i 
kursämnena (NO och SO, min anm.). 

C diskuterar också elevers förväntningar vid ett seminarium. 

C -… Så det är väldigt viktigt med återkoppling efter seminarium. Att man pratar med 
elever en och en och berättar att jag förväntar mig mer av dig om du ska kunna få ett 
omdöme på det här som är högre än g. För det tycker jag att man upplever ofta. Eller att 
man bestämmer att göra grupperna så att man har anpassat dem efter vilka mål man har. 

C menar att en del elever förväntar sig att få höga bedömningar utifrån att de pratat 
mycket vid ett seminarium, utan att nödvändigtvis reflektera över vikten av vad man 
säger. C tror därför att det är viktigt att förmedla sina förväntningar till eleven och att 
en annan lösning kanske kan vara att bilda seminariegrupper utifrån elevernas egna 
målsättningar i ämnet.  

Härifrån gick intervjun in på arbetet med kriterier i samband med seminarieformen.  

A – Har ni arbetat med kriterier när ni har kört seminarier? Alltså har ni haft konkreta 
kriterier när ni kört era seminarier? 

D – ja.  
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B – mm. 

A – Har det fungerat bra? 

D – Det ger ju betydligt bättre riktlinjer liksom för hur de ska föra argumentationer och 
diskussioner. Det blir väldigt lätt att peka tillbaka. Utan kriterier blir det mer, det blir bara 
en känsla av om de var duktiga eller inte. 

A – Vad har ni grundat kriterierna på, var kommer de ifrån? 

C – Nej, men till att börja med på de grundläggande kriterierna för hela kursen. Det är ju 
inte bara seminarier utan man får ju liksom anpassa kriterierna i kursen till 
seminarieformen, men det är viktigt att sända till eleverna att man förväntar sig vissa 
kunskaper när man kommer på seminariet, annars så blir det ju inget seminarium och det 
hamnar man ju ofta i om man inte har förberett eleverna på diskussionsmassan. De har fått 
läsa, eller de har fått sitta i förväg i grupper och diskutera… Då blir det ofta ett dåligt 
seminarium. Så att jag tror seminarium är väldigt bra, men det kan också bli väldigt dåligt, 
för det kräver mer av seminarieledaren, att eleverna är förberedda på vad som ska hända, 
för det är en ganska nervös situation och så. Avdramatisera med hjälp av kriterier och stöd, 
tror jag. 

D kommenterar vikten av kriterier för att ha en bra grund för bedömningar och C 
tillägger att kriterierna ska ingå i den kurs som pågår och att de inte är specifika för 
seminariet. De seminarier som genomfördes här hade seminariespecifika kriterier. C 
håller också med D om att det är viktigt att eleverna förstår vad som förväntas av dem 
under ett seminarium. Här kommenterar också C betydelsen av seminarieledaren och 
att det kan vara krävande för läraren att få till ett bra seminarium.  

A – mm. Bedömningen då? Hur bedömer du ett seminarium? Alltså hur gör ni där? 

B – styrkan vi hade, det var att vi var två. En som var… förde seminariediskussionen, 
delade ut ord och allting och den andra som antecknade och sen direkt ett kort samtal 
sinsemellan hur man upplevt varje elev. Det var ju… Så skulle jag gärna vilja jobba med 
seminarier alltid…  

B beskriver här hur den aktuella seminarieomgången gick till och att det var positivt att 
vara två. Dels för att han upplevde att det underlättade genomförandet, och dels för 
att det ger ett bra stöd vid bedömning efter varje seminarium. C håller med B och 
menar vidare att det är viktigt att komma överens med skolledningen för att kunna 
frigöra nödvändiga resurser (i form av personal) för att nå en bra kvalitet.  

C - …viktigt från lärarhåll att "deala" det här med skolledningen tidigt så att man kan 
frigöra resurser. Annars så blir inte kvaliteten så hög på seminariet… när man ska bedöma 
seminariet…. 

Diskussionen gick sedan över på seminarier som bedömningsinstrument. 

A – För- och nackdelar som bedömningsinstrument då? Tycker ni att det är ett bra 
bedömningsverktyg? 

D – samma anledning som att elever… det var ju samma som vi sa i början. Att det är flera 
tillfällen, det kanske blir en mer rättvis bedömning. Alla har chans. Även de tysta eller icke-
skriftliga personerna. 

C – Den blir mer formativ, bedömningen. Man ser eleverna i ett annat… man kan 
dessutom styra diskussionen tom. bort från ämnet, men fortfarande fånga ämnet, om du 



 

Anna Gustrin 
 25 

förstår vad jag menar. Man kan utveckla ämnet, man kan hitta helt nya infallsvinklar i och 
med att det blir en diskussion kring det. Så att på så sätt kan man göra ämnet en tjänst. Att 
det blir någonting mer än bara det man har tänkt sig, om man lyckas få klimatet i gruppen 
när man pratar…  

D anser att bedömningen blir rättvisare som helhet genom att det erbjuds fler 
bedömningstillfällen. Han menar också att detta kan vara speciellt bra för elever som 
inte presterar sitt bästa skriftligt. C menar att bedömningen också blir mer formativ. 
Han ser också möjligheten för läraren att utveckla ett ämne och hitta nya perspektiv. 
Han uttrycker sig som att man ”gör ämnet en tjänst”. Han pratar också om att det 
samtidigt skapas ett viktigt lärotillfälle.  

