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SAMMANFATTNING 

Laborativt arbete som en integrerad del av undervisningen har sitt ursprung i 1800-talet 
och har länge använts för att bekanta elever med naturvetenskapliga fenomen och 
koncept. Samtidigt har det länge pågått en diskussion kring nyttan med laborationer i 
den naturvetenskapliga utbildningen.  

Idag finns få studier som beskriver bedömning av laborativt arbete och lärare har väldigt 
lite stöd i forskningen vad gäller ”god” bedömning av laborativa moment. Det gäller 
såväl vad som ska bedömas i samband med laborationer, som hur dessa mål ska 
bedömas. För att höja kvaliteten på den laborativa undervisningen, behövs en konsensus 
kring dessa viktiga aspekter av bedömningen av laborativa moment.  

I forskningslitteraturen efterfrågas fler studier kring lärarnas syn på bedömning av 
laborationer samt hur lärarna utför denna bedömning i praktiken. Syftet med 
undersökningen är därför att belysa och beskriva vilka urvalskriterier gymnasielärarna 
använder i valet av de laborativa momenten inom naturvetenskaplig undervisning och 
hur elevernas måluppfyllelse i samband med laborativa moment bedöms. 

Studien har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med sex lärare på två 
gymnasieskolor. De intervjuade lärarna har lärarexamen i minst ett naturvetenskapligt 
ämne (fysik, biologi, kemi). 

Studiens resultat visar att de kriterier som lärarna ansåg viktiga vid val av laborationer 
kunde delas upp i sådana som berörde lärandemål och de som berörde andra aspekter 
såsom motivation och engagemang, didaktiska överväganden, praktiska begränsningar 
och koppling till examination. De kriterier som vägde tyngst vid valet av laborationer 
rörde lärandemålen. 

Bedömningen utförs främst i form av laborationsrapporter, men en del praktiska prov 
förekommer också. De mål med laborationer som är nära kopplade till läroplanens 
skrifter kring förmågor och kunskapskrav (Skolverket, 2011) bedöms i större 
utsträckning på ett systematiskt sätt och används oftare vid betygsättningen. 

Nyckelord: Laborationer, gymnasieskolan, lärarnas perspektiv, naturvetenskap, mål, 
bedömning, Gy11. 
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1 INTRODUKTION 
 

I samband med diskussioner som uppkommit under utbildningen samt genom mina 
egna erfarenheter som lärare i biologi och elev i naturvetenskapliga ämnen har jag 
länge funderat på laborationernas roll i undervisningen och hur lärarna ser på nyttan 
med laborationer samt vilken typ av bedömning som anses vara relevant. Med min 
bakgrund som disputerad forskare inom medicin har jag upplevt en stor diskrepens 
mellan skollaborationer och det praktiska arbetet som är en del av en forskares 
vardag. Trots detta framhålls det av tradition men även i läroplanen att 
skollaborationer bör användas för att belysa den naturvetenskapliga 
forskningsprocessen. I läroplanen (Skolverket, 2011) framhålls att samspelet mellan 
teori och praktik är nödvändig för förståelsen av naturvetenskapen och detta 
motiverar laborationernas centrala roll i undervisningen. 

Det har länge pågått en akademisk diskussion kring skollaborationernas syfte och 
användningsområden och hittills har ingen konsensus nåtts. Forskarna är inte överens 
om det finns fog för laborationernas särställning och om det är meningsfullt att 
använda praktiska moment i skolan för att visa på forskarnas arbete eller den 
naturvetenskapliga processen, som sällan återspeglar teorins linjära beskrivning av 
arbetsgången. Inte heller är man överens om vad en god bedömning av laborationer 
innebär och därför får lärarna förlita sig på det rådande systemet i respektive land 
som ofta bygger på en blandning av tradition, filosofi, politiska åsikter och 
pedagogiska/didaktiska överväganden. Sällan förlitar sig dock bedömningen på den 
forskning som finns, främst för att den är så sällsynt. 

I det svenska systemet lämnas därför mycket av beslutsfattandet åt den enskilde 
läraren och blir därmed mycket beroende av lärarens erfarenheter av laborativt arbete 
i skolan, eventuella erfarenheter av laborativt arbete i arbetslivet/akademin, syn på 
lärande, resurser i form av tid, utrustning och kollegialt samarbete.  

I forskningslitteraturen efterfrågas fler studier kring lärarnas syn på bedömning av 
laborationer samt hur lärarna utför denna bedömning i praktiken. Jag vill därför, 
inom ramen för detta arbete, beskriva de funderingar som förekommer bland 
gymnasielärare på naturvetenskapliga kurser i Sverige vad gäller syften med och 
deras övervägande vad gäller bedömningen av laborationerna. 

 

1.1 Styrdokument 
Lärare förväntas av tradition, kultur och läroplan att inkludera laborationer som en 
del av den naturvetenskapliga utbildningen.  I den nuvarande svenska läroplanen för 
gymnasieskolan Gy2011 (Skolverket, 2011) betonas vikten av att praktiska moment i 
undervisningen på naturvetenskapsprogrammet. 

”Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk 

erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska 

moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.” – Skolverket, 2011 

Enligt ämnesplanerna för biologi, kemi och fysik ska eleven utveckla förmågan att 
arbeta experimentellt genom att planera och utföra experiment. Vikten av experiment 
betonas ytterligare genom att utgöra ett av de fem områden som eleverna ska få 
möjlighet att utveckla under kursernas gång. 
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” Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier*, experiment och 

observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.” – Biologi, Kemi, 

Fysik, Skolverket, 2011 *Gäller endast biologi 

I kurserna biologi 1 och 2, kemi 1 och 2, fysik 1, 2 och 3 ingår experimentella 
arbetsmetoder i det centrala innehållet där laborativa moment nämns specifikt och 
planering och genomförande av experiment är en del av kunskapskraven. 

I ämnesplanerna poängteras att laborativt arbete är en obligatorisk del av samtliga tre 
naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Genom att inkludera praktiska moment i 
kunskapskraven visar man även på att dessa ska bedömas någon gång under 
kursernas gång. Skolverket tillhandahåller även bedömningsstöd i samtliga tre ämnen 
i form av frivilliga kursprov. Samtliga prov innehåller en laborativ del som syftar till 
att komplettera den teoretiska delen. Bedömningen fokuserar på elevens förmåga att 
genomföra undersökningen samt tolka resultaten. 
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2 BAKGRUND 
I denna rapport utgår jag från den definition av laborationer som presenteras av 
Hofstein och Lunetta (2004) och som bygger på att dessa är lärotillfällen där elever 
interagerar med material/modeller för att observera och förstå omvärlden. Hult 
(2000) definierar laborationen som tillfälle att pröva/bekräfta en teori, vara illustrativ 
eller endast användas för att träna elever i konsten att samla in och sammanställa 
data. Detta till skillnad från virtuella objekt och material som tillhandahålls via 
filmer, datorn eller text. Ett experiment är däremot mera snävt och består endast av 
tillfälle att pröva/bekräfta en tanke eller teori. Laborationer behöver med andra ord 
inte vara experimentella men experiment är alltid laborativa. 

