
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

Oordning i dragskåpen? 
Lärares strategier för bedömning av 

kemilaborationer 

Robin Löfgren 

Sebastian Norman  

Handledare: Guadalupe Francia 

Examinator: Qimh Xantcha 

Rapport nr: 2014ht01321 



 

2 
 

Sammanfattning 

Studien syftade till att kartlägga lärares strategier för att bedöma elevers laborativa förmåga i kemi 

på gymnasiet samt vad valen av strategier grundar sig i. Detta kartlades genom kvalitativa 

intervjuer med sju verksamma kemilärare på fyra olika skolor. Utgångspunkten för den kvalitativa 

analysen var ett ramfaktorteoretiskt perspektiv som syftade till att uppmärksamma hur olika 

ramfaktorer påverkar lärarnas val av bedömningsmetod. Det naturvetenskapliga arbetssättet 

kommer att ytterligare utgöra en ram för studien, då styrdokument, vilket är en ramfaktor, 

beskriver att detta arbetssätt ska genomsyra undervisningen på det naturvetenskapliga 

programmet.  

 

Resultatet visar att de intervjuade lärarna i hög grad använder sig av laborationsrapporter för att 

bedöma elevernas laborativa förmågor. Valet av bedömningsstrategi baseras på en tolkning av 

ämnesplanen som inte tydligt fokuserar på en bedömning av elevernas praktiska förmågor. Fokus 

läggs i stället på förmågorna tolkning och utvärdering av resultat, vilket lärarna i hög grad anser 

sig se i rapporterna. Valet av bedömningsmetod påverkas av tidsramen samt gruppstorleken, där 

stora elevgrupper och ofta snäv tidsram försvårar bedömningen av elevers laborativa arbete. 

Lärarna motiverar även valet med en ovilja att störa elevernas arbetsgång med sin närvaro under 

passen, varpå en bedömning i huvudsak sker efter laborationerna. Lärarna syftar i hög 

utsträckning till att skapa en lärandeprocess där elevens utveckling står i fokus, såväl teoretiskt 

som praktiskt, varpå bedömning av formativ karaktär prioriteras. Denna formativa arbetsgång 

vittnar om att lärare snarare syftar till att utveckla elevers praktiska förmågor än att bedöma dessa 

för ett betyg. Valet av rapporter kan dessutom ses som att lärare bedömer förståelsen för det 

naturvetenskapliga arbetssättet samt teori, snarare än elevernas praktiska laborativa färdigheter.  

 

Nyckelord: Kemi, Gymnasieskolan, Intervjuer, Bedömning, Laborativt arbete.  
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Inledning 

Vi är två blivande kemilärare som har, både som elever och lärarstudenter på flertalet praktiker, 

varit med på både röriga, stressiga och inte alltid helt riskfria laborationer. Kemilaborationer 

innehåller många moment där praktiska färdigheter sätts på prov. Inte sällan ska laboranten hålla 

koll på kokande lösningar, skiftande färgomslag och frätande syror samtidigt som denne helst ska 

undvika att tända eld på kompisens labbrock eller spränga labbet. Kraven på läraren i en sådan 

miljö blir självklart stora då denne inte bara förväntas hålla koll på läckande gaskranar, krossade 

E-kolvar och miljöfarliga ämnen som hälls ut i vasken, utan även handleda och dessutom bedöma 

elever.  

 

Ur denna röra föddes frågan om hur verksamma kemilärare bär sig åt för att lyckas med just 

detta. Framför allt undrade vi hur de lyckas göra en bedömning av elevernas laborerande i denna 

inte helt problemfria miljö. Då vi själva känner att vi inte, i tillräckligt stor utsträckning, har fått 

träning i bedömningsarbetet under vår utbildning blev en tanke med studien även att få uppslag 

beträffande detta från verksamma lärare. Bedömning är något som för oss känns som kanske den 

svåraste och stressigaste delen av läraryrket som nyexaminerad. Kontentan av detta blev en studie 

som syftar till att belysa lärares strategier för att bedöma elevers praktiska, laborativa förmågor.  

 

Rapporten är som helhet skriven gemensamt och samtliga intervjuer har gjorts tillsammans. Dock 

har Sebastian ansvarat och skrivit avsnittet ”Ramfaktorer” under kapitlet ”Tidigare forskning” 

samt avsnittet ”Ramfaktorteori” under kapitlet ”Teoretiska perspektiv”. Robin har ansvarat och 

skrivit avsnitten ”Bedömning” och ”Bedömningsprocessen” i kapitlet ”Tidigare forskning” samt 

avsnittet ”Naturvetenskapligt arbetssätt” i kapitlet ”Teoretiska perspektiv”. ”Resultat och analys”-

kapitlet är uppdelat så att Sebastian har sammanställt resultaten samt gjort analysen i avsnitten 

”Dokumentation” och ”Påverkande faktorer”. Robin har sammanställt resultaten samt gjort 

analysen i avsnitten ”Bedömning under lektionspasset” samt ”Bedömningsform”. 

Sammanställningen av intervjuerna och den slutliga analysen samt diskussionen är sedan gjord i 

samråd.  

 

Vi vill tacka Guadalupe Francia för värdefulla kommentarer och handledning. Tack även till de 

sju medverkande kemilärare som ställde upp på intervjuerna och avvarade lite av sin värdefulla 

tid.  
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Bakgrund 

Kemiundervisningen på gymnasiet syftar till att utveckla elevers kunskaper såväl teoretiskt som 

praktiskt. Precis som övriga naturvetenskapliga ämnen är kemi som vetenskap uppbyggt på ett 

samspel mellan teori och laborationer där hypoteser sätts upp varpå dessa testas via olika försök 

och resultaten analyseras och diskuteras. Det vill säga ämnet kemi bygger på ett 

naturvetenskapligt arbetssätt (Gy 11). I ämnesplanen för kemi (Gy 11) återfinns, som ett av fem 

centrala innehåll, att kemiundervisningen ska ge förutsättningar att utveckla elevers  

förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt 
förmåga att hantera kemikalier och utrustning (Gy 11). 

Denna del benämns som experimentförmågan, förmåga tre, i ämnesplanen. Enligt 

bedömningsmatrisen hämtad därifrån ska lärarna dels bedöma, utifrån en två-gradig skala, 

huruvida eleverna planerar och genomför försök i eller efter samråd med läraren. De ska även 

bedöma, utifrån en tre-gradig skala, elevernas förmåga att tolka och utvärdera resultat samt 

metoder med enkla, utförliga eller nyanserade resonemang (Gy 11). 

 

Bedömningen ska vara en del av inlärningsprocessen menar Boistrup (2005, s. 110-111) och på så 

sätt vara av en formativ karaktär snarare än summativ. Via en formativ bedömning ska elevens 

utveckling och framsteg synliggöras för denne själv så att denne kan se vad som behöver 

förbättras och arbetas mer med, allt för att förbättra lärandeprocessen (Lindström & Lindberg, 

2005, s. 22). I formativ bedömning har återkopplingen till eleverna en central del och detta har 

visat sig i hög grad främja lärandet (Black & William, 2001, s. 3.) Denna återkoppling syftar dels 

till att göra eleven medveten om vad den kan och vilka kvaliteter som eleven uppvisar vid 

prestationer, dels till att visa vad eleven ska fokusera på fortsättningsvis, vilket kan sammanfattas 

som att synliggöra lärandet (Black & Wiliam, 2001, s. 2-3; Hattie & Timperley, 2007 s. 85). 

 

Samtidigt som forskning visar på vikten av bedömning och dokumentation kommer rapporter 

om ökad arbetsbelastning för lärare på gymnasiet. I en rapport från 2013, gjord av 

Lärarförbundet, anser åtta av tio gymnasielärare att de inte har tillräckligt med tid för planering 

och efterarbete av lektioner (Lärarförbundet 2013, s. 6). Även arbetet under själva lektionerna, nu 

specifikt laborationerna, pekas ut av en grupp NO-lärare på högstadiet som problematiska. I 

första hand är det tidsbrist som försvårar arbetet. Även stora elevgrupper och inslag av praktiska 

moment beskrivs som problematiska inslag. Som en följd av detta beskriver lärare att de ofta 

saknar tiden för samtal med eleverna under genomförandet av laborationer (Högström, 2009, s. 

56-57).  
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Tid, gruppstorlek och krävande praktiska inslag är alla faktorer som påverkar lärares val av 

bedömningsmetod. Den stora spridning som finns i en klass, både beträffande elevernas 

förkunskaper eller förmågor, men även deras engagemang för skolan påverkar ytterligare lärares 

val av undervisning och bedömningsmöjligheter, något som kan medföra att lärare kan få en 

individualiserad och subjektiv form av bedömning av sina elever (McMillan, 2003, s. 36-37). 

Detta kan i sin tur få konsekvenser för elevernas fortsatta prestationer då detta skulle kunna leda 

till felaktig eller i elevens ögon orättvis bedömning, något som kan minska lusten för ett ämne 

eller hämma en elev i senare skolrelaterade projekt (Pettersson, 2010, s. 17). 

 

Att laborationer är viktigt går att se, både utifrån hur kemi som vetenskap är uppbyggt, men även 

genom de styrdokument för vilka kemiämnet på gymnasiet utgår ifrån. Dessa styrdokument pekar 

också på kraven att bedömning görs och forskning trycker även på vikten av att bedömning görs 

i formativt, lärande, syfte. Dock pekar mycket på att det finns svårigheter med att bedömma 

laborativt arbete. Därför syftar denna studie till att kartlägga just vilka strategier gymnasielärare 

inom kemi använder sig av för att göra en bedömning av elevernas laborativa arbete samt vad 

valen av strategier grundar sig i.  
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Tidigare forskning 

Bedömning 

En lärares bedömning kan ses som att läraren tolkar en elevs förmågor, prestationer och 

kunskaper i relation till yttre kriterier (Jönsson, 2013, s.13). Dessa kriterier kan vara en norm, en 

betygsskala eller ett kunskapsmål (Lundahl, 2011, s. 11). Exempelvis kan elevens resultat jämföras 

med andra elevers i en normrelaterad bedömning vilket var det rådande systemet i Sverige innan 

1994. Idag används i stället ett mål- och kunskapsrelaterat bedömningssystem där elevernas 

prestationer tolkas mot de kunskapskrav som beskrivs i styrdokument så som ämnesplaner 

(Jönsson, 2013, s. 13-14).  

 

Bedömning har över tid ofta ansetts som något som sker frånkopplat från lärandeprocessen. Det 

vill säga att bedömning sker efter att lärandet har skett i syfte att mäta nivån på tillskansad  

kunskap. På detta sätt har bedömning tidigare nästan ansetts vara en konkurrent till lärandet och 

uteslutande syftat till att summera vad eleverna har lärt sig, inte sällan med huvudsyftet att kunna 

gradera och jämföra elever eller skolor (Heritage, 2007, s. 140). Intelligenstester och andra typer 

av bedömning av tillskansad  kunskap blev en viktig uppgift för skolan i början av 1900-talet och 

framåt. Detta berodde delvis på den allmänna skolans tillväxt, särskilt efter andra världskriget, 

och den massutbildning av människor som följde på detta. Att fler och fler gick i skolan 

medförde att skolan ställdes inför utmaningen att utbilda stora elevgrupper (Korp, 2003, s.24; 

Lundahl, 2006, s.32). Allmänhetens utbildningsnivå ökade på så sätt, vilket medförde att examen i 

sig inte var ett tillräckligt urvalsinstrument varpå en gradering av eleverna blev en central uppgift 

för skolan för att differentiera människor. Denna sortering av människor kan också ses som en 

konsekvens av 1900-talets framväxt av yrken med mer och mer specialiserade arbetsuppgifter. 

Sorteringen kan alltså ses som en nödvändig del för att kunna placera människor på lämpliga 

sociala och samhälleliga positioner (Korp, 2003, s. 24).  