I en avslutande fri diskussion kring seminarier kommenterar C vikten av att definiera 
begreppet seminarium.  

C – precis, men att tillägga då till protokollet. Jag tror att det är väldigt viktigt att man på 
den skolan man jobbar gör en ordförklaring, vad man menar med seminarium. För det gör 
vi inte här alltid, utan man kallar det mesta för seminarium och det kanske man borde 
särskilja – vad är ett seminarium? Är det 10 eller 5, är det en lärare är det två, är det 
bedömningssituation, är det lärosituation eller är det båda? Det tror jag är viktigt, att man 
inte bara slänger sig med ordet seminarium, för det gör vi lite i skolvärlden och man borde 
sätta ord på det. 

Q – mm 

A – vad innebär det för dig? 

C – för mig är det det som vi försöker beskriva och som O var inne på, att gärna en liten 
grupp, ett lärotillfälle, en lärare antecknar, hög förberedelsenivå på eleverna, avdramatiserat. 
Både lärotillfälle, men också ett läge för formativ bedömning där man kan komma utanför 
det vanliga spåret.  

Slutligen ger C sin syn på begreppet seminarium.  

6.2.1 Analys och tolkning av lärarintervjun 

Lärarna diskuterade seminarieformens fördelar och pratade då om möjligheten att 
elever i en grupp kan lyfta varandra. De uppmärksammade också det värdefulla i att 
seminarier ger ett extra bedömningstillfälle och ett annorlunda sådant, där elever som 
skriftligt inte kommer till sin rätt kanske kan lyckas bättre. Nackdelarna som fördes 
fram var att det kan vara svårt för blyga elever att vara aktiva under seminarier och att 
en grupp även kan sänka varandra. Detta kan alltså tolkas som att lärarna anser att 
seminarier kommer att lyfta fram vissa elever vars förmågor bättre passar ett muntligt 
forum, medan andra, som har lättare att uttrycka sig skriftligt, kanske får svårare att 
komma till sin rätt. Oavsett hur fördelningen ser ut mellan dessa grupper ger intervjun 
ändå tolkningen att lärargruppen upplever det som positivt att arbeta med ytterligare 
en bedömningsform, i form av ett komplement till redan befintliga former.  

Alla var överens om att bedömningen vid ett seminarium bör grundas på i förväg 
kända och delgivna kriterier. Man förde fram att dessa kriterier kan ingå i kursens 
övergripande kriterier som man då anpassar till seminarietillfället. Någon tyckte att 
seminarieformen öppnar möjligheter till en mer formativ bedömning. Dessa resultat 
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går i linje med att skolan arbetar med tydliga mål och kriterier och lärare och elever 
därför är vana vid att det är klargjort vad som förväntas för olika bedömningar. Det 
kan också tolkas som att man vill understryka vikten av att även en muntlig 
examinationsform som seminarier behöver mätbara och tydliga mål och kriterier för 
att fungera som likvärdiga andra skriftliga former av bedömning. En ytterligare 
tolkning är att lärarna ser möjligheter att skapa en mer direkt återkoppling och att det 
därför känns lättare att infoga formativ bedömning. Av erfarenhet kan det ibland 
kännas arbetsamt att skriftligt ge formativ bedömning efter t.ex. ett prov och kanske 
kan det då kännas lättare att använda sig av formativ bedömning i samband med en 
muntlig metod.  

En lärare tyckte också att ämnet i fråga kunde gynnas av seminarier för att det fanns en 
chans att lärare och elever kom att diskutera saker som annars förmodligen inte hade 
kommit upp i kursen. Det kan tolkas som att seminarier ger möjligheter att bredda 
eller fördjupa det ämne som diskuteras och att det både för lärare och elever kan 
erbjuda möjligheter att se hur långt ämnet egentligen sträcker sig.  

Det uttrycktes också ett behov av att komma överens inom skolan om vad man menar 
med begreppet seminarium. Kanske kan denna uppsats definition av begreppet ligga 
till grund för ett vidare arbete på skolan. Önskemål om att vara två personer vid 
seminarierna framfördes, vilket också var det arbetssätt som praktiserades i samband 
med uppsatsarbetet.  Någon tyckte också att det var en mer krävande arbetsform för 
läraren för att det kräver god planering och styrning för att bli något värdefullt för 
eleverna. Huruvida det är mer krävande på grund av arbetsmetoden som sådan, eller 
om det beror på en ovana att arbeta med seminarier är oklart. Eftersom seminarier 
praktiseras i ganska liten utsträckning i förhållande till andra metoder på aktuell skola, 
kan det tolkas som att ovanan vid arbetssättet är den främsta orsaken till att den 
upplevs som krävande.  

6.3 Resultat från elevintervjun  

Elevintervjun inleddes med lite allmänt prat om det stundande höstlovet för att 
avdramatisera situationen. Efter det inleddes intervjun med några frågor kring om de 
deltagit i seminarier tidigare och i vilka ämnen. Några tyckte att de varit på NO-
seminarier tidigare, medan några andra först sa nej, men sedan ändrade sig när de 
diskuterat och kommit ihåg samt rett ut vad som är NO och vad som är SO. Skolan i 
fråga bedriver verksamhet i kursform och där ingår både SO och NO, varför en del 
elever inte upplever gränserna som så tydliga.  

Efter detta fortsatte intervjun med frågor kring förberedelsen och det visade sig att 
graden av förberedelse varierade mycket. Det visade sig också att det inte 
nödvändigtvis var de mest förberedda som hade fått en bra bedömning.  