2.1 Laborationernas roll i skolans natur-
vetenskapliga undervisning  

Laborationer har länge använts för att bekanta elever med naturvetenskapliga 
fenomen och koncept. Laborativt arbete som en integrerad del av undervisningen har 
sitt ursprung i 1800-talet. Efter 1910-talet färgades den naturvetenskapliga 
undervisningen starkt av progressivismen och det laborativa arbetet i synnerhet. John 
Dewey, ledaren för rörelsen, manade till ett undersökande arbetssätt och "learning by 
doing" (Dewey, 1916). Under denna period började textböcker och 
laborationshandledningar anpassas till detta nya sätt att se på den naturvetenskapliga 
undervisningen (Hofstein & Lunetta, 1982). Sedan Dewey förde fram idén att 
vetenskap inte endast är ett stoff av kunskap som ska överföras till studenterna, har 
utbildarna menat att en vetenskaplig utbildning även bör inkludera ett vetenskapligt 
tankesätt, metoder och processer. Detta har fått till följd att naturvetenskapen i skolan 
har blivit alltmer "hands-on" och utredande till sin natur. En av anledningarna till 
laborationernas framstående roll inom naturvetenskaplig utbildning är att 
naturvetenskapliga ämnen i skolan försöker imitera den "riktiga" forskningens 
arbetsmetoder. Skolans naturvetenskap skiljer sig dock från den naturvetenskapliga 
forskningen genom olika mål, vilket troligen har påverkat val av tillvägagångssätt 
och skillnader däri (Tan, 2008). 

Det har länge pågått en diskussion kring användbarheten av laborationer i den 
naturvetenskapliga utbildningen (Hult, 2000). Argumenten mot en omfattande 
laborativ undervisning inkluderar bland annat att få lärare i lägre årskurser har 
kompetens att använda laborationer på ett effektivt sätt och att för stort fokus på 
laborationer leder till en begränsad föreställning om naturvetenskapen. Dessutom är 
många laborationer som utförs triviala och det laborativa arbetet i skolan ligger ofta 
långt ifrån, och har ingen koppling till, elevernas förmåga och intressen (Hofstein & 
Lunetta, 1982). 

Efter första världskriget började laborationer användas för att befästa och illustrera 
informationen man fått från läraren eller textboken. Denna ansats hängde kvar till 
1960-talets "nya" läroplan för naturvetenskapliga ämnen. Under 1960-talet ersattes 
synen på laborationer som demonstrationer och repetition av redan förmedlad 
kunskap till att bli kärnan i lärandeprocessen. Laborationerna skulle nu bli ett sätt att 
engagera elever i utforskande aktiviteter. 

I slutet på 70-talet och början på 80-talet började man ifrågasätta laborationernas roll 
och effektivitet. Målen med laborationerna skilde sig inte nämnvärt från de 
övergripande kursmålen och det blev därför föreslaget att man bör isolera och 
definiera mål som gör laborationer till ett unikt och viktigt inslag i den 
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naturvetenskapliga undervisningen. Många forskningsstudier har undersökt 
effekterna av laborativt arbete i klassrummet jämfört med andra instruktionella 
metoder (för genomgång av dessa, se Hofstein & Lunetta, 1982). De flesta av dessa 
studier har inte visat någon signifikant skillnad mellan metoderna när man har testat 
eleverna med hjälp av traditionella skriftliga prov som fokuserat på studenternas 
kritiska tänkande, attityder och kunskaper om naturvetenskapliga processer. Inom ett 
område har dock laborativ undervisning visat sig överlägsen, nämligen vad gäller 
utvecklingen av laborativt arbete och tillvägagångssätt. På grund av bristen på 
signifikanta skillnader har det uppkommit frågor kring värdet av laborativt arbete i 
klassrummet. Dock är det viktigt att komma ihåg att liknande brist på stödjande bevis 
har rapporterats för nästan alla försök att förbättra undervisningen i allmänhet 
(Hofstein & Lunetta, 1982).  

En sammanställning av Tobin (1990) över forskningen kring elevernas möjligheter 
att lära naturvetenskap genom laborationerna samt hur effektiva laborationerna är på 
detta föreslår att meningsfullt lärande i samband med laborationer är möjligt om 
eleverna ges möjlighet att manipulera utrustningen och materialet i en miljö som är 
anpassad för konstruktion av ny kunskap. Han menade även att forskningen hade 
misslyckats med att visa på att sådana möjligheter gavs eleverna i samband med 
naturvetenskaplig undervisning. 

2.2 Lärandemål kopplade till laborativa moment i 
skolans naturvetenskapliga undervisning  

Syftet med laborativa moment i den naturvetenskapliga undervisningen har 
diskuterats flitigt i litteraturen. Trots skillnader på detaljnivå, finns det en konsensus 
bland forskare kring ett antal element som berör procedur, innehåll och inverkan. 
Dessa kan delas in i åtta kategorier (Bennett & Kennedy, 2001): 

1) att utveckla förmåga att arbeta laborativt och använda olika tekniker; 

2) att uppmuntra noggranna observationer och beskrivningar; 

3) att upptäcka eller illustrera ett koncept, en lag eller en princip; 

4) att uppleva naturvetenskapliga fenomen; 

5) att motivera genom att skapa intresse och glädje; 

6) att utveckla vissa "naturvetenskapliga attityder" såsom ett öppet sinne och 
objektivitet; 

7) att utveckla en förståelse för experimentella tillvägagångssätt och bevisföring 
(experimentell design, datainsamling, representation och tolkning); 

8) att få en känsla för vad det innebär att vara en problemlösande forskare. 

Bennett & Kennedy (2001) menar att de två sista kategorierna har fått en större tyngd 
då det laborativa arbetet i utbildningen går mot att bli mer utforskande.  

När det gäller lärandemål har Abrahams et al. (2013) delat in dessa i fyra 
huvudområden: Konceptuell förståelse, procedurell förståelse, processförmåga och 
praktisk förmåga (Abrahams et al, 2013). Det första, konceptuell förståelse, handlar 
om att eleven ska utveckla en kunskapsbas av naturvetenskapliga koncept (t ex 
rörelselagar, löslighet eller respiration), vilka är underbyggda med vetenskapliga 
fakta. Den andra kategorin, procedurell förståelse, berör "tänkandet bakom görandet" 
och inkluderar många olika beslut i samband med laborationer såsom antalet 
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mätningar, inom vilket spann och med vilka prover, hur man tolkar mönster i 
resultaten och hur uppgiften utvärderas. Processförmågan är "generaliserbar och 
överförbar mellan olika kontexter och kan appliceras på olika kontexter" och rör 
förmågan att följa instruktioner och förstå aspekter som är viktiga för försökets 
reliabilitet och validitet samt felkällor. I litteraturen talas det ofta om den fjärde 
kategorin, den praktiska förmågan, men den är sällan definierad. Abraham et al 
(2013) menar att den praktiska förmågan inkluderar de färdigheter som hjälper 
eleven att ta sig an olika typer av vetenskapliga aktiviteter där de manipulerar 
och/eller observerar verkliga objekt. Den skulle därför inbegripa procedurell 
förståelse och vissa processförmågor samt specifika färdigheter som rör observation 
och manipulation, men ingen konceptuell förståelse. 