 

Skolans historia under 1900-talet och utvecklingen av samhället ger en förståelse för denna typ av 

bedömning som betygsätter förvärvad kunskap med målet att mäta och rangordna elever och 

människors kunskaper (Korp, 2003, s. 24). Denna del klassas inom forskning som summativ 

bedömning, då den syftar till att summera elevens kunskapsnivå i förhållande till specifika 

kriterier (Lundahl, 2011, s. 11) Denna del sker ofta efter en kurs eller i slutet av en termin 

(Nilsson, 2012, s. 98). På detta sätt kan den alltså ses som en utvärdering i efterhand som 

beskriver resultat efter en lärandeprocess. Detta kan sättas i relation med den andra typen av 

bedömning som benämns som formativ, vilken i stället syftar till att bedöma elevens kunskaper 

under själva lärandeprocessen (Lundahl, 2011, s. 11). 
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Bedömningsprocessen 

Bedömning är ofta en pågående process där elevernas prestationer och agerande bedöms dagligen 

av lärare i klassrumsmiljön under en längre tid; detta oavsett om bedömningen är av en summativ 

eller formativ karaktär (Klapp-Lekholm, 2010, s. 131; Pettersson, 2010, s. 14). Sett ur ett 

historiskt perspektiv så har tilltron till lärares förmåga göra dessa klassrumsbedömningar funnits. 

Denna typ av daglig klassrumsbedömning kan exempelvis innefatta muntligt förmedlade 

kunskaper, elevarbeten eller prov. Genom dessa observationer införskaffar läraren sig en stor 

mängd information över tid om eleven, som sedan används som betygsunderlag (Klapp Lekholm, 

2010, s. 131).  

 

I klassrumsbedömningen finns dock många faktorer som spelar in och påverkar. Exempelvis 

finns det i klassrummet en heterogen elevgrupp där elevers motivation eller beteende kan påverka 

möjligheterna eller utrymmena som varje elev får till att visa sin kunskap. Även lärarens 

pedagogiska filosofi och lektionsupplägg påverkar självklart vilket utrymme eleverna ges under 

lektionerna (Klapp Lekholm, 2010, s. 132). Som följd av detta kan det konstateras att elever inte 

endast blir bedömda på sina kognitiva kunskaper som de uppvisar på prov eller inlämningar utan 

även på andra, icke-kognitiva beteenden så som självständighet, sociala förmågor och arbetsvilja 

(Klapp Lekholm & Cliffords 2008, s. 195; Klapp Lekholm & Cliffords, 2009, s. 18; Bowers, 2010, 

s. 153-154). Lärare bedömer alltså inte enbart elevens kunskaper utan även hur väl eleven verkar 

på alla plan i klassrummet. Gott uppförande gentemot lärare och kamrater samt förmågan att 

arbeta självständigt har visat sig ge en klart positiv effekt på elevens betyg (Klapp Lekholm & 

Cliffords, 2009, s.18; Bowers, 2010, s. 153-154). Detta benämns enligt Klapp Lekholm (2010, s. 

135-136) som kompensatorisk betygssättningspraktik där läraren i sin bedömning låter eleven 

kompensera för sämre ämneskunskaper med personliga egenskaper så som en vilja till lärande 

eller ett trevligt bemötande. Detta visar på ett avstånd från den objektivism och professionella 

förhållningssätt en lärare ska ha till sina elever och överensstämmer ej med styrdokumenten som 

beskriver elevens kunskaper som enda underlag för betygssättning (Klapp Lekholm (2010, s. 135-

136).  

Val av bedömningsmetod 

Hela bedömningsprocessen kan beskrivas utifrån ett flödesschema där undervisningsmål tagna 

från läroplanen först ligger som grund för en lektion med ett specifikt ämnesinnehåll som 

eleverna får möjlighet att ta till sig. Läraren måste sedan veta vad som ska bedömas för att 

därefter kunna svara på hur detta ska bedömas. Därefter sker en bedömning vilket kan ske i form 

av skriftliga och muntliga prov, bedömningsmatriser, observationer, laborationer, portföljer, 

elevbedömningar med mera. Detta material kan tolkas och analyseras för att sedan dokumenteras 

(Pettersson, 2010, s. 14-15). 
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Utformningen av bedömningsmetoden måste korrelera med det som ska bedömas. Får eleven 

inte möjlighet att visa kunskaper eller färdigheter går det heller inte att bedöma eleven på dessa 

(Pettersson, 2010, s. 14-15). I en studie av McMillan (2003) visade sig lärare inte alltid använda 

välgrundade bedömningsstrategier. Ofta kunde olika bedömningsmetoder användas för olika 

elever inom en klass och undantag eller anpassningar var vanligt förekommande (McMillan, 2003, 

s. 38). Detta behöver inte vara något dåligt då en bedömning måste vara allsidig eftersom alla lär 

sig på olika sätt och visar också vad de kan på olika sätt (Pettersson, 2010, s.15). McMillans 

(2003) studie har dock visat att vissa lärare har en tendens till att vilja hjälpa eleverna lyckas. Detta 

ledde till att olika elever bedömdes på olika sätt. En annan vanlig orsak som påverkar valet av 

bedömningsmetod är att lärarna vill motivera eleverna i hög grad och anser att arbete i grupp 

syftar till att skapa motivation och lust att lära (McMillan, 2003, s. 36-38).  

 

I bedömningsprocessen kan fel uppstå. Detta kan bero på att urvalet av elevens kunskaper inte är 

representativt för vad eleven kan eller är irrelevant för det som ska bedömas. 

Bedömningsmetoden är då inte överensstämmande med kunskapsinnehållet som ska testas. 

Materialet som ligger till grund för analysen kan också visa sig vara för tunt varpå läraren inte har 

tillräckligt med information för att göra en korrekt bedömning. Dokumentationen kan också 

brista på grund av att eleven kanske inte har förstått frågan eller inte bryr sig om att svara, 

exempelvis om eleven anser skolan vara oviktig (Pettersson, 2010, s.15). 

Formativ bedömning 

Begreppet formativ bedömning introducerades 1967 av Michael Scriven (Black & Dylan, 

1996, s. 537) men kom sedan att omdefinieras av Bloom m.fl. (1971) till termens nuvarande och 

vedertagna definition. Enligt dem så handlar formativ bedömning om den positiva roll som 

bedömning fyller i lärandeprocessen. Det vill säga, all bedömning som fyller en funktion som 

syftar till att förbättra lärandeprocessen kan klassas som formativ bedömning (Bloom, Hastings, 

Madaus, 1971, s.117; Black & Wiliam, 1996, s. 538). Detta överensstämmer med flera senare 

forskares syn på formativ bedömning som ett sätt att påverka och förbättra en lärandeprocess 

och på så sätt stödja eleverna i deras lärande (Jönsson, 2013, s. 14; Lundahl, 2011, s.11). Med 

detta sagt blir det vad bedömningen används till som avgör huruvida den är summativ eller 

formativ, något som Nilsson (2012, s.98) beskriver som att formativ bedömning verkar för 

lärande och inte av lärande. Detta sker genom att eleven ska bli medveten om sin egen 

lärandeprocess och bli uppmärksammad på var denne befinner sig i denna, vilket målet är och 

vad som behövs för att nå detta (Lindström & Lindberg, 2005, s. 22). Detta tankesätt kallar 

Hattie (2012, s. 33-34) för ett synligt lärande då lärandeprocessen synliggörs för eleven. Att 

synliggöra elevers lärande syftar därför inte i första hand till att bilda ett underlag för senare 

betygssättning utan snarare till att utveckla lärandeprocessen (Boistrup 2005, s.120; Hattie, 2012, 

s. 33-34). 
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Bedömning för lärandet 

Betyg kan enligt Blooms m.fl. (1971, s.117) definition betraktas som en form av summativ 

bedömning. Dock menar Black & Wiliam (1996, s. 538) att prov och betyg som har en summativ 

karaktär ändå kan användas i formativt syfte ifall underlaget används som hjälp för kommande 

kunskapsinhämtning. Den summativa bedömningsformen har enligt Lundahl, Riis och Ramán 

(2010, s.17) visat sig ge mycket liten positiv effekt på lärandet och kan snarare ha en negativ 

inverkan. En av anledningarna till detta är att betyg delas ut sällan och innehåller ingen konkret 

information över vad eleven i fortsättningen ska arbeta med. Betyget är även en sammanslagning 

av en rad olika uppgifter, färdigheter och upplevelser varpå detta ytterligare försvårar för eleven 

att urskilja konkreta förbättringsområden (Lundahl, Riis & Ramán, 2010, s. 17). 

 

Till skillnad från summativ bedömning har användning av formativ bedömning gett signifikant 

positiva effekter för elevers lärande (Black & Wiliam, 2001, s. 3). Att synliggöra lärandet på detta 

sätt består i att kartlägga var eleven är i lärandeprocessen, vilka som är målen och hur eleven ska 

komma dit (Black & Wiliam, 2009, s. 7). För att göra detta kan en händelsekedja av 

lärandeprocessen beskrivas i tre steg enligt Boistrup (2005, s.120). Dessa tre steg är händelser, 

iakttagelser och analyser. Händelser är det som eleven faktiskt gör eller producerar, medan 

iakttagelser är den arbetsprocess eller metoder som läraren ser eleven använda. Analys är slutligen 

en reflektion av iakttagelser och händelser ihopkopplat med vilket kunnande eller kunskapsmål 

som de olika prestationerna motsvarar. Alla dessa tre steg i lärandeprocessen kan och bör 

dokumenteras enligt Boistrup för att sedan kunna användas för att synliggöra lärandet för eleven 

(2005, s. 120-121).  

Tillämpningar av formativ bedömning 

Bedömning som syftar till att förändra lärandemetoderna så att de anpassas och optimeras efter 

elevers behov kan betecknas som formativ. Genom att formativ bedömning syftar till att 

användas till att förändra lärometoder och kunskapsintag kan begreppet starkt kopplas till 

återkoppling (Black & Wiliam, 2001, s. 2). Kontinuerlig återkoppling har visat sig vara en av de 

främsta anledningarna till den positiva effekt som formativ bedömning har visat på 

kunskapsintaget (Black & Wiliam, 2001, s. 3; Hattie & Timperley, 2007 s. 85).  

 

Återkoppling som fås efter en utförd handling har som syfte att ge effekter på det fortsatta 

handlandet (Hattie & Timperley, 2007 s.81). Det är dock viktigt att skilja på återkoppling som 

används och den som inte gör det. Ifall återkopplingen inte används blir den endast oviktig 

information för eleven. Detta kan vara då återkopplingen inte anses som användbar för eleven, 

att eleven inte förstår återkopplingen eller att de endast tittar till betyget och struntar i den mer 

informativa och nyanserade delen av återkopplingen. Tidpunkten för återkopplingen spelar också 

in, där en snabbare och mer direkt återkoppling har visat sig ge en något högre positiv inverkan 
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på lärandet. Dock är det i första hand inte tidpunkten utan kvaliteten på återkopplingen som är 

det centrala (Jönsson 2013, s. 88-92). 

 

En god återkoppling ska svara på frågorna vart eleven är på väg (målen), var denne befinner sig i 

förhållande till målet samt hur ska eleven ta nästa steg mot detta mål (vilka strategier ska eleven 

använda). Denna kartläggning är central för återkopplingen och i vilken grad denna görs och hur 

väl den överensstämmer med elevens nivå, möjligheter och mål påverkar starkt effekten av 

återkopplingen. Ifall återkopplingen inte överensstämmer kan den snarare ha motsatt effekt, det 

vill säga påverka elevens resultat negativt (Hattie & Timperley, 2007, s. 86-90; Jönsson, 2013, s. 

98).  