Därefter inriktades intervjun mer på hur det är att delta i seminarier. 

A – Ok. Hur är det då, att delta i seminarier? Hur var det? 

G – Det var kul. 

A – Kul. Är det jobbigt på något sätt? 
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F, E, I – neej… 

E – det kan vara lite nervöst, alltså… 

I – Lite nervöst.  

H – Inte för att man skäms över det man säger, det är mer såhär att man inte ska kunna 
bedöma oss, alltså, förstår du. 

A – för att det är bedömning?!  

H – jaa. 

F – Det var ju inte så svårt för frågorna var ju mest vad man själv tyckte, så det är liksom 
bara att svara vad man känner. 

H – men jag tyckte att det var svårt och nervöst att få ut en åsikt, mest, alltså inte liksom 
alla folk som sitter där, utan att få det rätt så att det inte blir helt knasigt. 

G – jaa, 

A – att formulera sig… 

H, G – jaa. 

Diskussionen fortsätter och det visar sig att alla har en ganska positiv inställning till 
seminarier.  

A – ok. Tycker ni att det är… Vilka tycker att det är positivt, det här med seminarium?  

I – jaa. 

A – men tycker ni att det liksom är någonting bra, någonting kul? 

I, E, F, G, H, K – jaa 

G – för då får man en mer chans att kunna utveckla sina svar mer än på ett papper. Då kan 
man utveckla sina svar ytterligare mer och då får man läraren att förstå lite mer vad man 
menar, det kanske man inte, som man inte formulerar det på ett papper och då kan man…  

Efter lite ytterligare diskussion går intervjun över till nackdelarna. 

A – mm. Ok. Finns det några nackdelar? 

A – Jaa? 

J – Kanske att folk inte vågar säga vad de vill och så, för att man är så nervös att man inte 
vill skämma ut sig och säga fel och så får man en lägre bedömning bara för att man inte 
säger det man vill.  

A – ja. Det var ganska många som inte sa så mycket under seminarierna. Du pratade inte så 
mycket under seminariet… varför inte det? 

J – hmm, för att det typ… man var ju rädd för att det man skulle säga var fel och så. Och 
sen så sa de andra det som man skulle säga och då kunde man inte formulera om det 
liksom. 
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A – de snodde det och sen vet man inte vad man ska göra? 

J – jaa. 

A – ok. Tycker du bättre om skriftliga tillfällen, alltså inlämningar… 

J – alltså, då kan man inte formulera det som man vill och så och då kan det ju bli fel på 
pappret än om man säger det rätt ut… 

A – så det är både och, eller? 

J – jaa. 

Här uttrycker J att det kan finnas de som tycker att det är alltför nervöst att prata inför 
andra och därför får det svårt vid ett seminarium. J, som själv inte fick bedömning vid 
seminariet p.g.a. låg delaktighet förklarar att det var svårt att komma till tals och att det 
man skulle säga blev sagt av andra. När J ska jämföra seminarium med skriftliga 
metoder blir svaret ändå att det inte är säkert att de skriftliga är bättre eftersom det kan 
vara svårt att uttrycka sig där också.  

Efter ett tag går diskussionen över till bedömningsfrågan. 

A – jaha, är ni nöjda med bedömningen? Är du nöjd F? 

F – ehh, alltså, det var ju inte dålig bedömning, det var lite såhär… Jag tyckte att jag gjorde 
ganska bra ifrån mig. Jag hade ganska mycket att säga och det jag sa var liksom rätt såhär 
bra tycker jag själv… så kanske VG+ eller nå’t, jag vet inte… det var lite sämre än vad jag 
hade… 

A – du hade hoppats på lite bättre? 

F – jaa. 

I – ja, helt ok. 

G – ja alltså, samma typ som F sa. Jag tyckte att jag också pratade väldigt mycket och tog 
såhär alltså jag sa, jag svarade på frågorna… alltså jag… det var inte speciellt tyst utan jag 
räckte upp handen och sa olika grejer, jämförde saker och så, så jag hade också hoppats på 
lite bättre, men ja… 

E – jaa, jag hade också hoppats på lite mer 

A – mm, vad säger du? 

K – mm 

A – har du fått din bedömning? 

K – mm 

A – och du är nöjd? 

K – jaa. 

J – Jag vet inte riktigt. Jag tyckte nog att det var bra. 
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A – vad sa du? 

J – jag vet inte riktigt, det var nog bra. 

H – positivt överraskad… 

A – positivt överraskad. Mm ok. 

A – Lite olika alltså. Hur… Ni som inte är nöjda med bedömningen hur tror ni att ni kan 
förbättra den till nästa gång? 

G – Jaa, det kan man nog göra. Alltså att man verkligen läser på mallen, alltså mallarna för 
svart pist och röd pist4 att man verkligen tar sig tid och verkligen läser igenom och att man 
kan exakt allting och sen att man kanske frågar lärare eller typ såhär kompisar att det låter 
bra, att är det här bedömningen för den här pisten 

Vad gäller bedömningen tycker eleverna olika om de är nöjda eller ej. Tre av eleverna 
är positiva, tre tycker att de borde ha fått en högre bedömning och en vet inte riktigt, 
men tror sig vara nöjd. På frågan om huruvida de som inte är riktigt nöjda tror att de 
kan förbättra det till nästa gång, svarar G att det borde gå om man läser på kriterierna 
bättre och sen testar det man har tänkt ut på lärare eller kompisar.  