2.3 Bedömning av laborativt arbete i skolans 
naturvetenskapliga undervisning  

Forskningen har länge tampats med problemet kring vilka förmågor som bör ligga i 
fokus i samband med laborationer inom naturvetenskapliga ämnen. Hofstein & 
Lunetta (1982) framförde kritik av den tidigare forskningen eftersom den inte hade 
lyckats med detta förehavande. Med så stor variation i syften med laborativt arbete i 
utbildningen, har debatten kring vad som ger en reliabel och valid bedömning av 
praktiska färdigheter pågått länge i litteraturen. Områden som ofta diskuteras är: 
urvalet av och beskaffenheten av de praktiska färdigheter som ska bedömas, balansen 
mellan bedömningen av instruerade och utforskande uppgifter och den utsträckning i 
vilken bedömningen bör vara holistisk eller atomisk till sin natur. En atomisk 
bedömning innebär att alla delmoment bedöms var för sig medan en holistisk 
bedömning utgår från helheten. I praktiken har bedömningen tenderat att begränsas 
till ett antal av de åtta kategorier som nämndes ovan: ”att utveckla förmåga att arbeta 
laborativt och använda olika tekniker” (kategori 1), ”att uppmuntra noggranna 
observationer och beskrivningar” (kategori 2) och ”att utveckla en förståelse för 
experimentella tillvägagångssätt och bevisföring (experimentell design, 
datainsamling, representation och tolkning” (kategori 7). Två av kategorierna 
bedöms oftast inte eller utgör endast en liten del av den totala bedömningen. Den 
första gruppen rör syften inom kategori 3 och 4, ”att upptäcka eller illustrera ett 
koncept, en lag eller en princip” och ”att uppleva naturvetenskapliga fenomen”. Den 
andra gruppen rör bedömning de laborativa momentens förmåga att stimulera till 
glädje och upptäckarlust eller bedömning av attityder. Dessa syften är svåra att 
bedöma då de inte kan observeras eller mätas direkt och måste härledas från andra 
observationer och beteenden. Varje bedömningsverktyg bör fokusera på ett begränsat 
antal syften med grundligt arbete lagt på en reliabelt och valid bedömning av dessa 
syften (Bennett & Kennedy, 2001).   

Förutom frågan kring vad som bör bedömas i samband med laborationer pågår även 
en diskussion kring hur denna bedömning ska gå till. Det finns främst två bekymmer 
med bedömning av laborativt arbete i skolan. Det första handlar om i vilken 
utsträckning praktiska färdigheter kan bedömas utifrån skriftliga frågor. Det andra 
handlar om vilken typ av erfarenheter av praktiskt arbete elever får i samband med 
laborationer i skolan. Det har föreslagits att bedömningens begränsningar styr lärarna 
mot att använda ett minimum av laborativa moment för att kunna svara på de 
skriftliga frågorna (Bennett & Kennedy, 2001). 

Behovet av praktiska prov för att bedöma effektiviteten av laborationer som 
undervisningsmoment baseras dels på filosofiska idéer, dels på forskningsstudier. 
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Flera studier (för detaljer se Hofstein & Lunetta, 1982) har funnit att endast låg 
korrelation existerar mellan laborativa tester och skriftliga prov. 

Bedömningsverktygen bör fokusera på utvärdering av elevernas utforskande 
förmåga, deras föreställningar om det naturvetenskapliga arbetssättet och 
närliggande naturvetenskapliga koncept och applikationer (Hofstein & Lunetta, 
2004). Flera metoder för bedömande observationer utvecklades under 70- och 80-
talet (för detaljerad lista, se Hofstein & Lunetta, 2004). Med hjälp av vissa kriterier 
kan läraren observera och bedöma elever under laborativa moment. Eleven bedöms 
utifrån 1) planering och design 2) utförande 3) analys och tolkning 4) applicering. 
Nya digitala hjälpmedel som börjar användas i naturvetenskaplig undervisning har 
stor potential att hjälpa lärare monitorera elevernas arbete och idéer.  

Ny forskning inom bedömning av praktiskt arbete beskriver vikten av läroplanens 
skrifter kring summativ bedömning för hur lärare väljer att jobba praktiskt med 
eleverna. Det är de summativa bedömningarna som styr vad som lärs ut och lärarna 
tar stor hänsyn till läroplansmålen och metoder för summativ bedömning. Trots den 
starka betydelsen av denna typ av bedömning av det praktiska arbetet som har 
rapporterats för lärarnas pedagogiska val, finns väldigt lite skrivet kring vad som 
räknas som "bra" summativ bedömning inom detta område (Abrahams et al, 2013). 
Lunetta, Hofstein & Clough (2007) föreslår att ett stort problem inom bedömning av 
laborativa moment ligger i att dessa bedömningar sällan kräver praktiskt arbete utan 
består ofta av skriftliga tester. De såg också att när bedömningen kräver praktiskt 
arbete, är det tidsaspekten som avgör valet av laboration. 

Abrahams et al (2013) gör en jämförelse mellan direkt och indirekt bedömning av 
praktiskt arbete. Vid direkt bedömning får eleverna manipulera verkliga objekt och 
observeras under tiden medan man vid indirekt bedömning tittar på studenternas 
sammanställning (t ex en rapport) för att därefter dra slutsatser kring deras praktiska 
arbete. Direkt bedömning ger högre validitet men är svårare och kräver mer resurser 
och examinatorer som har tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma kvaliteterna i 
det observerade arbetet. Författarna menar att val av direkt eller indirekt bedömning 
bör göras utifrån syftet med examinationen. Om syftet är att bedöma förmågan att 
genomföra en praktisk uppgift, bör direkt bedömning användas. Om syftet istället är 
att bedöma förståelsen för en process eller ett praktiskt moment, bör indirekt 
bedömning användas. 

Data insamlat i flera länder visar på att lärare spenderar en stor del av den laborativa 
tiden i rollen av projektledare och inte med att diskutera och utmana idéer och 
uppmuntra elevernas till att testa alternativa hypoteser och förklaringar. Dessutom 
bedöms oftast elevernas prestationer med konventionella, trubbiga metoder som har 
svårt att mäta elevernas förståelse av de laborativa metoderna, hypoteserna och 
frågorna som genereras av det laborativa momentet och de praktiska färdigheter som 
eleverna uppvisar (Hofstein & Lunetta, 2004). 
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3 SYFTE 
 

Historiskt har laborationer haft en central roll i skolans naturvetenskapliga 
undervisning, vilket även lyfts fram i läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 
2011). Trots detta har det pågått en ständig diskussion bland forskare om nyttan med 
skollaborationer, samt vad som ska bedömas i samband med dem och hur detta ska 
göras.  

Syftet med undersökningen är att belysa och beskriva vilka urvalskriterier 
gymnasielärarna använder i valet av de laborativa momenten inom naturvetenskaplig 
undervisning och hur elevernas måluppfyllelse i samband med laborativa moment 
bedöms. 

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka lärandemål har lärarna med de laborativa momenten? 

2. Vilka urvalskriterier är viktiga för lärarna vid valet av laborativa moment? 

3. Vad bedömer lärarna i samband med de laborativa momenten? 

4. Hur bedömer lärarna elevernas måluppfyllelse vid de laborativa momenten? 
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4 METOD 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 
Enligt Larsen (2009) karaktäriseras en kvalitativ undersökning av forskarens strävan 
efter att nå förståelse och hitta mönster, vilket är de två huvudsyften i den aktuella 
studien. För att få en djupare förståelse kring lärarnas tankar om laborationer och 
bedömning av dessa har jag valt att  genomföra kvalitativa intervjuer med lärarna. En 
kvalitativ intervju kan ha olika grader av struktur men kännetecknas av att 
respondenten själv får formulera sina svar och intervjuaren har möjlighet att ställa 
frågorna i olika ordningsföljd. Larsen, 2009, rekommenderar en viss grad av struktur 
om man inte har stor erfarenhet av intervjuer samt begränsat med tid. Dessutom bör 
man fundera på frågornas relevans i förhållande till de frågeställningar som studien 
syftar till att besvara. I den aktuella studien diskuterades alla intervjufrågors koppling 
till frågeställningarna tillsammans med handledaren. Texterna bearbetades med hjälp 
av meningskoncentrering (Kvale, 1997), där man formulerar det intervjupersonerna 
sagt mera koncist utan att förlora den väsentliga innebörden. 