 

Den mest givande typen av återkoppling är den som fokuserar på lärandet. Detta innebär 

återkoppling som och ger information till eleven om hur denne ska nå ett mål eller klara en 

uppgift på bästa sätt (Hattie & Timperley, 2007, s. 84). Dock kan återkoppling även vara av en 

sådan karaktär att den fokuserar på elevens motivation, till exempel högre betyg, eller 

metakognitivt, vilket kan ses som elevens identitet, något som kan beskrivas som att gör du rätt så 

är du bra. Den positiva effekten av återkoppling är dock inte lika stark i dessa två typer av 

återkoppling (Lundahl m.fl., 2010, s. 19). Återkoppling kopplade till beröm, belöning eller 

bestraffning ger allra minst positiv effekt (Hattie & Timperley, 2007, s. 84). Den ska i stället vara 

uppgifts- och processinriktad istället för personligt fokuserad. Den kan även vara fokuserad på 

hur eleven själv utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sina inlärningsmetoder så att denne själv 

kan reflektera och förbättra sin lärandeprocess (Hattie & Timperley, 2007, s. 90-91; Jönsson, 

2013, 94-96).  

 

Återkoppling kan ses som interaktion mellan lärare och elev. Interaktionen behöver dock inte ske 

mellan lärare och elev utan kan även handla om kamratbedömning eller bedömning av 

gruppaktiviteter där interaktion har skett (McMillan, 2003, s. 37; Lundahl, 2011, s. 54). Elevernas 

förmåga till självreflektion har visat sig starkt påverka betygen positivt. Detta kan stärka 

argumentet att formativ bedömning gynnar lärandeprocessen. Återkoppling från antingen lärare 

eller kamrater kan förbättra resultat och genom kamratbedömning kommer eleverna även att öva 

på självreflektion genom att ge och få återkoppling (Klapp Lekholm & Cliffords, 2009, s. 18).  

 

Förutom elev- och självbedömning samt återkoppling kan strategier som syftar till ett formativt 

lärande innefatta ett tydliggörande av målen samt skapa diskussioner och aktiviteter där eleverna 

uppmärksammas på vad de har lärt sig (Lundahl, 2011, s. 84). Ett verktyg för detta, men också 

för arbetet med återkoppling, är matriser som möjliggör för en lärare att skapa en överblick för 

sig själv och för sina elever om vilka målen är, samt göra analyser av elevens resultat på ett 

systematiskt sätt. I en matris kopplas färdigheter och kunskaper ihop med betygsstegen för varje 
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kunskapsområde. Elevens resultat sätts sedan in i matrisen. Detta blir då både åskådligt för 

läraren och eleven och denne ser även kraven som ställs för nästa betygssteg. Dessa matriser kan 

syfta till att skapa förståelse för vad målet är innan en uppgift men också var eleven befinner sig i 

förhållande till målet och vad som vidare krävs av denne. Interaktiviteten ökar därmed och 

elevens lärande synliggörs (Lundahl, 2011, s. 93-95; 109).  

Ramfaktorer 

Ramfaktorer är ständigt förekommande i klassrummet och i skolmiljön. Det som menas med en 

ramfaktor är de yttre faktorer, ramar, som lärare delvis inte kan styra över men som de måste 

förhålla sig till i sin undervisning. Exempel på ramfaktorer är styrdokument, klassrummets 

utformning, gruppstorlek samt tid. Dessa ramar är ständigt förekommande i undervisningen och 

därför något som lärare inte kan bortse ifrån vid undervisning och bedömning (Säljö, 2000, s. 46). 

 

Lärares svårigheter med laborativt arbete i de naturvetenskapliga ämnena beskrivs av Högström 

(2009, s. 64), där framförallt inslagen av praktiskt arbete med materiel och utrustning i 

kombination med stora elevgrupper påverkade laborationsarbetet starkt. Dessa faktorer bidrog till 

att den tid som var satt ofta blev för kort (Högström 2009, s. 64). 

Tid 

Det finns många ramfaktorer att ta hänsyn till vid undervisning och bedömning. Det förutsätts 

att läraren måste beakta rådande ramfaktorer och sätta dessa i relation till intention med 

undervisningen och på så sätt utforma denna. Ett första steg i att ta hänsyn till ramfaktorer är att 

se till den ramfaktorn som ständigt är närvarande vid alla typer av moment som inkluderas i 

undervisning, nämligen tid (Lundgren, 1972, s. 40).  

 

Om det exempelvis finns 5 klocktimmar i veckan för ett visst ämne, så är det ganska klart för 

både de utomstående och de involverade vad detta innebär. Lärare och elev kan dock ha en 

individuell uppfattning kring om detta är för mycket respektive för lite tid för att hinna tillskansa 

sig, alternativt lära ut det stoff som förutsätts i ämnet. Det som händer då är att eleven respektive 

läraren gör en värdering i relation till de övriga ramar som finns. För lärarens del handlar det i 

regel om att förhålla sig till vilket innehåll som förväntas gås igenom inom den givna tidsram som 

finns till förfogande (Gustavsson, 1999, s. 46). 

 

I ett försök av (Gustavsson, 1999, s.46) beskrivs tre elever med olika förutsättningar där 

tidsramen tydligt visar påverkan på ett visst moment. Elev 1 beskrivs ha goda förutsättningar, 

men vara ganska rastlös under vanliga lektioner, då det krävs att eleven håller lärarens uppsatta 

medeltempo. Genom att ändra ramarna för denna elev kan han/hon ägna sig åt ett annat ämne 

när eleven är klar med det som ska göras under den pågående lektionen. Elev 2 symboliserar 
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”medeleleven”. För denna elev passar det uppsatta tempot under lektionen utmärkt, vilket 

medför att det inte spelat någon större roll om eleven får disponera tiden själv eller om han/hon 

får följa lärarledda lektioner. Elev 3 symboliserar en elev med sämre förutsättningar, där han/hon 

uppnår målen under förutsättning att denna elev får mer tid för ämnet än vad vissa av kamraterna 

behöver. Förutsättningar och ramar kan alltså i förlängningen förändras på grund av frihet i 

undervisningen och dålig planeringsförmåga hos såväl elev som lärare kan bidra till stora 

skillnader i kunskap, men också i intressen i den gemensamma undervisningen (Gustavsson, 

1999, s.49). 

Styrdokument 

Vidare finns det andra ramfaktorer som har inverkan på lärares undervisning. Styrdokument är 

något som lärare måste ta hänsyn till i sin arbetsroll. Det finns två teorier som beskriver hur lärare 

väljer att förhålla sig till olika typer av ramfaktorer. Den första teorin har sin grund i att lärare 

utgår från att ramfaktorerna skapas utifrån undervisningens innehåll och styrdokumenten är ett 

detaljerat uttryck för detta. Den andra teorin bygger på att det ramfaktorerna kommer att 

återfinnas genom de aktiviteter som finns förslagna i de rådande styrdokumenten (Lundgren, 

1972, s. 44). Skillnaden blir alltså huruvida ramfaktorerna uppstår lärarens faktiska val av 

undervisning i klassrummet eller som en konsekvens av styrdokumentens utformning. 

 

Sättet att se på styrdokument har genom åren förändrats, dels på grund av styrdokumentens 

utformning, men också beroende på hur samhället utvecklats. Persson (2011, s. 13) beskriver att 

det styrdokument som finns på nationell nivå påverkas av två saker. Dels gör lärarna en tolkning 

av de dessa utifrån sin egen syn på kunskap, lärandet eller ämnet. Dels omformas detta tolkade 

innehåll sedan ytterligare på grund av klassrumsmiljön som beskriver vad som är möjligt och 

genomförbart.  

 

Läroplaner och kursplaner har som mål att ge vägledning för lärare i arbetet. Lärares olika 

föreställningar och frågeställningar som kan vara mer eller mindre medvetna påverkar elevernas 

olika värderingar om vad de ska lära sig. Det är utifrån lärarens intentioner med undervisningen 

som förutsättningarna för undervisningen skapas. Läroplaner och kursplaner är föränderliga 

dokument som ändras över tid. Varje ny reform bidrar till att nya typer av krav ställs på lärare, 

vilket har ändrat lärares förutsättningar över tid (Persson, 2011, s. 13).  

Gruppstorlek 

Gruppstorleken är ytterligare en ramfaktor som starkt påverkar undervisningen. Det är dock inte 

så att exempelvis uppdelning av en klass påverkar hur en lärare agerar gentemot enskilda elever. 

Däremot påverkar grupper och gruppstorlekar individuella elevers förmågor att lösa givna 

problem (Lundgren, 1972, s. 334). Det finns forskning som menar att minskade gruppstorlekar i 
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klassrummet ökar interaktionsmöjligheterna mellan den enskilda eleven och läraren, vilket i sin 

tur bidrar till att den enskilda eleven i mindre utsträckning utsätts för konkurrens av andra elever 

om att få ställa frågor och få lärarens uppmärksamhet (Einarsson, 2003, s. 46).  

 

Vidare skriver (Einarsson, 2003, s. 46) att det finns ett samband mellan stora klasser och ökade 

säkerhetsrisker, negativa effekter på motivation samt kvaliteten på det arbete som utförs. Lärarna 

i studien menade att minskade klasstorlekar skulle kunna ge eleverna mer individuell 

uppmärksamhet samt att det skulle finnas ett större utrymme för variation i undervisningen. Små 

klasser tenderade även att skapa längre interaktioner mellan lärare och elev på grund av att samtal 

inte avbröts i lika stor utsträckning som i stora klasser (Einarsson, 2003, s. 47).  

Risker och utrustning 

Risker är något som förknippas med den laborativa verksamheten i skolan. Identifikationen av 

farliga moment som kan orsaka skada beskrivs av Perry (2006, s. 151) som mycket viktigt vid 

denna typ av undervisning. Att lära elever bedöma risker bidrar till att elever utvecklas i att göra 

riskbedömningar även utanför skolans miljö (Borrows, 2009, s. 415).  

 

I en artikel beskriver (Borrows, 2009, s. 416) att exempelvis ett brinnande ljus utgör en risk som 

är tydlig och som alla känner till och kan identifiera. Det är dock omöjligt för en lärare att veta 

alla risker med alla kemikalier i samma utsträckning som vetskapen om exempelvis riskerna med 

ett brinnande ljus. Det lärarna dock vet är att det finns risker med olika kemikalier, men inte 

exakt i vilken utsträckning. Det är därför av stor vikt att det på skolor finns en övergripande 

riskhanteringsplan, samt riktlinjer för hur riskbedömningar ska utföras för att minimera 

eventuella risker med olika moment i skolan på laborationer (Borrows, 2009, s. 416).  

 

Det finns även en tydlig problematik när man hanterar skadliga kemikalier under laborationer, 

eftersom risker inte finns beskrivna för den specifika verksamhet som kemikalierna ska användas 

i. Säkerhetsdatablad för kemikalier beskriver risker med olika klassificeringssymboler, det vill säga 

hur kemikalier kan skada olika delar av kroppen och liknande, men det finns ingen förklaring av 

risker vid specifika moment eller laborationer. Det är därför upp till läraren att värdera riskerna 

med potentiellt farliga ämnen för varje specifik situation som kemikalien används till (Borrows, 

2009, s. 416). 
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Teoretiska perspektiv 

Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin kommer att vara utgångspunkten för denna studie. För att kunna ”klistra fast” 

etiketten ramfaktorteori bör ett område belysas som präglas av ett samband mellan pedagogiska 

ramar, processer och resultat. Ramfaktorteorin kan inte ses som en universalteori som kan ge 

detaljerade förklaringar av alla de fenomen som sker i klassrumsmiljön (Dahllöf, 1999, s.5). 

Teorin försöker dock skapa ett förklaringsmönster till mekanismer beträffande metod, 

progression och innehåll i den pedagogiska verksamheten. Utgångspunkten i teorin är att titta till 

hur olika omgivande ramar, såsom gruppstorlek, styrdokument, tid eller andra typer av yttre 

faktorer påverkar hur den pedagogiska undervisningen utformas och bedrivs. Ramfaktorteorin 

avser synliggöra medvetet och omedvetet handlande i förhållande till rådande ramar i 

undervisningen (Dahllöf, 1999, s.7). 