Mot slutet av intervjun togs frågan med seminarier kopplat till intresse upp. Eleverna 
hade här lite svårt att förstå frågan, som var något krångligt formulerad, och blandade 
också till viss del ihop SO och NO. 

A – Jaa. Tror ni att det här, sådana här seminarier t.ex., är det någon som känner att man 
får, att det kan skapa intresse för ett ämne? Om man har ett sådant här seminarium? Som 
nu t.ex., ni håller på med sex och samlevnad, och det blir ofta kanske skriftliga uppgifter 
som prov och inlämningar och sådant där, men alltså om man har ett seminarium, kan det 
skapa intresse tror ni, eller spelar det ingen roll? Hur känner ni kring det? 

E – Jo, det tycker jag 

A – och du med? 

I – (nickade innan) Ja. 

A – känns det liksom lite roligare med NO, eller är det samma samma? 

H – Jag brukar tycka att när man har seminarium så ger det ett djupare, alltså djupare än 
bara, jag vet inte hur jag ska säga liksom, men mycket djupare än bara… 

G – att lämna in… 

A – än skriftligt och sådant? 

H - jaa 

A – jaa? 

                                                
4 Skolan arbetar enligt ett system där blå pist motsvarar G, röd VG och svart MVG. 
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F – Alltså jag tycker att det är mycket lättare med seminarium än att bara skriva på papper. 
Jag tycker att det är mycket lättare. Jag har aldrig vart rädd för att prata, så det är liksom inte 
så svårt för mig. 

A – nej 

F – att säga vad jag tycker  

A – du har inga hinder med det så tycker du att det är bra? 

F – jaa. 

A – hur är det med skriftligt då? 

F – alltså jag kan ju det, men alltså liksom det är svårt att formulera svaren på ett papper, 
liksom… det är lättare att säga det istället, än att skriva det 

A – mm. Vad menade du när du sa djupare? 

H – jaa men… 

A – varför tror du att det blir djupare? 

H – när man har prov och sånt så är det bara det och det och det liksom. Men när man 
pratar så förstår man nåt för alltså det liksom ligger djupare, man förstår aha det… det är 
svårt att förklara, men det… 

A – varför tror du att du förstår djupare då? Vad kommer det av? 

H – att man diskuterar det och får höra andras åsikter och liksom när man säger själv sina 
egna åsikter och får höra vad andra tycker om det man har sagt, då blir det en annan, 
liksom, jaa… 

A – mm. Jaa, har ni någonting mer att tillägga om seminarier? Tycker ni att det var kul? 

alla – ja 

F – Lärorikt. 

E och I tror att seminarier kan skapa intresse kring ett ämne. H tycker att seminarier 
skapar en djupare förståelse för att man får höra vad andra tycker och också vad de 
tycker om det man själv säger. F tycker att det är lätt och bra med seminarier jämfört 
med skriftliga uppgifter, för att det är svårare att formulera sig på papper. Slutligen 
instämmer alla i att det var roligt att vara med på seminariet och F tillägger att det var 
lärorikt.  

6.3.1 Analys och tolkning av elevintervjun 

Elevintervjun kan tolkas som att det finns en generellt positiv inställning till 
seminarium som arbetsform. Olika elever har olika anledningar till denna positiva 
inställning och några som togs upp var att det skapar en djupare förståelse och att det 
är lättare att uttrycka sig muntligt än skriftligt. Detta bekräftas även av Björklunds 
undersökning om hur elever vill visa sina kunskaper, där högstadieelever har varierade 
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önskemål, men i högre grad än gymnasieelever föredrar muntliga examinationer 
(Björklund, 2005). Det framkom också att några tror att seminarier kan skapa större 
intresse för ett ämne. Det kan ju tolkas som att det är kopplat till den allmänt positiva 
inställningen som verkar råda gentemot muntliga bedömningsformer. Det som 
eleverna tror kan vara nackdelen är att vissa elever inte vågar ta för sig och därför inte 
kan visa sina kunskaper på ett seminarium. Däremot delger den elev som själv 
upplevde det som knepigt att komma till tals under seminariet att det kan vara lika 
svårt att formulera sig skriftligt. Det vore därför intressant att genomföra ytterligare 
intervjuer med elever kring seminarier och hur de upplever situationen. 

Vad gäller bedömningen så var det delade meningar om hur nöjda eleverna var med 
sin bedömning. Några var positivt överraskade medan andra trodde att de skulle få en 
högre bedömning. De som var missnöjda hade en bild av hur de skulle kunna förbättra 
sig till nästa gång. Varför det ser ut på detta sätt vad gäller upplevelsen av 
bedömningen är svårt att avgöra. En tolkning kan vara att eleverna endast fått veta sin 
bedömning i form av en pist (motsvarande ett visst betyg) och ännu inte fått någon 
formativ bedömning och förklaring till varför det blev den pist det blev. Ytterligare en 
anledning skulle kunna vara att kriterierna upplevs som otydliga och att eleverna inte 
riktigt tagit till sig vad som förväntas av dem för olika bedömningar. Det skulle också 
vara intressant att jämföra med hur det kan se ut efter ett skriftligt bedömningstillfälle. 
Förberedelserna var också varierande mellan eleverna. Vissa hade skrivit ner frågorna, 
andra hade bara läst och några hade bara helt kort tittat igenom materialet innan de 
hade seminarium. Ingen upplevde sig som särskilt väl förberedd.  