4.2 Undersökningsgrupp 
I denna studie intervjuades sex lärare om sina mål med och bedömningen av den 
laborativa undervisningen. Den ena skolan ligger centralt i en större stad medan den 
andra skolan ligger i ett mindre samhälle och är områdets enda gymnasieskola. De 
medverkande lärarna har lärarexamen i kemi, fysik och/eller biologi: två fysiklärare, 
en kemilärare, en biologilärare och två kemi/biologilärare. Samtliga har minst sju års 
erfarenhet av att undervisa i minst ett av dessa ämnen och totalt 12-33 års 
yrkeserfarenhet.  

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Som förberedelse för intervjuerna fick de deltagande lärarna, under ett individuellt 
samtal reda på bakgrunden till studien samt syftet. De fick då även tillfälle att 
diskutera sina funderingar kring upplägget. Lärarna fick frågor om vilka mål de hade 
med den laborativa undervisningen, vilka kriterier som var viktiga vid valet av 
laborationer inför en kurs, hur bedömningen gick till och vad som bedömdes. Alla 
intervjuer genomfördes på den skola där lärarna arbetade och pågick 15-20 minuter. 
Alla intervjuer genomfördes utan avbrott. Intervjuerna var semistrukturerade med 
förberedda intervjufrågor (Se bilaga 1) och samtliga spelades in. Intervjuerna 
analyserades med avseende på vilka mål lärarna ser som viktiga med laborationerna 
och vilka mål som bedöms samt hur denna bedömning går till.  

4.4 Analys 
Samtliga intervjuer lyssnades genom flera gånger i nära anslutning till intervjun och 
valda delar av intervjun skrevs ut. Datareduktionen skedde samtidigt som 
utskrifterna och fokuserade på att ordagrant transkribera de delar av intervjuer som 
direkt svarar på intervjufrågorna och därmed belyser frågeställningarna. Intervjuerna 
tolkades och analyserades utifrån frågeställningarna. Varje kategori som presenteras i 
studien består av uttalanden med liknande innebörd, dessa togs fram i samband med 
analysen och låg till grund för beskrivningen av kategorierna. Ett antal informativa 
citat valdes ut för att belysa resultaten.  
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4.5 Etiska överväganden 
I samband med samhällsvetenskaplig forskning bör man följa de forskningsetiska 
principer som Vetenskapsrådet (2002) har publicerat. Det finns fyra huvudkrav att ta 
hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I informationskravet ingår att meddela deltagarna om studiens syfte. 
Viktigt är att ta upp eventuell risk för obehag eller skador. Lärarna som ingår i 
studien fick muntlig, och i vissa fall även skriftlig information om studiens syfte i 
god tid innan intervjuerna. En bedömning gjordes att det inte förelåg någon risk för 
obehag eller skador som behövde redovisas. Alla deltagare gav sitt tydliga samtycke 
till att deltaga i studien, detta gjordes antingen muntligt eller skriftligt. Medverkan i 
studien var frivillig, vilket framkom tydligt i första kontakten med lärarna. 
Konfidentialitetskravet tar upp frågan kring deltagarnas rätt att förbli anonyma. I 
denna studie samlades inte några etiskt känsliga uppgifter in. Lärarnas identitet 
skyddas genom att de inte namnges och genom att det inte framgår vilka skolor som 
ingår i studien. Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas i forskningsändamål. Den insamlade informationen 
kommer inte användas i annat syfte än för denna studie. 
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5 RESULTAT 

5.1 Vilka urvalskriterier är viktiga för lärarna vid 
valet av laborativa moment? 

I analysen av intervjuerna framkommer att lärarnas kriterier vid val av laborationer 
inför en kurs kan delas upp i fem olika kategorier. Varje kategori bygger på 
uttalanden med liknande innebörd och dessa visar på urvalskriterier som är direkt 
avgörande vid valet av laborationer. Lärarnas främsta och viktigaste kriterium vid 
valet av lämpliga laborationer är att dessa skall hjälpa eleverna att nå kursmålen som 
rör såväl begreppsförståelse som kännedom om det naturvetenskapliga arbetssättet 
och praktiska färdigheter men skiljer de sig åt avsevärt vad gäller de resterande 
kriteriernas roll i valet. Följande kategorier identifierades: Hjälper eleven att uppnå 

uppsatta lärandemål, Har rätt svårighetsgrad, Förbereder elever för praktiskt prov, 

Kan utföras med befintlig utrustning, Roar och väcker uppmärksamhet. 

 

I kategorin Hjälper eleven att uppnå uppsatta lärandemål finns olika mål som 
lärarna har identifierat som viktiga för lärandeprocessen och som har nämnts som 
viktiga kriterier vid valet av lämpliga laborationer inför en kurs. De tre 
underkategorierna som har identifierats är: Hjälper elever att koppla teorin till 

verkligheten,  Tränar eleven i det naturvetenskapliga arbetssättet, Tränar elevens  

praktiska färdigheter. 

I kategorin Hjälper elever att koppla teorin till verkligheten beskriver lärarna vikten 
av att hitta illustrativa laborationer där man tydligt kan visa på aktuella begrepp. I 
vissa fall kan det handla om att utifrån praktiken få eleverna att lära teorin. I de allra 
flesta fall rör det sig dock om att illustrera och bekräfta den teorin man tidigare 
behandlat.  

”Jag kopplar alltid laborationerna till ämnesområden och jag vill att 
laborationerna ska belysa en extra del så man förstår innehållet mer utförligt. I en 
kurs har man ett begränsat antal laborationer, man måste prioritera. De ska ge en 
extra förståelse.” – Lärare 1 

I citatet ovan visar läraren 1 att det i presentationen av det naturvetenskapliga 
innehållet krävs laborationer för att få med viktiga aspekter av begreppen. Aspekter 
som ger eleverna en mer komplett bild. Lärarna nämner också att vetenskapen blir 
mer trovärdig när den kan påvisas. Laborationerna blir därför ett sätt att legitimera 
teoretiska påståenden.  

”Jo men om man inte inte har laborationer kan jag ju stå och hitta på vad som 
helst. Men med laborationer kan de själva se att det stämmer.” – Lärare 2 

I den andra kategorin Tränar eleven i det naturvetenskapliga arbetssättet fokuserar 
lärarna på att eleverna får tillfällen att praktiskt utföra moment som tillsammans 
utgör det naturvetenskapliga arbetssättet, såsom uppställning av hypoteser, planering 
av experiment, utförande, och analys som även inkluderar felkällor. Det handlar 
enligt lärarna framför allt om träning av en kognitiv process som är nödvändig vid 
analys, diskussion, val av metod, medvetenhet kring reliabilitet och validitet. 
Laborationen blir på så sätt en tillämpning av denna förmåga att jobba utifrån ett 
givet naturvetenskapligt arbetssätt. 



13 

 

”De får verkligen se att världen inte är exakt. De märker att det här är jättesvårt, 
det hoppar ju, det blir olika värden, världen är inte så exakt. De ska vara kritiska 
och inte tro på allt som står i böcker.” – Lärare 4 

En del i denna process handlar om att förstå skillnaden mellan teoretiska modeller 
och verkligheten. Lärare 4 tar upp laborationen som ett tillfälle att visa på variationen 
som är en naturlig del av empiriska studier och att hanteringen av denna variation är 
en viktig pusselbit i den kognitiva process som ligger till grunden för det 
naturvetenskapliga arbetssättet.  

Under kategorin Tränar elevens  praktiska färdigheter tar lärarna upp vikten av att 
eleverna får tillfälle att träna metoder som lärarna anser vara centrala i respektive 
ämne, dels att eleverna får en mer generell ”fingertoppskänsla” vid laborativt arbete. 
Här kan det handla om val av lämpliga behållare utifrån den volym som ska 
användas, kunna ställa in ett mikroskop eller välja rätt utrustning. 