 

En grundläggande princip för ramfaktorteorin är att om undervisningsprocessen och dess resultat 

ska undersökas går det inte bara att stirra sig blind på testresultaten för att sedan korrelera dessa 

med exempelvis begåvningsprofiler eller social bakgrund. Hänsyn måste i stället tas till rådande 

faktorer, variabler, som påverkar lärandeprocessen. Med dessa menas de ramar som påverkar 

processen i lärandet. Som nämnts ovan kan dessa vara gruppstorlek, tid men även målnivån. 

Målnivån ser till den föreskrivna kunskapsnivån som ska uppnås för ett visst kursmoment, alltså 

det som finns angivet i styrdokument. Med tid avses den avsatta tid som finns för det givna 

kursmomentet. Tanken med att titta på dessa faktorer är att finna vilken faktor som har störst 

påverkan på ett givet moment genom att jämföra vilken som ger störst påverkan och utifrån det 

kunna anpassa undervisningen (Broady, 1999, s.113). 

 

Ramfaktorteorin kommer att användas i denna studie genom att undersöka hur olika ramfaktorer 

påverkar bedömningen av det praktiska arbetet under kemilaborationer. De ramfaktorer som 

kommer att vara i fokus kommer att vara i första hand tid, gruppstorlek och styrdokument men 

även i viss mån risker med utrustning och kemikalier. Den huvudsakliga tanken är att kartlägga 

hur nämnda ramfaktorer påverkar bedömningen och vilka effekter det i slutändan får, med 

avseende på summativ och formativ bedömning.  

Naturvetenskapligt arbetssätt 

Styrdokument är en ramfaktor som i hög grad kommer ligga som grund för studien och för 

tolkningen av resultat då dessa styr lärarna och undervisningen. I ämnesplanen för kemi finns det 

tydligt fokus på att eleverna ska lära sig arbeta utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. Detta 
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arbetssätt står även beskrivet som en naturlig och central del för all undervisning på det 

naturvetenskapliga programmet (Gy 11). Studien kommer därför att utgå ifrån det 

naturvetenskapliga arbetssättet då detta, enligt ämnesplanen, ska genomsyra kemiundervisningen 

och bedömas under kemilaborationer. 

 

Naturvetenskapen syftar till att förklara och förstå naturen eller den fysiska världen. Detta 

innefattar både den icke-levande och den levande, (Sjøberg, 2009, s.71; Nationalencyklopedin, 

2014). Detta görs genom att skapa lagar, teorier och modeller som sedan prövas mot den verkliga 

världen och där det ställs krav på att dessa ska passa in och överensstämma. Därför är ett av 

naturvetenskapens mål att kunna göra generella och systematiska antaganden (Sjøberg, 2009, 

s. 45; s.71) 

 

Ett fundament för naturvetenskapen är att kunskap inte är beständig eller statisk utan teorier kan 

byggas vidare på, omprövas eller förkastas till förmån för nya. På detta sätt har naturvetenskapen 

byggts upp och omskapats under århundraden (Ekstig, 2002, s. 23; Sjøberg, 2009, s. 45). Dock 

bygger naturvetenskapen även på en varaktighet då de naturlagar som har beskrivits finns oavsett 

om människan väljer att se eller benämna dem. Detta innebär också att lagar och regler fungerar 

på samma sätt överallt i naturen (Ekstig, 2002, s.23). Med detta sagt har ett vetenskapligt 

förhållningssätt i allmänhet och ett naturvetenskapligt i synnerhet ett stort krav på systematik för 

att kunna betraktas som gällande. Logik, kontrollerbarhet, precision och universell gångbarhet 

blir därför hörnstenar i naturvetenskapen och är det som har möjliggjort framväxten av denna 

både över tid men även plats (Sjøberg, 2009, s.49).  

 

Även om det finns många skilda sätt och variationer i den naturvetenskapliga metoden så kan ett 

naturvetenskapligt arbetssätt ändå sägas bygga på hypoteser, experimentobservationer, bevis och 

logiska slutsatser (Ekstig, 2002, s. 24). Detta kan konkretiseras i att en testbar hypotes ställs, 

utifrån tidigare teorier, varpå observationer eller försök sedan ska fastslå huruvida hypotesen kan 

tänkas vara riktig och i så fall överensstämma med teorin. Överensstämmer inte observationerna 

med hypotesen är denna kanske felaktig, varpå teorin kanske är felaktig. I så fall kan nya 

observationer ge uppslag till nya teorier och nya testbara hypoteser. Naturvetenskapen bygger 

alltså inte bara på att förklara kända fenomen utan syftar även till att utveckla förmågan att ställa 

nya förutsägelser (Ekstig, 2002, s. 23-24; Sjøberg, 2008, s. 78-79). Även om variationer finns så 

kan det naturvetenskapliga arbetssättet därmed konkretiseras och förenklas till fyra delar vilka 

Jönsson (2011, s. 219) beskriver som: 

1. Formulera frågeställningar 
2. Planera undersökningar 
3. Genomföra undersökningar 
4. Tolka resultat samt dra slutsatser 
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Denna arbetsgång blir definitionen av det naturvetenskapliga arbetssättet för denna studie och 

blir en utgångspunkt för studiens syfte att kartlägga bedömningstrategier av praktiska moment 

där detta arbetssätt ska innefattas. Detta arbetssätt går att koppla till bedömningsmålen för 

kemiämnet där experimentförmågan innefattar just elevens förmåga att planera, genomföra och tolka 

experiment. Att dessa förmågor ska utvecklas och bedömas bekräftar att det naturvetenskapliga 

arbetssättet är en del av kemiundervisningen i allmänhet och laborationerna i synnerhet (Jönsson, 

2011, s. 219; Gy 11). Då detta arbetssätt finns i ämnesplanen och överensstämmer med vad som 

kännetecknas som naturvetenskapligt laborerande blir detta en utgångspunkt för studien då 

bedömning av det laborativa arbetet ska belysas.   
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Syfte och frågeställningar 

Bedömning av elever är inte bara en stor del av läraryrket utan det är även en mycket komplex 

fråga där utformningen av bedömningen är av stor betydelse för lärandeprocessen. 

Komplexiteten ökar ytterligare vid svårbedömda moment som laborationer kan ses vara där det 

finns faktorer som påverkar och begränsar valet av bedömningsmetod. Syftet med studien blir 

därför att studera vilka strategier verksamma lärare anser sig använda för att bedöma sina elevers 

laborativa arbete inom ämnet kemi på gymnasieskolan samt vad detta val grundar sig i.  

   

Forskningsfrågor: 

 Vilka metoder använder lärarna under laborationstillfället för att skaffa sig underlag för 

bedömningen? 

 Vad bygger dokumentationen av elevernas praktiska arbete på? 

 På vilka sätt arbetar lärarna med summativ kontra formativ bedömning? 

 På vilka sätt påverkar rådande ramfaktorer valet av tillvägagångssätt för bedömningen? 
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Metod 

Metod för datainsamling  

Studien byggde på respondentintervjuer som har svarspersonen själv och dess tankar i fokus. Till 

skillnad från informantintervjuer som ser svarspersonen mer som ett vittne, och som syftar till att 

kartlägga och redogöra för ett händelseförlopp så är respondentintervjuer inriktade på individens 

reflektioner och synsätt. Som en följd av detta ställdes samma frågor till svarspersonerna för att 

hitta mönster och variationer i svaren som senare kan komma att förklara varför grupper svarar 

på ett visst sätt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängerud, 2012, s. 227–228).  

 

Metoden antog fortsättningsvis en semistrukturerad intervjuform vilket innebär att den ligger 

mellan de två ytterligheterna av respondentintervjuer som är frågeintervju och samtalsintervju. 

Frågeintervjun bygger på en strukturerad intervjuform med förutbestämda frågor, ofta med 

svarsalternativ, där målet kan vara att se till hur vanligt förekommande vissa svar är och utav 

detta kunna dra generella slutsatser. Som en konsekvens av detta är det vid dessa intervjuer viktigt 

med ett slumpmässigt urval av svarspersoner. Samtalsintervjuer antar en låg strukturell form där 

det i stället förs mer av en dialog med svarspersonen som bygger på olika teman, utifrån vilka 

samtalet fortskrider. Detta gör att intervjuerna kan se lite olika ut och bland annat innehåll och 

ordningsföljd kan variera. Med denna metod så ges svarspersonen ett större spelrum och kan i en 

friare form tillsammans med intervjuaren komma in på djupet inom de olika temana för 

intervjun. Syftet är här att kunna kartlägga uppfattningar inom ett område eller kunna definiera 

begrepp eller fenomen. Den semistrukturerade intervjun ligger mellan dessa två ytterligheter och 

bygger på teman med underteman, som berörs under intervjun, där svarspersonen får fritt 

spelrum att berätta och utveckla det han eller hon vill ha sagt. Dock innehåller intervjuformuläret 

frågor, på de olika temana, som är centrala för intervjun och som behöver ställas till alla 

svarspersoner. I denna form finns också möjligheter till att göra uppföljningsfrågor på det 

svarspersonen svarar vilket ökar möjligheten att ringa in det för intervjun väsentliga (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 228-230).  

 

Den semistrukturerade intervjuformen blev lämplig för studien då kartläggningen och mönstren i 

hur lärare ser på laborationsarbetet i kemi och i synnerhet bedömningen av detta är det som ska 

besvaras. Att se till lärarnas olika uppfattningar om vad som påverkar bedömningen och hur den 

kan genomföras under lektionstid är frågor som kräver djupare resonemang. Intervjuformuläraret 

(se bilaga 1) skapades därför med tre huvudteman med flertalet underteman där en första 

öppnande fråga ställdes på varje huvudtema i syfte att låta intervjupersonen prata fritt och själv få 

chans att beröra områden och utveckla sina tankar kring frågorna. Därefter var varje undertema 
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uppbyggt av mer konkreta frågar vilka ställdes ifall respondenterna inte själva nämnde dessa delar 

eller som användes som följdfrågor. På detta sätt säkerställdes att varje fråga togs upp i varje 

intervju så att de centrala frågorna som berörs i studien belystes. Intervjupersonerna gavs i och 

med detta möjligheten att svara på samma frågor. Det första huvudtemat syftade till att ge en 

bakgrund om respondenten och innefattade uppvärmningsfrågor för att skapa en god stämning, 

samt förbereda informanten för kommande frågor, samt få dem att känna sig motiverade 

(Essiasson m.fl., 2012, s. 265). Detta tema berör också respondentens syn på laborationer vilket 

är av vikt för i vilken utsträckning denne prioriterar dessa moment. Ännu viktigare är kanske 

frågan om syftet med laborationer som i högsta grad påverkar vad läraren väljer att titta på 

beträffande dessa. Huvudtema två handlade om bedömning under laborationspasset. Här belystes 

frågor kring vilka strategier respondenten har för att bilda sig en uppfattning om eleverna ur 

bedömningssynpunkt, detta för att se i vilken utsträckning lärare bedömer dessa moment under 

själva laborationerna, samt kartlägga svårigheterna med detta. Det tredje huvudtemat handlade 

om bedömning och dokumentation efter lektionspasset, där frågor om olika dokumentationssätt 

bearbetades, i syfte att kartlägga strategier som bygger på elevernas inlämningar. Under detta 

tredje tema belystes även frågor som syftade till att kartlägga specifika formativa kontra 

summativa bedömningsformer läraren använder sig av. 

 

Intervjuguiden konstruerades både för att ta hänsyn till innehåll, det vill säga det centrala som ska 

undersökas, men även till form. Utöver intervjufrågorna ställdes ytterligare raka följdfrågor för att 

få så uttömmande svar som möjligt. Att ta hänsyn till form innebar att skapa en dynamisk 

situation som gjorde samtalen levande. Det är av stor vikt att personerna som intervjuades känner 

motivation att berätta om sina upplevelser, erfarenheter samt åsikter (Essiasson m.fl., 2012, s. 