6.4 Analys av resultaten utifrån ett helhetsperspektiv 

6.4.1 Seminarier och intresse för ämnet biologi 

I enkäten framkommer det att fyra stycken påståenden gav signifikant positiva svar, 
medan inget påstående gav signifikant negativt resultat. När man tolkar resultaten från 
enkäten verkar det finnas någon form av koppling mellan seminarier och elevers 
intresse för ett specifikt delämne, såsom t.ex. sex och samlevnad. Detta stämmer 
överens med den litteratur som presenterats tidigare där Helldén, Lindahl och Redfors 
(2005) summerar Gardners (1975) resultat som bland annat visar att elevers intresse 
ökade när de fick arbeta i diskussionsform. Vikten av samspel för elevers lärande 
presenterades också genom teorier av Vygotskij (1999). Även Lemke (1990) 
poängterar vikten av diskussion elever emellan för att ge tillfälle att använda nya 
begrepp på ett sätt som är relevant för eleverna själva. Resultaten från elevintervjun 
styrker tolkningen att det finns en positiv koppling mellan elevers intresse för ett 
moment och deltagandet i seminarier. Det som framkommer i intervjun är att detta 
intresse möjligen kan dras ner eller dras åt det negativa hållet för de elever som 
upplever seminariesituationen som extremt nervös och svårhanterlig. Detta bör dock 
gå att kringgå med stöd och hjälp och framförallt genom upprepad användning av 
metoden för att få eleverna att bekanta sig med formen och därmed känna en trygghet 
i vad som förväntas av dem. Eleverna har också i enkäten visat att de tycker att ju fler 
seminarier de deltar i, desto bättre blir de på att vara aktiva under seminarierna.  

Det är däremot svårt att utifrån resultaten i denna uppsats dra några slutsatser kring 
huruvida seminarier kan kopplas till ett ökat intresse för biologi i stort. En anledning 
till detta kan vara att den större kopplingen mellan ett visst tema och ämnet i sig kan 
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vara svår för eleverna att göra, speciellt eftersom tre naturvetenskapliga ämnen på 
denna skola går under begreppet NO. Dessutom har skolan ett arbetssätt där SO och 
NO samarbetar och ofta benämns ”kurs”, varför gränserna för NO och SO suddas ut. 
Det är också så att enkäten skulle behöva genomarbetas ytterligare för att precisera 
frågorna och utesluta möjliga feltolkningar. Det vore intressant att genomföra en 
längre studie där möjligheten att dra slutsatser kring intresset för ämnet biologi ökade 
genom att enkäten var tydligare och genom att ett flertal seminarier inom ämnet kunde 
genomföras. Elever och lärare kunde därmed känna sig tryggare i sina uppfattningar 
kring seminarier.   

Att seminarier i form av icke-traditionell undervisning skulle ge möjlighet att införliva 
andra mål ur läroplanen i undervisningen bekräftas delvis av de lärare och elever som 
intervjuas. De beskriver möjligheten att på ett bra sätt införliva många mål i läroplanen 
i undervisningen som beskrevs i bakgrunden. 

6.4.2 Seminarier och bedömning 

Det går inte att signifikant säga att eleverna varken var positivt eller negativt inställda 
till om de fick en rättvis bedömning eller ej. Svaren på denna fråga var vitt spridda och 
det var också färre som hade besvarat denna fråga. Övriga frågor hade 63-64 svar, 
medan denna endast hade 49. Ett flertal hade också skrivit i kommentarerna att de inte 
hade fått veta sin bedömning än. Detta gör att tillförlitligheten för svaren minskar 
eftersom några kan ha besvarat frågan utan att ännu ha fått veta sin bedömning. Vad 
gäller frågan om bedömning är det alltså intervjuerna som ger mer givande 
information. Det framkommer i elevintervjun att upplevelsen av bedömningen skiljer 
sig mycket från elev till elev. De flesta verkar ändå ha förståelse för på vilka sätt de 
skulle kunna förbättra sin bedömning, men alla har inte riktigt förstått varför de fick 
den bedömning de fick. Kriterierna ses som viktiga av eleverna och för att 
seminarieformen ska fungera bra som bedömningsinstrument behöver denna del 
vidareutvecklas och finnas med som en naturlig del av pågående ämnesavsnitt. 
Kriterierna poängteras också av lärarna som en viktig del. I lärarintervjun tas också 
ämnet återkoppling upp. Återkopplingen till eleverna är viktig och bör understrykas i 
samband med alla typer av bedömningsformer. Kanske finns det vid seminarier 
ytterligare en dimension till detta i och med att eleverna i många fall är ovana vid den 
muntliga redovisningsformen och kan behöva extra återkoppling kring detta. Här 
öppnas också för ett samarbete med svenska. Eleverna behöver få veta varför de fick 
en viss bedömning och även på vilka sätt de kan vidareutveckla sina förmågor för att 
nå en bättre bedömning nästa gång.  