”Man får själv fundera hur ska man göra nu med den där klockan eller hur ska 
jag mäta detta, det är en sorts problemlösning om vi inte dukar fram det för 
mycket. Lägger man fram för mycket saker…vi sätter fram saker som inte 
behövs men de använder dessa trots allt. Det är något de behöver träna på.” - 
Lärare 2 

I kategorin Har rätt svårighetsgrad tar lärare upp valet av lagom utmanande men 
inte alltför komplexa laborationer, både vad gäller teorin och det praktiska arbetet. 
Det handlar då ofta om att välja laborationer som man har tidigare erfarenhet av, som 
har prövats i liknande klasser av läraren och som läraren har haft tillfälle att 
omarbeta och anpassa. Det verkar dock inte handla om att skräddarsy laborationer 
med anpassad svårighetsgrad till den aktuella elevgruppen utan snarare om en initial 
anpassning av en ny laboration i samband med att den används i en kurs de första 
gångerna.  

I kategorin Förbereder elever för praktiskt prov nämns detta kriterium av de lärare 
som avslutar kurserna med slutprov. I de fall slutprovet är centralt utformat väljs 
laborationer till viss del utifrån sin lämplighet som träningstillfällen inför den 
praktiska delen av slutprovet.  

”På prov från en provbank som vi får är det laboration även på det. Så en del i 
det är att de ska förberedas för slutprovet. Jag tänker på det vid val av vilka 
labbar och hur utförandet är, hur mycket rapport det ska vara, så det stämmer 
överens med vad som krävs på slutprovet.” – Lärare 2 

Ett annat kriterium som tas upp är valet av laborationer som kan utföras med hjälp av 

befintlig utrustning. Sådana laborationer väljs istället för laborationer som kräver ny 
utrustning. Samtidigt framkom det att i samband med helt nya laborationer kan det 
vara aktuellt med att ny utrustning inhandlas, vilket tyder på att det inte verkar vara 
en generell, begränsande faktor.  

I kategorin Roar och väcker uppmärksamhet nämner alla lärare att de hellre väljer 
laborationer som det tror har en wow-faktor och som ger eleverna en upplevelse att 
minnas, t ex färgreaktioner, ljudupplevelse, dofter. Sådana laborationer har företräde 
framför laborationer som behandlar samma fenomen men på ett mindre spektakulärt 
sätt. Lärarna nämner också att många laborationer tar de med som ett avbrott i ett 
längre studiepass. 

”Elektrolys är häftig, där de får aha-upplevelse. Den känslan kan de inte få 
teoretiskt. Häftigt med färgomslag, det blir så tydligt.” – Lärare 6 
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5.2 Vad bedömer lärarna i samband med de 
laborativa momenten? 

Under intervjuerna framkommer att lärarna använder sig av bedömning vid 
laborationer på två sätt, ”systematisk” bedömning för betygssättning och 
”osystematisk” bedömning som ett led i en kontinuerlig träning där lärarens roll är 
att ge vägledning och se till att eleverna får träna upp förmågor. Systematisk 
bedömning handlar, enligt lärarna, om dokumentering och återkoppling till enskilda 
elever i samband med examinationer. Den osystematiska bedömningen 
dokumenteras inte alltid av lärarna och återkoppling till enskilde eleven kan, men 
behöver inte, ske regelbundet. Vid systematisk bedömning nämns två kategorier som 
alla lärare anser vara viktigast: Det naturvetenskapliga arbetssättet, Analysförmågan. 

Utöver dessa nämner alla lärare Labtekniken men den bedöms endast osystematiskt 
och fortlöpande under laborationerna.  

I kategorin Det naturvetenskapliga arbetssättet tar lärarna upp vikten av att eleverna 
visar på ett naturvetenskapligt arbetssätt som definieras som processen från 
hypotesframställning till sammanfattning av slutsatser. Teorin i detta arbetssätt 
presenteras av samtliga lärare tidigt i kursen och laborationerna ses således som den 
praktiska tillämpningen. 

”Det är lite olika, för jag tänker mig lite att jag bedömer som en labrapport. Att 
man ska kunna ställa en fråga som är adekvat, beskriva metoden, konstruera en 
laboration, samla in tillräckligt med rådata, bearbeta den och presentera den och 
sen då diskussionen.” – Lärare 3 

Lärare 3 belyser i sitt uttalande vikten av att eleverna kan hantera en arbetsprocess 
utifrån givna ramar. Eleverna måste utveckla förmågan att se en röd tråd i sitt eget 
arbete och dessutom anpassa presentationsformen till en enda given mall. I detta fall 
bedömer lärarna båda dessa aspekter i samband med laborationer. 

Samtliga lärare poängterar att Analysförmågan är den viktigaste bedömningspunkten 
i samband med laborationer och den ingår naturligtvis i det naturvetenskapliga 
arbetssättet men kräver även en god begreppsförståelse och en  god förmåga till 
generalisering. Analysförmågan kan möjligen ses som den del av det 
naturvetenskapliga arbetssättet som lärarna anser mest värdefull att utveckla och är 
därför den viktigaste förmågan att betygsätta i samband med laborationer. 

”Analysförmågan. Jag har några egna frågor men sen är det egen reflektion, det 
som de skriver i diskussionen är viktigt. Jag tänker i förmågor. Hur mycket ord 
de har tagit till sig.” – Lärare 1 

Samtliga lärare nämnr vikten av bra Labteknik och att de håller noga uppsikt över 
elevernas sätt att hantera utrustningen. Lärarna bedömer elevernas labteknik men 
använder inte denna bedömning vid betygssättningen. En anledning till detta är att 
eleverna anses laborerar på ett säkert sätt och följer instruktioner och klarar därmed 
en nedre gräns. En annan anledning är svårigheten i att gradera kvaliteten i 
labtekniken.  

”Jag har elever som har god kännedom om säkerhet, de är ansvarsfulla och 
labbar på säkert sätt så den delen har jag aldrig riktigt…det är svårt att säga om 
de gör det väldigt noga eller mindre noga. Där bedömer jag dem inte för jag 
tycker att alla klarar den gränsen.” – Lärare 3 

Samtliga lärare påpekade att svagare prestationer i samband med laborativa 
bedömningar inte nämnvärt påverkade betyget vid de lägre betygsstegen. Goda 
laborativa prestationer var däremot nödvändiga för att eleverna skulle nå de högsta 
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betygsstegen. Lärarna vill se en progression inom detta område trots svårigheter att 
beskriva vad som kännetecknar en sådan, men menar att de har god förmåga att se 
den progressionen under en kurs. 

5.3 Hur bedömer lärarna elevernas måluppfyllelse 
vid de laborativa momenten? 

Bedömningsformen och hur ofta bedömningar görs skiljer sig mellan olika lärare. 
Lärarna använder sig av en blandning av följande bedömningsformer: 
Laborationsrapporter, Frågor på skriftliga prov och Praktiska prov och skiljer sig 
även åt vad gäller omfattningen på examinationerna.  

I kategorin Laborationsrapporter ingår alltid en skriftlig inlämning, enligt en på 
förhand given mall. Som tidigare nämnt består en del av bedömningen i att utvärdera 
elevens förmåga att följa denna mall eftersom den ses som nära förknippad med det 
naturvetenskapliga arbetssättet. Förutom strukturen, bedömer samtliga lärare även 
graden av förståelse, dels genom att titta på analysförmågan dels på de val som 
eleverna gör i samband med laborationerna och hur dessa fall diskuteras i rapporten. 