265). Intervjuerna med lärarna skedde på en avslappnad och för respondenterna lugn och avskild 

plats och planerades så att de kunde genomföras på en timma, detta för att inte inskränka för 

mycket på lärarens tid. Då valet av metod utgick från syftet att undersöka verksamma lärares 

strategier för bedömning av det laborativa arbetet i kemi blev analyssättet därför av kvalitativ art. 

Detta då enskilda lärares strategier ska analyseras och inga kvantitativa, generella slutsatser ska 

dras. 

Urval 

Studien byggde på intervjuer med sju gymnasielärare som undervisar inom kemi. Lärarna som 

intervjuades är verksamma på fyra gymnasieskolor belägna i två storstäder i Mellan-Sverige. Då 

intervjuerna byggde på en semistrukturerad samtalsintervju där fokus låg på att kartlägga och 

förstå lärares strategier samt tankar kring bedömning och inte på att göra generella antaganden så 

var ett helt slumpmässigt urval av intervjupersonerna inte nödvändigt (Essiasson m.fl., 2012, s. 

228-229). Problemet med urvalet vid en kvalitativ studie är att det ibland ger för många ”vanliga 

människor” och ett litet antal av de som avviker. Vid kvalitativa studier vill en variation uppnås 
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och inte ett stort antal likartade. Urvalet skall helst vara heterogent men inom en given ram. Det 

är därför en fördel att undersöka någon enstaka ”extrem” men inte mer än så för att ändå hålla 

sig inom ramen (Trost, 2010, s. 137). Urvalet i denna studie byggde därför på att få lärare från 

flera olika skolor för att få en spridning i exempelvis skolorganisatoriska upplägg och elevupptag. 

Det fanns även en skillnad i storlek på skolor vilket bidrog till att den avvikande faktorn 

beaktades. Studien belyste bara kemilärare på gymnasieskolor, som hade elever som går 

naturprogrammet, vilket bidrog till att en given ram kunde upprätthållas.  

Databearbetning och analysmetod 

Insamlingen av data gjordes genom ljudupptagningar som kompletterades med anteckningar. Då 

intervjuformen är av responderande form kommer det inte gå att mäta frekvensen av vissa ord 

eller se till hur många procent av de intervjuade som beskriver fenomenet på ett specifikt sätt 

(Essiasson m.fl., 2012, s. 268-269). Analysen av intervjuerna syftar i stället till att kartlägga djupare 

strukturer och se övergripande mönster. Målet med analysen är att kunna presentera materialet på 

ett generellt sätt och därmed kunna beskriva händelser så att de kan ses utifrån ett större 

perspektiv än endast ur de personers perspektiv som ingår i intervjustudien (Essiasson m.fl., 

2012, s. 275). 

 

Efter att intervjuerna var utförda fördes en diskussion kring vad som upplevts under intervjuerna 

samt en första reflektion hur väl svaren verkade korrelera med det uppsatta syftet och 

frågeställningarna (Trost, 2010, s. 147) Därefter transkriberades intervjuerna och data bearbetades 

till så kallade fallbeskrivningar. Det centrala och karakteristiska för varje intervju lyftes fram och 

en sammanfattning av intervjuerna sammanställdes på detta sätt. Därefter lyftes specifika citat 

och intervjusvar fram som berörde teman som var relevanta för frågeställningarna. Dessa teman 

var metoder för bedömning under lektionspasset, dokumentation efter passet, form av 

bedömning samt påverkande faktorer. Vidare utnyttjades kommentarer i transkriberingarna och 

korsreferenser mellan intervjuerna som syftade till att åskådliggöra kontraster och likheter mellan 

olika intervjusvar (Essiasson m.fl., 2012, s. 270). Vidare användes koncentrering, som innebar att 

långa meningar sammanfattades och koncisa formuleringar erhölls utan att innebörden gick 

förlorad. Databearbetningen och analysen genomsyrades av att resultaten hela tiden jämfördes 

mot tidigare forskning. Detta för att få ett perspektiv på huruvida slutsatser kunde dras om det 

erhållna resultatet (Essiasson m.fl., 2012, s. 272). 

 

Analysen gjordes utifrån ovan nämnda teman där det teoretiska perspektivet ramfaktorteori låg 

som grund (Trost, 2010, s. 51). Denna teori syftade till att analysera hur faktorerna tid, 

gruppstorlek samt styrdokument påverkade valet av bedömningsmetod lärarna använde sig av. 

Det naturvetenskapliga arbetssättet som betonas i styrdokument, ämnesplanen, låg även som ram 

för analysen. Detta då det naturvetenskapliga arbetssättet genomsyrar det laborativa arbetet och 
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är starkt kopplat till förmåga tre som ska bedömas med hjälp av experiment, försök och 

observationer. En slutlig sammanlänkande analys gjordes därefter där svaren och analyserna från 

de fyra temana knöts ihop och återigen kopplades till de teoretiska utgångspunkter som studien 

tar avstamp ifrån. Denna slutliga analys blev därmed det som i huvudsak diskussionen och 

kopplingen till tidigare forskning gjordes utifrån.  

Etiska aspekter 

Individskyddskravet skyddar individen från otillbörlig tillsyn eller bevakning av sitt liv. 

Individskyddskravet har även en annan roll, nämligen att skydda individen från fysiska och 

psykiska skador samt mot förödmjukelse eller kränkande behandling. Ett annat krav är det så 

kallade forskningskravet. Det innebär att forskaren måste göra noggranna och väl avvägda etiska 

beslut i forskningen som bedrivs (Vetenskapsrådet, 2013, s. 5). Det finns fyra stycken 

grundläggande huvudkrav på skyddet av individen. De är följande: Nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2013, s. 6). 

Enligt informationskravet skall forskaren informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2013, s. 7). Samtyckeskravet innefattar att de 

medverkande i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2013, s. 9). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de individer som 

ingår i studien skall förvaras så att obehöriga inte kommer åt dessa. Det kan handla om uppgifter 

om personnummer och liknande (Vetenskapsrådet, 2013, s. 12). Nyttjandekravet innebär att 

insamlad data endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2013, s. 14).  

 

Samtliga fyra krav togs hänsyn till vid under intervjuerna och arbetet med det insamlade 

materialet. Det var av stor vikt att det fanns ett samtycke mellan intervjuaren och personen som 

intervjuades. Det var även viktigt att informera de som deltog i studien att de när som helst fick 

avbryta samt att studien var frivillig. Personerna som deltog i undersökningen informerades att de 

när som helst fick avbryta sitt deltagande. Insamlade data förvarades på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kom åt den. Det insamlade materialet användes endast i forskningssyfte och 

materialet anonymiserades och fiktiva namn användes sedan i rapporten. De personer som 

intervjuades informerades om syftet med undersökningen, så att de var införstådda med vad 

studien belyser, och vad studien avser uppnå. 

Reflektion över valet av metod 

Valet av metod utgick från att undersöka flera aspekter såsom tid, gruppstorlek och 

styrdokument som påverkar lärares bedömning av elever. Eftersom studien hade en begränsad 

tidsram togs tidsaspekten i beaktning vid valet av metod. För att undersöka lärares strategier för 

att bedöma laborationer i kemi hade en alternativ metod kunnat vara att göra en undersökning 
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med observationer. Då observationsstudier bygger på långvarig och tät kontakt med människor 

valdes dock denna metod bort (Esaiasson, 2005, s. 317). 

 

I och med den tidsbegränsning som finns för studien blev ett mer rimligt val att utföra intervjuer. 

Då studien avser att undersöka strategier hos lärare fanns dock en tydlig begränsning vad gäller 

generalisering av resultat från studien, detta eftersom studien baserades på kvalitativa intervjuer. 

Den kvalitativa intervjuformen kan definieras efter utgångspunkten att forskare vill få reda på hur 

de intervjuade personerna beskriver sina livsvärldar i syfte att tolka och förstå olika typer av 

fenomen (Esaiasson, 2005, s. 253).  

 

Hög reliabilitet syftar till att samma frågor skall ge samma svar i en ny intervjusituation. Detta 

förutsätter att människor är statiska i sina beteenden eller åsikter. Hög reliabilitet blir därför 

lättare att erhålla vid kvantitativa studier som har en hög grad av standardisering där syftet är att 

se en frekvens av vissa svar. Vid kvalitativa intervjustudier är standardiseringen i stället låg och 

det är svårt att ställa samma krav på hög reliabilitet då de i stället bygger på en djupare förståelse 

där målet snarare är att analysera just olika svar på samma tema. Detta görs för att kartlägga på ett 

djupare plan olika människors beteenden och uppfattningar. Med den kvalitativa intervjuformen 

ses inte människan, eller hennes uppfattningar, som statiska utan hon är aktiv och medverkande i 

en process vilket gör att intervjuerna ser och ska se olika ut (Trost, 2010, s. 132). Därav ställs inte 

samma krav på reliabilitet i kvalitativa studier som denna. Intervjuformen som var 

semistrukturerad bidrog till låg grad av standardisering och därför till att reliabiliteten minskade 

eftersom öppenheten i intervjuerna medförde till att det blev en skillnad i vilka diskussioner som 

uppstod i varje intervju. Dock hade alla intervjuer samma intervjuare och genomsyrades av ett 

öppet klimat där respondenterna fick prata fritt kring teman för att just se deras spontana 

uppfattningar.  

 

Validitet är precis som reliabilitet hämtat från kvantitativ metodologi och svårare att applicera på 

kvalitativa studier på grund av den öppnare intervjuformen där djupare resonemang ska 

kartläggas och inte frekvenser av svar (Trost, 2010, s. 134). Då studien syftade till att kartlägga 

intervjupersonernas uppfattningar och syn på bedömning av laborativt arbete kan ändå 

trovärdigheten anses god då frågorna kartlade exempelvis olika lärares syfte med laborationer 

eller vad som är viktiga förmågor hos eleverna under laborationerna. Dessa frågor kartlade alltså 

deras uppfattningar och syn på laborativt arbete och strategier för att bedöma detta snarare än 

hur frekvent exempelvis laborationsrapporter används. Just dessa uppfattningar och strategival 

var också det som i syftet och frågeställningarna skulle undersökas varpå enligt Trost (2010, 

s.134) en viss trovärdighet anses uppnådd. Undersökningen påverkades av hur frågorna ställdes i 

intervjuerna. Därför utformades frågorna på ett sådant sätt så att värderingar i formuleringarna 

minimerades i intervjuerna och att påståendefrågor undveks. Detta för att inte de intervjuade 
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lärarna skulle påverkas och att validiteten på så vis skulle sänkas (Trost, 2010, s. 134). Validiteten 

kan diskuteras med hänsyn till vilka lärare som ställde upp i studien med målet att kartlägga 

strategier för bedömning. Möjligen har lärare med intresse för att utveckla sin undervisning och 

ta till sig av nya forskningsrön ett större intresse av att delta. Det går därför att tänka att lärare 

som inte anser sig ha bra strategier för bedömning av kemilaborationer tackar nej i högre 

utsträckning varpå dessa inte blir representerade i studien. Detta kan ha påverkat studiens utfall 

och minskat spridningen på svar.  
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Resultat och analys 

Nedan följer sammanställning och analys av insamlad data från de sju lärarintervjuerna. Kapitlet 

är uppdelat tematiskt i fyra rubriker som svarar mot de fyra forskningsfrågorna. Avslutningsvis 

kommer ett delkapitel som sammanfattar analysen av resultaten. Forskningsfrågorna som 

besvaras är följande; 

 Vilka metoder använder lärarna under laborationstillfället för att skaffa sig underlag för 

bedömningen? 

 Vad bygger dokumentationen av elevernas praktiska arbete på? 

 På vilka sätt arbetar lärarna med summativ kontra formativ bedömning? 

 På vilka sätt påverkar rådande ramfaktorer valet av tillvägagångssätt för bedömningen? 