Lärarna lyfter fram fördelen med ytterligare en bedömningsform utöver skriftliga prov 
och inlämningar och påtalar även fördelarna med formen som sådan. Att det kan vara 
fördelaktigt att ha en bedömningsform där elever får uttrycka sig muntligt. Eleverna 
närmar sig också denna diskussion när de diskuterar fördelarna med seminarier och 
några ser möjligheten att kunna uttrycka sig och få fram sin åsikt på ett bättre sätt.. 
Lärarna upplever att muntliga seminarier kan påverka bedömningen positivt för vissa 
elever. Denna information kan tolkas som att det i många fall kan vara fördelaktigt att 
komplettera skriftliga undervisnings- och bedömningsformer med seminarier för att de 
som bäst uttrycker sig muntligt ska få komma till sin rätt. Några kan däremot 
missgynnas av denna form, liksom andra av skriftliga former, varför undervisningen 
bör vara varierad och innefatta bägge delarna. Att vissa elever kan gynnas av muntliga 
examinationer beskrevs i bakgrunden till detta arbete genom Säljös tolkning av 
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Vygotskijs teorier (2008). Där beskriver han att vissa elever kan uppleva svårigheter 
med att skriftligt presentera sina kunskaper inom en begränsad tidsrymd och därför 
underpresterar. Upplevelsen att vissa elever gynnas av muntliga bedömningsformer 
stämmer också överens med resultaten från det arbete som Ida Andersson genomfört 
(Andersson I. , 2008) där jämförelser mellan skriftliga och muntliga 
examinationsmetoder visar att vissa elever gynnas av skriftliga, vissa av muntliga och 
att vissa behärskar båda metoderna lika bra.  
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7. Diskussion 

Målet med denna uppsats var att undersöka seminarier som arbets- och 
examinationsform utifrån perspektiven intresseväckande och bedömning. Det som 
framkommit är att eleverna upplever seminarier som lärorika och att ju fler seminarier 
de deltar i, desto bättre blir de på att vara aktiva under dem. De flesta elever tyckte 
också att de hade möjlighet att visa vad de kunde. Resultaten tyder också på att det 
finns en koppling mellan seminarier och ett ökat intresse för ett ämne.  

7.1 Kopplingar till liknande studier 

Ett flertal andra studier kring muntlig kommunikation och bedömning i skolan har 
genomförts och några ger också liknande resultat. En sådan studie är Samtal som 
provsituation, en D-uppsats av Lise-lotte Stenson (2001). Där undersöker hon huruvida 
resultaten på ett antal frågor i TIMSS undersökning kan förbättras genom att eleverna 
får diskutera frågan med en samtalspartner, vilket också resultaten indikerar. Även Ida 
Andersson har i sin undersökning Med munnen eller pennan? (2008), en uppsats på C-
nivå, visat att vissa elever har lättare att uttrycka sig muntligt, andra skriftligt och för 
vissa är formen av mindre betydelse. Detta stämmer överens med de resultat 
intervjuerna kring seminarierna givit, där både lärare och elever uttrycker att vissa 
kanske har lättare muntligt och vissa skriftligt. Lorentz Björklund har i sitt 
examensarbete, Hur vill elever visa sin kunskap? (2005), undersökt på vilka sätt elever på 
gymnasiet och i grundskolan helst visar sin kunskap och då kommit fram till att elever 
på grundskolan helst har muntliga prov. Seminarier skulle därför kunna vara ett 
eftersökt alternativ och komplement till andra skriftliga examinationsformer.  

7.2 Metodkritik, förbättringar och vidareutvecklingar 

Vad gäller metoderna framstår viss kritik både vad gäller genomförandet av 
seminarierna, enkäten och intervjuerna. Inför seminarierna fick alla elever ut ett 
informationshäfte där även kriterierna för seminariet fanns med (se bilaga 1). Dessa 
kriterier verkar ha upplevts som något otydliga och kan vara en av orsakerna till vissa 
elevers missnöje med bedömningen och kanske också har påverkat eleverna negativt i 
förberedelser och prestation under seminarierna.  En möjlig förbättring är alltså att 
helt enkelt förtydliga och konkretisera kriterierna så att alla elever vet vad som 
förväntas för respektive omdöme. Valet av ämne för seminarierna gjordes i denna 
undersökning i samråd med ansvarig NO-lärare och utifrån de ämnesområden som 
redan behandlats och som nu pågick i årskursen. Därför blev sex och samlevnad det 
bästa valet för årskursen. Däremot kan det ifrågasättas om detta var det bästa valet för 
undersökningen. Sex och samlevnad kanske upplevs som laddat och känsligt för vissa 
elever och därför tillfogar ytterligare en dimension till seminarierna som försvårar 
tolkningen av resultaten. Det skulle därför vara intressant att genomföra 
undersökningen inom ett mer oladdat ämnesområde, till exempel ekologi.  



 

Anna Gustrin 
 35 

Vad gäller enkäten så skulle den kunna förtydligas och pilotstudier skulle kunna 
genomföras på de nya frågorna. Viktigt är också att eleverna har fått nödvändig 
information för att besvara alla frågor. I enkäten i denna studie var det ett flertal elever 
som kommenterade att de ännu ej fått sin bedömning, vilket påverkade utfallet och 
trovärdigheten för vissa enkätpåståenden negativt.   

Genomförandet av intervjuerna följde i vissa fall inte den förberedda intervjuguiden, 
vilket kan ha påverkat resultaten eftersom det då lätt blir ledande frågor som därmed 
kan påverka svaren. Detta gällde främst elevintervjun som blev framflyttad i tid och 
innebar en del problem innan alla till slut var på plats och redo för intervjun. Det kan 
också ifrågasättas huruvida gruppintervjuer verkligen var det bästa alternativet. Kanske 
skulle enskilda intervjuer ha gett ett rikare och tydligare resultat. Detta kanske 
framförallt skulle påverka elevintervjun eftersom det kan upplevas som svårt att 
uttrycka och stå för sina tankar och åsikter inför andra elever i samma ålder. Det skulle 
inte vara betydligt mer tidskrävande att genomföra enskilda intervjuer, men det skulle 
krävas mer av skolan för att arrangera dessa. Lärarintervjun skulle kanske ha tjänat på 
att intervjuguiden gavs ut på förhand så att lärarna kunde förbereda sig inför intervjun. 
Möjligheten finns då att delaktigheten under intervjun ökar eftersom det inte finns 
några överraskningsmoment.   