”Man vill ha en struktur i en laboration, så man jobbar med rapportstruktur. Den 
är viktig. Sen är det innehållet, jag bedömer vad de anser är viktigt för att förstå 
laborationen. Att de har haft en hypotes där det går. Kan de det så är det en 
styrka. Vad behövs det för kunskaper för att förstå resultaten, hela 
bearbetningsprocessen är viktig.” - Lärare 1 

Lärarna i studien examinerar genom att antingen bedöma fullständiga 
laborationsrapporter eller skriftliga inlämningar på delar av en laborationsrapport 
som i slutet av kursen följs upp av en fullständig rapport. Denna slutrapport hör ihop 
med flera veckors förberedelser och ett större laborativt arbete. Syftet med dessa 
”delinlämningar” är att ge eleverna en bra bild av hela processen men samtidigt lätta 
på arbetsbördan under kursen. 

”En slutlaboration och resten som ofullständiga labrapporter, för det blir för 
jobbigt att skriva allt, vi fokuserar på en del i taget. Sen gör de en fullständig 
labrapport som är som en förberedelse för gymnasiearbetet i trean.” – Lärare 3 

Oavsett om hela, eller delar, av laborationsrapporter bedöms, sker detta ca 2-3 
gånger per kurs. Laborationsrapporterna ses som det viktigaste sättet att bedöma 
laborationsmomenten i samband med betygssättningen men  ibland används 
rapporterna endast i vägledande syfte och inte alls vid betygsbedömningen. I dessa 
fall använder lärarna praktiska moment i samband med skriftliga prov och/eller ett 
större praktiskt moment i samband med ett slutprov.  

Alla lärare i studien använder Frågor på skriftliga prov som direkt anknyter till de 
laborationer eleverna utför under momentet. Ofta testar frågorna den analytiska 
förmågan, mer sällan det laborativa arbetet. Syftet som nämns är att visa eleverna att 
det är viktigt att engagera sig i laborationerna. 

”Vi väljer med förkärlek, när vi ska ha skriftliga prov, frågor på sånt som vi 
laborerat på. I provfrågan finns fullständig information men vi tar gärna samma 
process som har använts vid laboration, då får de lite bonus för att de engagerat 
sig.” – Lärare 5 

Praktiska prov är ett återkommande inslag i de fall där ett centralt slutprov använts. 
Det handlar då ofta om enklare laborationer som senare bearbetas i text. Dessa 
praktiska moment är en förberedelse inför slutprovets laborativa del. 
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En annan modell för praktiskt prov är en större slutlaboration där eleverna jobbar 
med hela processen från val av frågeställning till analys och diskussion av resultat. 
För detta avsätts flera veckor och eleverna får stöd och handledning under tiden. 

”Jag alltid en slutlaboration. I biologi 2 så är det väldigt fritt, då får de välja vad 
de vill från det de läst under två år som har med biologi att göra. De ska 
formulera frågeställning, de ska sätta upp ett eget experiment och sen tolka 
resultat och så. Och den får de flera veckor på sig att göra och jag hjälper dem i 
formuleringen av fråga och även att se hur rimligt det är med metod att få svar, 
om man mäter det man vill göra.” – Lärare 3 

Bedömningen görs av den undervisande läraren och det är endast den undervisande 
läraren som sätter kursbetygen. Alla lärare nämner kollegialt samarbete som består 
av informella diskussioner med lärarkollegor inom samma ämne vad gäller 
planeringen och valet av laborationerna. Det förekommer även mer formella 
diskussioner i samband med arbetslagsmöten, där man diskuterar långsiktigt och på 
en mer generell nivå. Detta kan till exempel handla om att nå samstämmighet vad 
gäller formen på en laborationsrapport. I de fall där bedömning av enskilda elever tas 
upp med lärarkollegor handlar det uteslutande om prestationer som är svåra att 
bedöma. 

”Vi samarbetar i parallellkurser. Vi har ingen separat labbedömning med 
labprov, vi gör ingen systematisk bedömning av laborationerna så vi diskuterar 
inte hellre bedömning. Vid labrapporter samverkar vi efter behov, har man dem 
samtidigt så samarbetar vi säkert. Det är väldigt beroende av personkemi.” – 
Lärare 5 
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6 DISKUSSION 

6.1 Studiens slutsatser och kopplingar till teorin 
Den här studien visar att de kriterier som lärarna ansåg viktiga vid val av laborationer 
kunde delas upp i sådana som berörde lärandemål och de som berörde andra aspekter 
såsom motivation och engagemang (Roar och väcker uppmärksamhet), didaktiska 
överväganden (Har rätt svårighetsgrad), praktiska begränsningar (Kan utföras med 

befintlig utrustning) och koppling till examination (Förbereder elever för praktiskt 

prov). De kriterier som vägde tyngst vid valet av laborationer rörde lärandemålen 
och dessa knöt till områden konceptuell förståelse, procedurell förståelse och 
processförmåga. Den praktiska förmågan består av en blandning av procedurell 
förståelse och processförmåga. Mål som knöt till den konceptuella förståelsen visade 
sig vara viktigast och vanligast, vilket stämmer väl överens med tidigare studie av 
lärares generella mål med laborativt arbete som genomfördes i ett antal europeiska 
länder (Welzel et al, 1998). Den konceptuella förståelsen återfanns i följande 
kategorier: Hjälper elever att koppla teorin till verkligheten,  Tränar eleven i det 

naturvetenskapliga arbetssättet. Förutom dessa två kategorier som framträdde tydligt 
när lärarna beskrev urvalskriterierna finns det en klar skillnad i hur tydligt de andra 
kategorierna framträder i lärarnas uttalanden. Den procedurella förståelsen och 
processförmågan berördes framförallt i samband med kategorin Tränar eleven i det 

naturvetenskapliga arbetssättet. I kategorin Tränar elevens  praktiska färdigheter 
finns aspekter som rör processförmågan. En och samma lärare kunde nämna många 
olika kategorier vid valet av laborationer, men alla kategorier framträdde inte hos 
alla lärare eller som ett gemensamt drag för alla lärarens laborationer.  

Lärarnas övervägande fokus på kriterier som hjälper eleverna att nå lärandemålen 
visar på att laborationerna ses som ett effektivt medel i det pedagogiska arbetet och 
inte uteslutande som en motivationshöjande aktivitet eller ett avbrott från teorin. 
Utöver detta påverkas troligen lärarnas syn på laborationer av de praktiska 
momentens tydliga plats i kursplanerna, vilket understryker deras centrala roll i 
dagens naturvetenskapliga utbildning på gymnasiet. 

Av de mål som sammanfattades av Bennet & Kennedy (2001) visade lärarna ett 
starkt fokus på ”att upptäcka eller illustrera ett koncept, en lag eller en princip” och 
”att uppleva naturvetenskapliga fenomen”. Dessa två ansågs vara primära och bland 
bland de intervjuade lärarna handlar det främst om att illustrera ett koncept, snarare 
är låta eleverna upptäcka det. Även målet ”att utveckla en förståelse för 
experimentella tillvägagångssätt och bevisföring (experimentell design, 
datainsamling, representation och tolkning) har stor betydelse medan ” att få en 
känsla för vad det innebär att vara en problemlösande forskare” inte tas upp av någon 
av de medverkande lärarna. Enligt en litteratursammanfattning genomförd av 
Hofstein & Lunetta (1982) pekar flera studier på att vetenskapligt tänkande och 
förståelse av hur en forskare jobbar troligen är viktiga mål vid laborativt arbete. 
Målen ”att utveckla förmåga att arbeta laborativt och använda olika tekniker”, ”att 
motivera genom att skapa intresse och glädje” och ”att uppmuntra noggranna 
observationer och beskrivningar” nämns delvis av några av lärarna men inga av 
lärarna kom in på ”att utveckla vissa naturvetenskapliga attityder såsom ett öppet 
sinne och objektivitet”. Med stöd i tidigare studie av lärarnas attityder (Welzel et al, 
1998) styrker denna studie Bennets och Kennedys (2001) slutsats om att det 
experimentella tillvägagångssättet och bevisföringen är viktiga och ofta ses som ett 
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av de primära målen. Däremot är det mera tveksamt om lärarna anser det mycket 
viktigt att eleverna ska få en känsla av att vara problemlösande forskare. Möjligen 
kan det ha att göra med den diskrepans som finns mellan syftet med skollaborationer 
och forskningsaktiviteter. Bennet & Kennedy (2001) påpekar också att fokuset sällan 
ligger på att uppleva naturvetenskapliga fenomen och illustrera principer, vilket 
också syns i bedömningen där dessa aspekter sällan får stort utrymme. Till skillnad 
från deras observationer visade resultaten i denna studie att just laborationernas 
koppling till begrepp och utvecklingen av den konceptuella förståelsen hade en 
mycket framträdande roll i lärarnas bedömning av laborationer.   