Bedömning under lektionspasset 

De intervjuade lärarna har olika syften med laborationspassen i kemi men alla är överens om att 

en viktig del är just det naturvetenskapliga arbetssättet eftersom ämnet kemi av tradition har växt 

fram och starkt bygger på experiment och laborationer.  

Ett naturvetenskapligt arbetssätt är viktigt. De ska lära sig hur de ska undersöka olika 
saker. De ska veta hur de sätter upp en undersökning, sätta upp hypoteser, testa och 
observera.     

(Ur intervjun med Roger) 

Roger beskriver just hur arbetssättet är viktigt för laborationerna. Att eleverna tränas i hur en 

undersökning konstrueras genom uppställning av frågor och hypoteser som sedan testas genom 

försök för att slutligen analyseras blir det centrala syftet. Rebecka exemplifierar det 

naturvetenskapliga arbetssättets vikt ytterligare:  

Syftet i stort är att bjuda in eleverna till en naturvetenskaplig diskurs. De ska vara en del i 
det naturvetenskapliga samhället.  

(Ur intervjun med Rebecka) 

Rebecka vill inkludera eleverna i den naturvetenskapliga delen av samhället och göra detta genom 

att skapa diskussioner kring fenomen och försök. Hon ser laborationerna som en möjlighet till 

detta genom att låta eleverna arbeta utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

 

Trots att ett naturvetenskapligt arbetssätt, där elevernas förmåga att genomföra laborationer till 

viss del kan sägas innefattas, så pekar endast två av samtliga lärare specifikt på att arbetar mot att 

utveckla elevernas praktiska, laborerande färdigheter under laborationerna.  
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Det ena syftet är att liksom utveckla hantverksskicklighet hos eleverna.  

(Ur intervjun med Sune) 

Flera av de övriga lärarna lyfter i stället fram att de inte specifikt tittar till elevernas färdigheter på 

laborationer.  

Det är viktigt att undersöka deras förmåga att tolka och undersöka. Dock inte specifikt 
hur de utför exempelvis en titrering. Inte deras laborativa fingerfärdigheter.  

(Ur intervjun med Roger) 

Rogers citat är talande för många av lärarna och beskriver hur de väljer att inte lägga fokus på det 

praktiska laborerandet. Fyra av sju lärare menar i stället att ett viktigt syfte inte är det praktiska 

utan möjligheterna att sammankoppla teori och modeller till något mer verklighetsanknutet. 

Susanne beskriver det som att kemi ofta är väldigt abstrakt i elevernas ögon med mycket modeller 

och teorier som inte helt enkelt går att koppla till vardagslivet. Laborationer blir därför ett sätt att 

genom exempelvis en färgförändring koppla det teoretiska till något praktiskt, observerbart. På 

detta sätt minskar abstraktionsnivån. Rebecka är inne på liknande spår då hon beskriver att det 

teoretiska stoffet i kemin befinner sig på en mikronivå medan vi ser saker på makronivå och 

laborationerna blir ett sätt att koppla dessa till varandra. I kontrast till dessa tankar anser Lennart 

tvärtemot att laborationerna är dåligt lämpade för att koppla ihop teorier med praktiker då han 

anser att eleverna har fullt upp med all utrustning, instruktioner och kemikalier att de inte hinner 

ta med teorin dessutom.  

 

Det gemensamma för alla lärare beträffande vad de tittar på under laborationspassen är 

säkerhetsfaktorerna. Detta är i de flesta fall inget som de använder som betygsgrundande utan 

något som alltid måste vara på en acceptabel säker nivå.  

Ska jag bara stå och se på när de misslyckas liksom, och sen sätta F på dem! Nej det 
funkar ju inte så därför går jag ju runt och coachar dem och hjälper dem och ser till att de 
inte gör någonting farligt.  

(Ur intervjun med Henrik) 

Henrik beskriver det som att säkerhetsförmågan är svår att hantera på något annat sätt än att 

kommentera det direkt och ge direkt handledning till eleverna. Han berättar att denna förmåga 

måste fungera hos alla för att de ska få laborera men inget han sedan tar med i bedömningen. 

Henrik ser problemet med att han som lärare alltid har två roller i klassrummet, dels som 

bedömare och dels som handledare. Då det finns riskmoment under laborationerna och att dessa 

överlag kan innehålla svåra och för eleverna ovana moment så måste han i första hand inta en 

handledande roll under lektionerna och inte en bedömande. Alla lärare instämmer i att 

handledningen är viktig under passen och de flesta pekar på att bedömningen delvis måste stå 

tillbaka under laborationspassen. 
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Man tittar om de exempelvis vänder pipetten upp och ned. Så tar man ett snack med dem 
om vad de gjorde för fel och varför man ska göra som vi säger att man ska göra. Men det 
är inte någon betygsbedömning i det.  

(Ur intervjun med Sune) 

Jag tänker att de måste handledas in i det naturvetenskapliga sammanhanget. Snarare än 
att de ska prestera med en gång utan att de vet hur man gör. Först måste de få lära sig hur 
man gör.  

(Ur intervjun med Rebecka) 

Två lärarsvar visar tydligt på deras roll som handledare och pekar på att de lägger vikt vid att göra 

detta för att utveckla elevernas förmågor. Som Rebecka beskriver det så måste eleverna få en 

chans först att lära sig innan de kan bli testade. Hon beskriver att alla tycker olika väl om det 

laborativa arbetet och att de också har mycket olika förkunskaper från högstadiet, vilket medför 

att handledningen står i fokus under stora delar av kemikurserna men särskilt i Kemi 1 och i 

början av terminerna.  

 

Lennart beskriver det som att han som vuxen lärare till och med bör ta ett steg tillbaka i 

klassrumssammanhanget.  

Resonemangen som de för är som många gånger trevande och de påverkas av att läraren 
står där, så att de kanske känner att de måste säga något smart, eller inte vågar säga något, 
eller kanske inte vågar fatta ett beslut.  

(Ur intervjun med Lennart) 

Här menar Lennart på att bedömningen inte kan vara i fokus jämt utan att eleverna måste få 

chans att pröva sig fram utan att känna pressen från en lärares bedömande blick. Detta synsätt 

överensstämmer med flera andra lärare som uttryckligen säger att de inte bedömer elevernas 

praktiska arbete i någon större utsträckning.  

Någon gång i framtiden så vill jag försöka hitta någon typ av system för att kunna 
anteckna vad eleverna gör muntligt. Det gör inte jag i nuläget men det är ett mål på sikt.  

(Ur intervjun med Rebecka) 

Det är svårt att bedöma under labbtiden. Det gör jag nog ofta på det de presenterar sen, 
muntligt eller skriftligt. Eller på det de presenterar innan, i form av någon planering. Det 
kan man bedöma.  

(Ur intervjun med Lennart) 

Ärligt talat gör jag inte så mycket betygsbedömningar på labb.  

(Ur intervjun med Sune) 

Fem av de sju lärarna instämmer med Rebecka, Lennart och Sune i att de inte bedömer eleverna 

på något systematiskt sätt under vanlig laborationspass. Dock uttrycker Rebecka en vilja till att i 
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framtiden utveckla något system för detta. Detta är något som även Henrik instämmer i då han 

säger att han i nuläget endast använder det praktiska arbetet eleverna utför till att säkerställa 

säkerhet under lektionerna. Ändå kan en majoritet av lärarna instämma i att de alltid bildar sig en 

viss uppfattning om eleverna. 

Det finns ju någon allmänmänsklig bedömning där man ser vilka som är duktiga och vilka 
som inte är det.  

(Ur intervjun med Henrik) 

Att en bedömning av människor och elever alltid görs återfinns hos de flesta av lärarna, 

exempelvis Rebecka, som beskriver det som att hon bedömer eleverna på ett eller annat sätt, 

exempelvis hur väl en elev har svarat på frågor under lektionen. Hon säger att detta ibland endast 

är en känsla och kan bero på vilken kontakt hon har med eleven. Hennes medvetenhet om denna 

subjektiva form av bedömning gör att hon försöker att inte ta med sådana saker i bedömningen. 

Även Cecilia pekar på att det finns något svårdefinierat med elevernas praktiska förmågor och 

menar att även om två lärare kan vara överens om en elevs förmåga så kan det ändå vara svårt att 

beskriva exakt vad hon som lärare har tittat på och bedömt.  

 

Detta kan kopplas till det Henrik säger om den allmänmänskliga bedömningen. Detta är dock 

inget Cecilia tycker är svårt utan hon anser sig ha full koll på bedömningen av sina elevers 

praktiska arbete, något hon beskriver sig se direkt på hur eleverna hanterar utrustning och 

kemikalier samt hur väl de tar sig an en uppgift. Detta observerar hon på håll, då hon inte anser 

att eleverna ska störas om det inte behövs, men dokumenterar inte på något sätt.  

Man registrerar inte progression genom att man bockar av saker. Jag har anteckningar, 
men jag använder dem inte alltid, för att jag vet oftast hur de ligger till. Det pågår mycket 
i huvudet. 

(Ur intervjun med Cecilia) 

På liknande vis beskriver Henrik det som att det först känns omöjligt att sätta ett betyg men att 

det är sedan självklart när han väl sätter sig och gör det. Både Henrik och Cecilia, precis som de 

flesta lärarna, trycker på att ett kollegialt samarbete är viktigt för att diskutera bedömning och 

betyg. Båda har arbetat som kemilärare i över 20 år och uttrycker kommentarer om att 

bedömningen är enkel, även om Henrik ej tittar på det praktiska. Detta kan kopplas till deras 

långa erfarenhet i kombination med fokus på kollegialt samarbete där det kan ses som att med 

ännu mer erfarenhet från kollegorna så blir bedömningen enklare och enklare. Sune, som även 

han har över 20 års arbetslivserfarenhet, säger uttryckligen att han mer och mer går på erfarenhet 

beträffande bedömning av eleverna där deras arbete sätts i relation till tidigare elevers.  

 

Förutom Cecilia, som gör en odokumenterad form av bedömning av elevernas praktiska arbete, 

så är det endast Susanne som systematiskt antecknar elevernas arbete under varje lektion. Efter 
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varje laboration skriver hon 1, 2 eller 3 på varje elev i deras separata portfolio. Graderingen utgår 

ifrån hur aktiv och drivande eleven har varit under lektionen samt hur väl de har kunnat redogöra 

för sina resonemang när hon ställer frågor.  

Jag går runt och ställer små frågor så att jag får en uppfattning om hur de hänger med 
samtidigt som jag hjälper dem. Varför gjorde du så där? Hur tolkar du det där? Frågor 
under utförandet är viktigt för att se hur arbetet funkar och på så sätt en bedömning.  

(Ur intervjun med Susanne) 

Susanne visar på en annan typ av bedömningsmetod, än övriga som hon menar är enkel att 

genomföra då hon har små klasser på runt 10 elever. Trots ett systematiskt användande av 

metoden brukar den inte väga särskilt tungt i den slutliga bedömningen av elevens betyg i kemi 

även om den är en del som kan påverka, exempelvis om en elev endast uppvisar ettor under en 

hel kurs. Hon uttrycker dock en viss problematik med bedömning under lektioner.  

Ja men jag tycker jag får en rätt klar bild men bedömer jag rätt saker? Eller är det att 
eleven var glad idag, eller trevlig eller om den var tillmötesgående. Det är risken att sådant 
kan man ju tolka in och det kan höja en elev.  

(Ur intervjun med Susanne) 

Trots att hon känner sig trygg i bedömningen av elever finns en oro över vad det är som bedöms 

hos eleven. Detta kan kopplas till Rebecka, som beskrev sin bedömning av eleverna under 

lektionen som subjektiv och till viss del bero på relationen med eleven. Anledningen till Susannes 

val av systematisk bedömning kan ha sin förklaring i de små klasser hon har med 10 elever i varje, 

jämfört med övriga lärare som har 16 elever i varje labbgrupp.  