Förutom det induktiva arbete som skulle kunna utvecklas skulle det också vara 
intressant att gå vidare med ett aktionsforskningsprojekt och utveckla generella och 
specifika kriterier för arbeten med seminarier. Seminarier som arbetsform skulle också 
kunna bearbetas och vidareutvecklas och möjligen skulle det även gå att närma sig en 
definition av begreppet seminarium. Det finns även utrymme för att bedriva liknande 
studier under längre tid för att ytterligare undersöka kopplingen mellan ökat intresse 
för biologi och seminarier som arbets- och bedömningsform.  
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9. Bilagor  

Bilaga 1: Seminarieuppgift i sex och samlevnad med kriterier.  

Bilaga 2: Enkät 

Bilaga 3: Följebrev till enkäten 

Bilaga 4: Intervjuguide 

Bilaga 5: Brev till berörda föräldrar 
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BILAGA 1 (antal sidor: 2) 

SEMINARIEUPPGIFT I SEX OCH SAMLEVNAD v 40 ht 09 
 

Du ska delta vid ett seminarium kopplat till sex och samlevnad, som du läste om 

under våren 2009. För att du ska vara väl förberedd får du ut diskussionsfrågorna i 

förväg: 

 

 Tror du att världen ser annorlunda ut och att du bemöts annorlunda av 

medmänniskor  om du är hetero jämfört med hbt (homo-, bi- eller 

transsexuell)? Sätt in dig i rollerna och fundera över vad du möter i din 

vardag. 

 Har hbt-personer och heterosexuella samma rättigheter i vårt samhälle? 

 Finns det något som behöver förändras i samhället utifrån föregående 

frågeställningar och i så fall på vilket sätt? 

 Vad är ditt personliga ansvar när det gäller dessa frågor? 

 Man pratar ofta om könsroller i samhället. På vilket sätt påverkar de 

könsroller som finns situationen för hbt-personer? 

Under seminariet kommer du tillsammans med andra att diskutera dessa frågor och 

det är därför viktigt att du förbereder dig genom att  

 

 läsa igenom häftet och, om du vill, söka fakta kring frågorna (se länktips 

nedan) 

 fundera över var du står, vilka åsikter du har 

 koppla fakta till egna tankar och åsikter 

Din insats under seminariet kommer att bedömas utifrån följande mål och kriterier: 
 

Mål  Blå pist  Röd pist  Svart pist 

Att kunna föra diskussioner 
om sexualitet och samlevnad 

och därvid visa respekt för 
andras ståndpunkter och för 

olika samlevnadsformer. 

 Du 
diskuterar olika 
sexualiteter, hur 

människor är mot 
varandra och 

samtidigt visar du 
respekt för andra 

och deras åsikter. 

 Du diskuterar 
sexualitet och jämför 
könsroller, samt de bilder 

som finns i samhället av 
människor med olika 

sexuell läggning. 
Samtidigt visar du 

respekt för andra och 
deras åsikter i 

 Du diskuterar 
sexualitet och jämför 
olika könsroller och andra 

roller kopplade till 
sexualitet samtidigt som 

du belyser för- och 
motargument till samma 

rättigheter oavsett 
sexualitet. 
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diskussionen. 

 

 

 

 

Förutom det häfte med information och inspiration du har fått ut, kan du självklart 

också söka information själv. Några sidor att starta på kan vara: 

 På kunskapsporten finns en hel mängd länkar, bla en till regeringen som 

handlar om mänskliga rättigheter och homofobiska hatbrott mm.  Gå in 

under Jag 4 och förberedelse.  

 www.rfsu.se 

 www.rfsl.se Under fakta – grundläggande hbt-fakta så hittar du historik, 

information om den sk heteronormen, begreppslista, information om sexuell 

läggning osv 

http://www.rfsu.se/
http://www.rfsl.se/
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

Anonym enkät om seminarium som arbets- och bedömningsform i ämnet biologi, NO 

Besvara alla frågor så bra du kan. Välj ett av alternativen

.

 Är du tjej eller kille? 

 Ungefär hur många seminarier med 
bedömning har du deltagit i? 

 Deltog du i seminariet om hbt-frågor? Om inte 
– varför?  

 
 
 

 
 
 
1. Seminarier som form väcker mitt intresse för 

ämnet (i det här fallet hbt-frågor och sex och 
samlevnad). 

 
2. Seminarier gör att biologi och NO blir roligare. 

 
3. Det var lärorikt att delta i seminariet. 

 
4. Ju fler seminarier jag deltar i, desto bättre blir 

jag på att vara aktiv under dem och visa vad 
jag kan. 

 
5. Jag var väl förberedd inför seminariet.  
 
6. Jag fick möjlighet att visa vad jag kunde.  

 
7. Jag är nöjd med min egen insats under 

seminariet. 
 

8. Jag fick en rättvis bedömning. 
 

9. Har du några övriga tankar och kommentarer? 
Skriv fritt om du vill tillägga något om 
seminarium som arbets- och bedömningsform. 