Samtliga intervjuade lärare tog upp två typer av bedömning, dels den fortlöpande 
bedömningen som gjordes under själva laborationspassen (osystematisk bedömning), 
dels den bedömningen som gjordes i samband med examinationer (systematisk 
bedömning). I samband med den osystematiska bedömningen förde lärarna 
anteckningar vid behov, dvs avvikelser, och denna typ av bedömning användes 
främst i handledande syfte. Läraren anpassade ofta sitt arbetssätt gentemot enskilda 
elever utifrån dessa osystematiska bedömningar samt gav eleven feedback för vidare 
utveckling. Fokus vid denna typ av bedömning låg framförallt på att utveckla 
elevernas labteknik (procedurell förståelse och processförmåga) och engagemang. 
De osystematiska bedömningarna låg inte till grund för betygsbedömningen.  

Vad som bedömdes systematiskt respektive osystematiskt hade nära koppling till 
vilka förmågor som lärarna ansåg bör utgöra grunden för betygsättningen. De mål 
med laborationer som inte är nära kopplade till läroplanens skrifter kring förmågor 
och kunskapskrav (Skolverket, 2011) bedömdes i större utsträckning på ett 
osystematiskt sätt. Dessa mål hade inte en direkt koppling till den konceptuella 
förståelsen som både lärarna och läroplanen framhåller som viktig. Det finns heller 
ingen direkt koppling mellan dessa mål med laborationer och utvecklingen av de 
förmågor som nämns i läroplanen. Möjligen kan de ses som mera generella och 
affektiva då de till exempel ämnar att höja elevernas motivation och intresse. 

Den systematiska bedömningen genomfördes framförallt i form av 
laborationsrapporter och i mindre utsträckning som del av skriftliga prov (främst 
skriftligt men även praktiskt) eller i form av ett praktiskt slutprov. All information 
insamlad via systematisk bedömning användes av lärarna vid betygsbedömningen, 
men det är oklart i vilken grad resultaten kopplade till laborationer påverkade 
slutbetyget.   

Den systematiska bedömningen fokuserade på Det naturvetenskapliga arbetssättet 
och Analysförmågan. Det naturvetenskapliga arbetssättet bedömdes främst med hjälp 
av laborationsrapporter där eleverna gavs utrymme och tid att få med fördjupningar 
och detaljer samt visa på i vilken grad de behärskar processen från frågeställning till 
tolkning. Samtliga lärare påpekade vikten av att utveckla analysförmågan, den fanns 
i åtanken både vid valet av laborationer och i den systematiska bedömningen. 
Lärarnas beskrivning av den systematiska bedömningen visar på att den ofta är en 
blandning av atomisk och holistisk, där eleven förväntas behärska aktuella begrepp 
(atomisk bedömning) men framförallt kunna se ett större sammanhang och överföra 
kunskap mellan olika moment, vilket i min mening visar på ett hollistiskt synsätt.  

Inom forskarkretsar saknas det idag konsensus kring vilka laborativa mål som bör 
vara primära i samband med bedömning men i praktiken har man påvisat en övervikt 
mot mål som rör labteknik och metodanvändning samt utveckling av förståelse för 
det naturvetenskapliga arbetssättet (Bennet & Kennedy, 2001). Detta stämmer väl 



19 

 

överens med resultaten i denna studie även om labtekniken sällan låg till grund för 
betygsbedömning. En kategori som sällan eller aldrig bedöms i skolan är den som 
laborationernas påverkan på motivationen och attityderna, trots att detta är något som 
ofta nämns som ett mål vid val av laborativa moment. Bennet & Kennedy (2001) 
menar att detta beror på bedömningssvårigheter, vilket jag håller med om. Dessutom 
nämns inte dessa mål i läroplanen (Skolverket, 2011) vilket troligen påverkar vikten 
av en systematisk bedömning av dessa. Detta stöds av forskning som visar på 
läroplanens betydande betydelse för lärarnas syfte med och bedömning av laborativa 
moment (Abrahams et al, 2013). En aspekt av bedömningen som Skolverket 
uppmuntrar till är den praktiska examinationen då den återfinns i frivilliga kursprov 
inom samtliga tre naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Dock verkar inte detta 
påverka de intervjuade lärarnas arbete i samma utsträckning som styrdokumenten 
eftersom de sällan använder sig av regelrätta praktiska prov. 

Hofstein & Lunetta presenterade 1982 en sammanställning av forskningen kring 
behovet av praktiska prov i samband med laborationer. Forskningen visade dels på 
att sådana prov är av värde, dels på att det förelåg låg korrelation mellan laborativa 
tester och skriftliga prov. Utifrån detta drogs slutsatsen att bedömningen bör fokusera 
på elevernas utforskande förmåga och det naturvetenskapliga arbetssättet (Hofstein 
& Lunetta, 2004). Dessa bedömningar bör under laborationerna och innehålla 
information om planering, utförande, analys och applicering. I rapporten publicerad 
2007 fortsätter Lunetta, Hofstein & Clough utveckla tanken kring att skriftliga tester 
är ett problem vid bedömning av laborativa moment. Abrahams et al (2013) 
problematiserar bedömningsfrågan ytterligare genom att ta upp direkt och indirekt 
bedömning av laborativt arbete. Den direkta bedömningen som är praktisk till sin 
natur ger högre validitet en kräver fler resurser och högre kunskaper hos 
examinatorn. Den indirekta bedömningen görs skriftligt, ofta via 
laborationsrapporter, och slutsatser kring elevens praktiska arbete dras i efterhand. 
Författarna menar dock att det är bedömningens syfte som bör avgöra vilken typ av 
bedömning som lämpar sig bäst. Om syftet är att bedöma förståelsen för en process 
bör indirekt bedömning användas, vid bedömning av genomförandet bör istället 
direkt bedömning användas. Eftersom lärarna i den här studien fokuserar på såväl det 
naturvetenskapliga arbetssättet som analysförmågan bör bedömningen, enligt mig, 
vara en blandning av direkt och indirekt. Analysförmågan testas troligen på bästa sätt 
via indirekt bedömning, ofta i form av laborationsrapporter, likaså förförståelsedelen 
av det naturvetenskapliga arbetssättet. Det som faller bort om ingen systematisk 
direkt bedömning görs är den praktiska, manipulativa delen av det 
naturvetenskapliga arbetssättet. 