 

Fyra av lärarna säger sig använda praktiska prov där eleverna arbetar självständigt. Dessa är oftast 

de laborativa prov som Skolverket ger ut som kursprov varje år, men vissa lärare har någon gång 

konstruerat någon form av egen laboration som eleverna gör självständigt. Dessa prov verkar 

dock inte vara vanligt förekommande utan endast ske sporadiskt och som mest en gång per år. 

Anledningarna till detta kan vara olika, vilket lärarna beskriver. Susanne beskriver det som att 

säkerhetsaspekten påverkar, då eleverna måste kunna laborera utanför dragskåp om alla ska göra 

det självständigt, något som begränsar möjligheterna. Både Roger och Henrik beskriver det även 

som svårt att hålla koll på alla elever då dessa arbetar självständigt, samtidigt som de som lärare 

ska tillhandahålla med utrustning, kemikalier samt övervaka säkerheten. Henrik tycker ändå att 

det går bättre och bättre. Den enda som verkar lägga stor fokus på dessa praktiska laborationer är 

Sune, som anser att det är under dessa som han bildar sig den största uppfattningen om hur 

eleverna arbetar. Dessa laborativa prov sker två per kurs och är även där eleverna skriver sina 

rapporter. Detta bidrar till att han kan se korrelation mellan dessa och det observerade arbetet 

under passet. Han för inga anteckningar men testar muntligt eller skriftligt med varje elev innan 

de börjar laborera för att se deras planeringsförmåga. Laborationerna som Sune använder som 
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provtillfällen har en mer öppen form, där eleverna själva första måste planera utförandet för att 

lösa den givna uppgiften. Detta ger möjlighet till att se planeringsförmågan samt genomförandet 

hos eleverna. I rapporterna kan han efter sådana laborationer även tydligt se hur eleverna 

utvärderar sina egna metoder.  

 

Sunes fokus på laborativa prov kan ses i relation till hans stora fokus på att utveckla elevernas 

laborativa förmåga, vilken särskiljer sig från nästan alla övriga lärare. Hans ovan nämnda stora 

erfarenhet verkar ge honom möjlighet att bedöma detta väl under dessa pass, varpå han anser 

dem som mycket viktiga för kemiundervisningen.  

 

Fyra av de övriga lärarna använder sig på liknande sätt av öppna laborationer ibland för att 

åskådliggöra elevernas planerande förmåga. Även om de inte dokumenterar detta, så menar de på 

att detta avspeglar sig senare i rapporterna eleverna skriver. Lennart menar att hela det 

naturvetenskapliga arbetssättet med hypotes, genomförande, observation samt resultat och 

utvärdering kommer fram på detta sätt. Lennart beskriver med engagemang att han gillar en 

öppnare, friare metod där eleverna själva får formulera en frågeställning och där utförandet inte 

är på förhand givet. Detta ger eleverna chansen att ta kontroll över sina egna undersökningar, 

menar Lennart, men säger också att tiden är något som begränsar denna typ av laborationer, 

varför möjligheterna minskar att genomföra dessa.  

Dokumentation 

I studien framkommer att merparten, nämligen sex av sju undersökta lärare, använder matriser 

för att dokumentera elevernas prestationer och utvecklingsmöjligheter beträffande 

experimentförmågan i kemi.  

 

Rebecka beskriver att varje elev får ut varsin matris som de successivt ska fylla i under kursens 

gång. Hon menar dock att hon måste vara flexibel i sitt matrissystem, då eleverna kan påvisa 

färdigheter på många olika sätt. Vidare menar ytterligare en lärare att matrissystem måste vara 

föränderliga. I och med detta arbetar flera av lärarna med specialutformade matriser som dels kan 

ändras men också klargöra vissa otydligheter i Skolverkets betygsmatris.  

Det är lurigt med matriser, för det får inte bli att elever bockar av olika egenskaper. Då 
påverkas lärandeprocessen negativt.  

(Ur intervju med Cecilia) 

Två av de undersökta lärarna beskriver att de använder Skolverkets bedömningsmatris rakt av, 

dels för egen del men också för återkoppling till eleverna. Susanne berättar att bedömning och 

återkoppling till eleverna sker via Skolverkets matris för kunskapsmålen för kemi, där hon fyller i 

de meningar som elever har uppnått. På så sätt behöver hon inte fylla i en hel förmåga på en viss 
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nivå utan endast vissa delar, meningar hon anser stämma med elevens prestation. Lennart 

motiverar användandet av Skolverkets matris med att den är tydlig och att den fokuserar på att 

lyfta fram elevernas förmågor. 

 

Jag tycker Gy11 är jättebra. Att fokus inte ligger på ett stoff, att det inte är uppräknat en 
massa saker som de måste kunna, utan fokus är på förmågorna. Det här ska eleverna 
träna på utifrån det här stoffet. 

(Ur intervju med Lennart) 

I kontrast till Lennart så menar Sune att Gy11 är förkastlig och svårtolkad vilket i sin tur medför 

att matriser mer bidrar till förvirring för elever och lärare än vad de hjälper. Sune menar på att 

elever och lärare är fullt kapabla att veta vad som är nivåmässigt bra eller mindre bra utan de 

tolkningsord som finns i Gy11.  

Nyanserat är nog det mest onyanserade som skrivits. De (eleverna) kan ju avgöra vad som 
är bra, vad som är sämre och så vidare. Sen att tolka orden är ju bara blaj. 

(Ur intervju med Sune) 

Sune motiverar sitt ställningstagande med att lärarnas olika tolkningar av de otydliga 

styrdokumenten bidrar till att betygssättningen blir inkonsekvent, då det i slutändan handlar om 

att varje enskild lärare tolkar vad exempelvis nyanserat betyder.  

 

I studien framkommer att samtliga lärare använder laborationsrapporter som bedömningsverktyg. 

Flertalet lärare menar att de med laborationsrapporter kan följa även hur elevernas arbetsgång 

varit under själva laborationstillfället och att labbrapporten ofta speglar hur de arbetat praktiskt. 

Många av de undersökta lärarna är dock noggranna med att understryka att det inte är kvantiteten 

labbrapporter utan kvalitén på labbrapporter som ska uppnås. Samtliga lärare pekar på vikten av 

processen i att skriva labbrapporter och att det bygger upp elevernas förmågor att planera, 

resonera och utvärdera på ett naturvetenskapligt sätt.  

Om man tränar och blir bra på att skriva labbrapporter, så har man lärt sig något väldigt 
viktigt, man får förståelse. 

(Ur intervju med Sune) 

Om de har en bra rapport har de oftast förstått. 

(Ur intervju med Cecilia) 

Även de övriga lärarna menade på att de kan se hur eleverna förstått en laboration med hjälp av 

labbrapporter. Roger och Henrik beskriver även att de kan särskilja på vilken nivå eleverna ligger 

i analytisk förmåga, samt att de kan utkristallisera vad som är nyanserat och inte.  
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Det jag kan bedöma är ju tolka, redovisa och utvärdera sina metoder med enkla och sen 
på A-nivå, nyanserade omdömen. Enkla är bara att eleven räknar upp vad som kan ha 
gått fel medan nyanserade omdömen är mer om eleverna kan exempelvis se vad som är 
en relevant felkälla eller inte. Det där kan jag se och det tycker jag blir väldigt tydligt.  

(Ur intervjun med Henrik) 

Henrik beskriver att labbrapporterna förutom att de visualiserar elevernas förmågor även ger 

tydliga och konkreta grunder för betygssättning vilket han inte får annars på exempelvis 

laborationspassen. Henrik och flera av lärarna beskriver även att de anser att labbrapporterna ger 

dem underlag för betygsbedömning även av de praktiska momenten. Lärarna beskriver att de 

under utförande-delen i rapporten får en bild över hur de har arbetat praktiskt och att rapportens 

kvalitet bygger på att eleverna fört anteckningar och förstått laborationen. När det gäller antalet 

labbrapporter så motiverar flera av lärarna att få rapporter är att föredra. Roger beskriver att det 

inte skulle fungera att eleverna lämnade in rapporter efter varje laboration eftersom det skulle 

bidra till en allt för stor arbetsbörda för eleverna. Sune och Rebecka anser båda att eleverna måste 

lära sig skriva rapporter innan de bedöms. De övriga lärarna menar också att rapporterna ingår i 

en lärandeprocess, vilket innebär att eleverna måste få möjlighet att öva sig och bli bättre på att 

skriva rapporter. Sune beskriver att eleverna lämnar in några få labbrapporter som bedöms, men 

då ska de vara av hög kvalitet, menar han. Han berättar att han ser på de rapporter som skrivs 

innan de examinerande som träningstillfällen och att de som är examinerande kan jämföras med 

en fotbollsmatch då det är skarpt läge.  

När de ska lämna in, då är kraven höga, då ska den vara riktigt bra. De får tillbaka den 
och får mala den tills den är riktigt bra.  

(Ur intervju med Sune) 

Några lärare uttrycker dock att det kan vara problematiskt att bedöma elevernas praktiska 

kunskaper endast ur labbrapporter. Flera lärare beskriver att den praktiska bedömningen under 

laborationerna kan bli godtycklig eller att den praktiska förmågan endast vägs in i enstaka fall vid 

betygssättning av förmåga tre.  

 

Lärarna uttrycker således olika resonemang för att bedöma förmåga tre i laborationsrapporter och 

att lägga mindre fokus på hur de arbetar under själva laborationstillfället. Lärarna trycker mycket 

på att labbrapporterna blir en del i en process där eleverna utvecklar sina naturvetenskapliga 

förmågor. Laborationsrapporterna kan även påvisa utveckling och förändring och ger möjlighet 

till jämförelse och återkoppling till eleverna, anser de.  

Bedömningsform 

Alla de intervjuade lärarna använder sig, som ovan nämnt, i stor utsträckning av 

laborationsrapporter för att göra bedömningen av elevernas experimentförmåga. Lennart 
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beskriver att det han tittar till och bedömer hos eleverna är det som de presenterar, vilket senare 

ligger till grund för betyget i kemi. Detta återfinns hos de flesta lärarna som antingen tar in 

planeringar och rapporter eller bedömer presentationer. På samma sätt resonerar Henrik och 

Rebecka om hur rapporter ger dem det de behöver för att göra en bedömning av elevernas 

experimentförmåga.  

Där får jag hårda betygsunderlag som jag kan använda för att sätta E, C och A. Mm, och 
det får jag i rapporterna.  

(Ur intervjun med Henrik) 

Vilka egenskaper har de visat på en labbrapport? Det kryssar jag i på ett separat papper. 
När jag är klar med denna kan jag sedan sätta olika betyg.  

(Ur intervjun med Rebecka) 

Även Roger instämmer och använder sig i första hand av rapporterna för att sätta betyg på 

elevernas experimentförmåga. Detta gör han då han anser att han kan se förmågan tolka och 

utvärdera i rapporterna och det är den som han anser vara möjlig att utvärdera och bedöma, varpå 

rapporterna ligger till grund för bedömningen av förmåga tre.  

 

Flera lärare uttrycker det som att rapporter ger en möjlighet till att göra en summativ bedömning 

av elevernas arbete, att de i och med dessa får det svart på vitt vad eleven har presterat. 

Rapporterna vägs sedan ihop till ett betyg. Även Susannes metod att sätta en gradering 1, 2 eller 3 

på varje elev efter laborationspassen kan ses som en form av summativ bedömning som hon 

sedan använder till betygssättning.  

 

Även om lärarna kan ses använda en summativ form av bedömning så talar uteslutande alla om 

att främja en lärandeprocess.  

Jag jobbar med att succesivt bygga upp elevernas laborativa förmågor att planera, utföra 
och skriva laborationsrapporter. Det kommer med återkopplingen. 

(Ur intervju med Roger) 

Idealsituationen är att man har jobbat med det innan, pratat, gett respons, utan att för den 
sakens skull säga att det är examinerande utan man kan säga att det här klarar du men det 
här kan bli bättre. Det är så man vill göra.  