 
 

Tjej       Kille  
Inget   1       Flera   
 
Ja          Nej    för att          
                                          ________________________  
                                          ________________________  

 
 

 
Håller inte alls med                       Håller helt med 
          
1   2   3   4   5            6 
 
 
 
1   2   3   4   5            6 
 
 

1   2   3   4   5            6 
 
1   2   3   4   5            6 
 
 
 
1   2   3   4   5            6 
 
1   2   3   4   5            6 
 
1   2   3   4   5            6 
 
 
1   2   3   4   5            6 
 

 

 

Om du ej 

deltagit i 
seminariet kan 

du inte svara på 

fler frågor.  

Tack för din 

medverkan! 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3 (antal sidor: 1) 

Instruktioner för utförande av elevenkät om 
seminarier 
 

Läs följande högt inför gruppen: 
 
 
Till alla åttor. 
Lärare vill ge er en varierad undervisning med möjlighet att visa vad ni 

kan på olika sätt. Ett av de sätten kan vara seminarier. Några av er har 

haft ett seminarium kopplat till biologi och NO förra veckan. Ni ska nu 

få ut ett frågeblad där ni på bästa sätt kryssar i det ni tycker stämmer 

överens med vad ni tycker. Detta frågeblad görs för att undersöka vad 

elever tycker om seminarier som arbetsform och som del av 

bedömningen inom ett ämne, i detta fall biologi.  

 

Ditt deltagande i enkäten är naturligtvis frivilligt, men det betyder 

mycket för undersökningens kvalitet att just Du besvarar den. Enkäten 

är helt anonym och du ska därför inte skriva namn eller basgrupp. Dina 

svar kommer inte att visas för obehöriga (t.ex. andra lärare eller elever), 

utan resultaten från alla enkäter kommer att sättas samman till olika 

diagram där man kan se ungefär vad elever generellt tycker i olika 

frågor. 

 

Det är viktigt att alla besvarar frågorna så bra de kan och väljer det 

alternativ som ligger närmast det man själv tycker. Enkäten är två sidor 

lång och tar ca fem minuter att genomföra. Gör den enskilt under 

tystnad. Räck upp handen när du är klar, så samlar din handledare in 

enkäten. Arbeta sen med annat under tystnad tills alla i gruppen är klara.  

 

Tack på förhand för din hjälp! 

 

Anna Gustrin, student vid Växjö universitet 
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BILAGA 4 (antal sidor: 1) 

Förberedelse inför intervjuer med elever och lärare, ht 2009 
 

NO-lärare - samtal kring seminarier som arbets- och bedömningsform 
Hej välkomna… Spela in… Be om ordet… 
 
Tema arbetsform 

 Har du använt seminarier tidigare som arbetsform? 

 Vad har du för erfarenheter av seminarier som arbetsform? 

 För- och nackdelar som arbetsform? 

 Hur genomför du seminarier? 
 
Tema bedömning 

 Har du då även gjort bedömningar? 

 Har du använt kriterier? 

 Vad grundar sig dessa på och hur är de utformade? 

 Hur bedömer du ett seminarium?  

 Vad finns det för för- och nackdelar med seminarier som 
bedömningsinstrument? 

 

Elever - ett samtal med några elever som deltagit i hbt-seminariet 
Snart lov! Härligt, vad ska ni göra?  
Ni var ju alla med under seminarierna förra veckan… 
 
Intro - seminarier i allmänhet 

 Har ni varit med på seminarier tidigare? 

 Har ni då även fått en bedömning på er prestation? 
 
Tema arbetsform 

 Hur förberedde ni er? 

 Hur är det att delta under seminarier? 

 Vad finns det för för- och nackdelar med seminarier som arbetsform?  

 Var det lärorikt? 
 
Tema seminarier kopplat till intresse för ämne 

 Kan seminarier där ni får diskutera ett moment inom tex biologi förändra er 
inställning till det momentet eller ämnet?  

 Är det till det positivare eller negativare? 
 
Tema bedömning 

 Tycker ni att bedömningen från seminariet var rättvis? 
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BILAGA 5 (antal sidor: 1) 

Till föräldrar          

 

 
Hej! 

Jag heter Anna Gustrin och läser nu min sista termin för lärarexamen på Växjö universitet. 

Under hösten genomför jag mitt examensarbete i form av en D-uppsats. Uppsatsen handlar 

om den muntliga undervisnings- och bedömningsformen seminarium. Som en del av detta 

genomför jag bl.a. intervjuer med både lärare och elever för att få en uppfattning om vad de 

anser om seminarier som arbetsform. På grund av detta vill jag nu be Er om tillåtelse att 

använda inspelat intervjumaterial i uppsatsen. Jag är den enda som kommer att ha tillgång 

till det inspelade materialet och i uppsatsen kommer elevernas identitet att skyddas, d.v.s. 

inga namn eller kopplingar till eleverna kommer att finnas med. Skolans eller berörda 

lärares namn kommer heller inte att nämnas, utan endast elevernas årskurs.  

 

Om det är något ni undrar över så ta gärna kontakt med mig via e-post: (e-postadress) 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Anna Gustrin 
 

 

 
Vi tillåter intervju och användande av intervjumaterial med  

 

 
 ____________________________________ (elevens namn). 

 

 __________________________________________________ 

Datum  Underskrift 
 

Tack på förhand! 



 
  

 

 

 

 
 

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK  
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 

 