6.2 Metoddiskussion 
Intervjuerna genomfördes med sex lärare på två olika gymnasieskolor. Det låga 
antalet respondenter kan ha resulterat i en mindre variation i svaren än vad som hade 
framkommit vid ett större antal medverkande. Något som tydligt framgick var 
samtliga lärares långa yrkeserfarenhet, vilket kan i hög grad påverka deras syn på 
laborationer och bedömningen. Det är möjligt att det vid intervjuer med 
nyutexaminerade lärare hade framkommit andra typer av urvalskriterier eller andra 
prioriteringar. Även om ett representativt urval inte är ett krav vid kvalitativa studier, 
kan det ändå vara av värde att sträva efter variation i urvalet (Larsen, 2009) och 
yrkeserfarenhet och den lärarutbildning som respondenterna tog del av är två 
aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till. I den aktuella studien gjordes urvalet 
endast utifrån kravet på lärarbehörighet i biologi, kemi eller fysik.  
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Intervjuerna transkriberades inte i sin helhet, men de delar som berörde svaren 
transkriberades ordagrant. Detta kan medföra att viktiga detaljer och nyanser riskerar 
att gå förlorade, men den centrala innebörden har fångats och citaten som använts är 
transkriberade ordagrant. Vid en studie med större omfattning hade en ordagrant 
transkribering varit nödvändig för att fånga variationerna i svaren på ett mer 
detaljerat sätt. I denna studie gjordes bedömningen att detta något grova 
tillvägagångssätt genererade tillfredsställande information utifrån nivå och 
omfattning. 

Eftersom intervjuguiden är semi-strukturerad ställdes inte frågorna i samma ordning 
till alla respondenter och beroende på samtalets gång kompletterades dessa frågor 
med stödfrågor i de fall det var nödvändigt att förtydliga eller utveckla ett uttalande. 
Syftet med intervjuerna, att få svar på mina frågeställningar från samtliga 
medverkande lärare, uppnåddes dock.  

En svaghet i den aktuella studien är att inga provintervjuer genomfördes. Detta 
berodde på tidsbrist och medförde att det inte fanns något utrymme att tillsammans 
med handledaren omvärdera och omformulera frågorna. Kvaliteten på intervjun hade 
troligen ökat om ett par provintervjuer, med efterföljande omarbetning hade gjorts. 
Trots detta fångades lärarnas tankar kring de centrala frågorna. Det som troligen 
hade förbättrats med provintervjuer hade varit relevanta följdfrågor som hade kunnat 
locka till ytterligare infallsvinklar och motiveringar av svar.  

Samhällsvetenskaplig forskning kan bedömas utifrån två viktiga kriterier: reliabilitet 
och validitet. Reliabiliteten rör frågan om tillförlitlighet, dvs huruvida resultaten 
påverkas av slumpen eller tillfälliga betingelser eller om de skulle bli desamma om 
undersökningen gjordes på nytt. Vid kvalitativ ansats bedöms reliabiliteten utifrån  
forskarens förförståelse och förmåga till bra observationer/intervjuer (Malterud, 
1998). Min förförståelse av det studerade området redovisas under rubriken 2. 
Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning och består av de tankar och idéer 
som har formats utifrån de studier som redovisas däri. Forskningsfältet är nytt för 
mig och jag har ingen forskningserfarenhet inom området, vilket naturligtvis 
påverkar både bredden och djupet av min förförståelse. Dock anser jag att min 
förförståelse är tillräcklig för den akademiska nivå som anges för den aktuella 
studien. Vad gäller min förmåga att genomföra en bra intervju kan den utvecklas 
avsevärt. Intervjufrågorna utvecklades i samråd med handledaren, men den stora 
förbättringsmöjligheten ligger troligen i själva genomförandet av intervjuer. 
Eftersom lärarnas åsikter kring de centrala frågorna framgick tydligt i svaren anser 
jag att intervjun höll tillräckligt god kvalitet.  

Validiteten är ett kriterium som rör frågan om studien mäter det som är relevant i 
sammanhanget. Man talar då om två typer validitet som är viktiga att ta hänsyn till 
vid kvalitativa studier: intern validitet och extern validitet (Bryman, 2011). Malterud, 
1998, menar att den interna validiteten (trovärdigheten) i kvalitativa studier, kan 
påvisas genom att forskaren är noga med att visa hur forskningsprocessen påverkar 
den kunskap som genererats i studien. Detta kan göras genom  en beskrivning av 
förförståelsen, datainsamlingen, urvalet och analysprocessen. Den externa validiteten 
(överförbarhet) handlar om resultatens generaliserbarhet (Bryman, 2011). Inom 
kvalitativa studier görs detta genom en tydlig beskrivning av processen men lämnar 
frågan om generaliserbarhet till läsaren (Malterud, 1998).  

I den aktuella studien görs en beskrivning av såväl förförståelsen som 
forskningsprocessen, vilket gör det möjligt för läsaren att avgöra dess trovärdighet. 
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Den externa validiteten kan utläsas i resultaten samt deras koppling till forskningen 
kring laborativa moment i undervisningen och deras bedömning. Dock har inte 
studiens syfte varit att skapa generaliserbara resultat. Jag anser att jag har uppnått 
trovärdighet i studien, respondenterna har fått utveckla sina svar och jag har försökt 
att undvika att ställa ledande frågor eller komplettera respondenternas svar med egna 
inlägg. 

6.3 Fortsatta studier 
Resultaten visar på urvalskriterier som lärarna anser viktiga vid valet av laborationer. 
Framförallt är det vissa lärandemål som framträder tydligt och som lärarna ser som 
centrala i samband med laborationer. Dessa lärandemål är också de som oftast 
bedöms och ligger till grund för betygsbedömning. En fråga som väcktes utifrån 
dessa resultat var om en studie av faktiska laborationer skulle stödja dessa uttalanden 
eller om andra mål och bedömningsgrunder skulle visa sig framträda vid en 
observationsstudie. 

I samband med litteraturgenomgången blev det tydligt att väldigt lite forskning finns 
gjord kring vad som kännetecknas som ”god” bedömning av laborativa moment. 
Detta är naturligtvis problematiskt eftersom bedömningen riskerar att baseras på 
gamla traditioner och föreställningar, politisk agenda men även den enskilde lärarens 
syn på och erfarenhet av praktiska moment. Detta är en stor och komplex fråga, som 
bjuder till många studier och skulle förhoppningsvis ha en stor praktisk nytta i 
skolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor. 

 Hur länge har du arbetat på skolan?  

 Vilka ämnen undervisar du i?  

 Hur länge har du undervisat i dessa ämnen?  

 Hur resonerar du när du väljer ut laborationer?  

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

 Vad är syftet med ditt arbete med laborationerna? Vad tror du eleverna lär sig 

från laborationerna?  

 Vad bedömer du i samband med laborationerna?  

 Hur bedömer du elevernas måluppfyllelse i samband med laborationerna?  

 På vilket sätt säkerställer du att dina syften med den enskilda laborationen 

bedöms på ett korrekt sätt?  

 


	1 INTRODUKTION
	1.1 Styrdokument

	2 BAKGRUND
	2.1 Laborationernas roll i skolans natur-vetenskapliga undervisning
	2.2 Lärandemål kopplade till laborativa moment i skolans naturvetenskapliga undervisning
	2.3 Bedömning av laborativt arbete i skolans naturvetenskapliga undervisning

	3 Syfte
	4 Metod
	4.1 Metodologisk utgångspunkt
	4.2 Undersökningsgrupp
	4.3 Kvalitativa intervjuer
	4.4 Analys
	4.5 Etiska överväganden

	5 resultat
	5.1 Vilka urvalskriterier är viktiga för lärarna vid valet av laborativa moment?
	5.2 Vad bedömer lärarna i samband med de laborativa momenten?
	5.3 Hur bedömer lärarna elevernas måluppfyllelse vid de laborativa momenten?

	6 Diskussion
	6.1 Studiens slutsatser och kopplingar till teorin
	6.2 Metoddiskussion
	6.3 Fortsatta studier