(Ur intervjun med Lennart) 

Här beskriver Roger och Lennart tydligt hur de vill se lärandet som en lång process där 

bedömningen är en central del i handledningen. Lennart beskriver hur han vill ge respons till 

eleverna för att dessa ska bli bättre. Detta bygger ju då på en bedömning från Lennarts sida för 

att kunna ge denna respons. Det blir här alltså tydligt att lärarna vill använd sig av formativ 
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bedömning för att på sikt öka elevernas inlärning. Detta är mer eller mindre uttalat under alla 

intervjuer. 

 

Denna typ av lärandeprocess sker även under laborationspassen men då menar Susanne att det 

blir handledning snarare än återkoppling i hennes fall. Hon beskriver det som att hon inte 

återkopplar på elevernas laborativa förmågor i någon större utsträckning. Detta beror främst på 

att hon inte anser dessa vara prioriterade i ämneskraven. Dock använder hon sig av frågor och 

handledning för att få eleverna in på rätt spår. 

Man märker när grupper fastnar att man då får ta en diskussion och ställa lite frågor som 
gör att de kommer framåt eller får lite idéer för hur de ska lösa det. Så hur mycket 

feedback jag ger dem visar också hur det går för dem. 

(Ur intervjun med Susanne) 

Susannes svar visar ändå på att hon gör en viss typ av formativ bedömning, där återkopplingen 

till eleverna både ska ge dessa stöd och hjälp att komma vidare, men även ge henne en bild av hur 

det går för dem. På liknande sätt beskriver alla intervjuade lärare att de arbetar med handledning 

även om de inte systematiskt återkopplar på elevernas praktiska arbete. 

Det är nog något som sker under tidens gång, spontant från min sida. För att förstärka 
det som är bra säger jag värderande ord som pushar dem framåt. På så vis formar jag 
eleverna.  

(Ur intervjun med Cecilia) 

Cecilia beskriver just att detta arbete med att utveckla elevernas laborativa förmåga är något som 

bara sker, och inget hon kan sätta ord på hur eller konkretisera till en metod. Sune, som också är 

den lärare som lägger störst vikt vid den praktiska förmågan och vid praktiska laborationsprov, 

uppdrag som han kallar dem, ser sig som en tränare och drar en parallell till fotbollsvärlden.  

Jag använder återkoppling för lärande. Men en viktig sak är att vi skiljer på träning och 
match. På träningarna, då är jag som en gammal fotbollstränare, flytta foten, så att du kan 
slå en bredsida. Men på match, då har man inte den typen av återkoppling.  

(Ur intervjun med Sune)  

Sune beskriver en skillnad på övning och examination och ser sig som en tränare som coachar 

och ger återkoppling till eleverna på träning men står tillbaka på match, examinationsuppgiften. 

Sune berättar även att han lägger stor vikt vid handledningen av just det praktiska arbetet, något 

som särskiljer honom från övriga respondenter som inte betonar detta på samma tydliga sätt. Det 

kan ses som att Sunes avvikande syfte med laborationerna också ger honom ett annat fokus 

beträffande bedömning och valet av metod för detta.  
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På elevernas rapporter så ger alla lärare kommentarer och fyra av lärarna låter eleverna skriva om 

sina rapporter efter kommentering av antingen lärarna själva eller av klasskamraterna.  

Jag jobbar hela tiden med att eleverna ska lära sig att bedöma sina egna förmågor. Det 
förekommer kamratbedömning där eleverna får titta på varandras laborationsrapporter 
och ge varandra konstruktiv kritik och tipsa varandra om hur rapporterna kan utvecklas.  

(Ur intervjun med Rebecka)  

Rebecka beskriver det som att en viktig del i att förstå vad som ska förbättras är att kunna 

värdera sina egna förmågor, vilket tränas när eleverna ger kamratbedömning. Rapporterna ser 

hon även en förbättring av, vilket ger en dubbel effekt i denna arbetsmetod, menar hon. En risk 

med kommentarer, påpekar Susanne, är att eleverna inte alltid tar dessa till sig.  

Ja, ofta är det så att man lämnar in någonting och så tycker man gud vad skönt, nu är det 
över. Och kommer kommentarer och ett betyg så spelar kommentarerna ingen roll men 
kommer det bara kommentarer kan man se en effekt av dessa. 

(Ur intervjun med Susanne) 

Hon trycker på att ett betyg inte bör skrivas ut på rapporter vilket överensstämmer med övriga 

lärare i studien. Lennart beskriver det som att betyg förhindrar effekten av kommentarerna. 

Dessutom så är det enligt styrdokumenten omöjligt att sätta ett betyg på en deluppgift eftersom 

alla förmågor eller områden som innefattas i ett betyg inte har testats. Detta resonemang är 

entydigt hos alla respondenter. För att få eleverna att läsa kommentarerna, så använder sig 

Susanne av två inlämningar av rapporten, där eleverna är tvingade att korrigera rapporten efter 

Susannes kommentarer inför en andra inlämning. Tre andra lärare använder sig av liknande 

varianter med flera inlämningar där de i de flesta fall endast kommenterar utan att bedöma den 

första inlämningen. Lärarnas sätt att använda sig av två inlämningar, där den första inte är 

betygsgrundande, vittnar om att denna bedömning görs med fokus på elevernas lärande i första 

hand, även om det i andra hand kan antas mynna ut i ett betygsgrundande material.  

 

En annan metod för att se till att eleverna tar till sig kommentarerna har Henrik som upplevde, 

precis som Susanne, att hans kommentarer inte var till någon nytta.  

Jag har ägnat mycket energi åt att skriva kommentarer på labbrapporter och tyckt att det 
har haft väldigt liten effekt. När jag jämför skriver jag samma saker till samma elever om 
och om igen.  

(Ur intervjun med Henrik) 

Henrik visar frustration över att eleverna tidigare inte tittade på hans kommentarer, som han 

påpekar är viktiga för elevernas progression. Sedan han har börjat använda en fysisk portfolio där 

han samlar elevernas arbeten, rapporter och prov tycker han dock att detta har förbättrats 

markant. Hans metod med detta går ut på att han inför varje ny rapport exempelvis låter eleverna 
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få tillbaka sin föregående rapport och ge sig själva tre tips utifrån hans kommentarer som de ska 

tänka på inför det kommande rapportskrivandet. En stor poäng i detta, menar Henrik, är att 

eleverna får återkopplingen både efter en inlämning, men också i direkt koppling till den nya 

uppgiften. 

 

Fem av sju lärare har strategier för att se till att eleverna tittar på sina kommentarer. Varken 

Roger eller Lennart tar in flera versioner av inlämningarna utan det är en slutversion som bedöms 

som kommenteras. Lennart beskriver det som att kommentarerna får eleverna helt enkelt ta med 

till nästa examination. Det kan med Henriks och Susannes resonemang, om att eleverna ägnar lite 

tid åt kommentarer ifall de inte måste, diskuteras vilken effekt detta har. Roger och Lennart 

beskriver dock båda att de strävar efter att ge respons tidigare under processens gång på icke 

examinerande moment. Detta kan vara exempelvis att eleverna ska skriva en del av en rapport 

eller göra en planering och en uppställning av en laboration, som de då får kommentarer på. 

Detta gör de för att träna på rapportskrivandet inför den examinerande fullständiga rapporten. 

Detta sätt att fokusera mer på någon del av laborationen eller rapportskrivandet återkommer hos 

majoriteten av intervjuade lärare. Roger arbetar även mycket med anonym återkoppling som han 

gör på elevernas protokoll som de för under varje laboration. Där för eleverna anteckningar över 

frågeställningar, genomförande och resultat och detta kommenterar Roger och ger på så sätt 

återkoppling till eleverna.  

Eleverna måste få återkoppling. De vill gärna se, har jag gjort rätt, vad borde jag gjort? 
Men de får inte bli för pressade. Och för mig är det enklare att ge några goda råd än att 
bedöma. Det här var bra, det här med men det här ska du tänka på.  

(Ur intervjun med Roger) 

Det låter på Roger som att eleverna vill ha återkoppling och tycker det är viktigt, något som då 

kan tolkas som att de också bör ta det till sig även om han inte följer upp återkopplingen. Han 

pekar också på att återkoppla går enkelt till skillnad mot bedömning. Detta kan dock ses som att 

Roger gör en sorts bedömning, men kanske inte betygsbedömning, som Roger verkar syfta till i 

citatet.  

 

Då inga av lärarna sätter ut betyg på rapporterna eller på elevernas arbete använder de sig i stället 

av matriser. Tre av lärarna använder sig av skolverkets bedömningsmatris medan fyra har 

omarbetade versioner av denna anpassad för laborationsrapporter, då störst fokus ligger på dessa 

när förmåga tre ska bedömas. De omarbetade varianterna har som Henrik beskriver det som 

syfte att bli mer lättförståeliga för eleverna då han anser att Skolverkets är svårbegriplig. Henriks 

matris ska också syfta till att bedöma formalia och utformningen av det skriftliga så att eleverna 

enklare kan se vad som saknas. Han menar även att det förenklar kamratbedömningsarbetet. 

Liknande syfte med omarbetade matriser beskrivs av tre andra. Alla sju lärare pekar, oavsett 
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matris, på att det är viktigt att tala om vad eleverna ska träna på och är överlag positiva till att 

arbeta med matriser.  

Vet inte eleverna vad de ska jobba mot så är det också svårt att nå dit. Inför varje rapport 
eller laboration testar jag ofta olika saker. Någon fokuserar på metoden och någon på att 
eleverna ska formulera en egen frågeställning.  

(Ur intervju med Susanne) 

Susanne beskriver det alltså som att hon förklarar vad som krävs för olika moment, vilket hon 

även försöker förtydliga med hjälp av matrisen så att eleverna blir informerade om vad som krävs 

för exempelvis A-nivå. På liknande sätt arbetar alla lärare med matriserna efter att eleverna har 

färdigställt en rapport, och två till beskriver att de använder sig av dem även innan examinerande 

moment. Henrik argumenterar dock för att det blir för svårt och abstrakt för eleverna att ta till sig 

kurskraven innan ett moment och menar på att tids nog lär de sig matrisens uppbyggnad när de 

använder den. Lennart låter eleverna själva använda matrisen för att öka förståelsen för vad som 

är kraven för varje nivå. 

De små textsnuttarna som de har producerat får de själva bedöma och kritisera och 
bestämma vad som är översiktligt och utförligt. Och så tar vi en diskussion om det.  

(Ur intervjun med Lennart) 

På detta sätt menar Lennart att eleverna får en ökad förståelse för de annars diffusa beskrivande 

ord som återfinns i matrisen. Han anser även att det är ett bra sätt att arbeta med exempel från 

tidigare elevers rapporter för att visa på exempelvis ett nyanserat och utförligt resonemang. Att 

använda exempel på detta sätt använder sig de flesta av lärarna sig av i detta syfte.  

 

Alla lärare pekar på vikten med att ge kommentarer och återkoppla på elevernas arbete. De har 

olika metoder att göra detta på men gemensamt kan det sägas att de ser lärandet som en process 

där eleverna först får chans att lära sig och ta till sig av återkoppling utan att bli examinerade. Alla 

lärare arbetar även med matriser för att synliggöra förmågorna och kunskapskraven och många 

pekar på vikten av att exemplifiera och förklara dessa. En tydlig trend kan alltså ses att de alla 

strävar efter en lärandeprocess, där elevens utveckling står i fokus, även om denna sen mynnar ut 

i en bedömning som ska leda till ett betyg. Handledningen som sker under laborationerna kan ses 

som en typ av återkoppling men i första hand sker systematisk återkoppling på elevernas skriftliga 

inlämningar så som laborationsrapporter. 

Påverkande faktorer 

Många av lärarna uttrycker att det inte finns några tydliga belägg i ämnesplanen för att det ska 

göras en bedömning av det praktiska arbetet under laborationerna.  
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Det står egentligen ingenting om genomförandet, att det ska vara lugn och reda eller att 
inga kemikalier får spillas eller bägare gå sönder. Sen måste man ju säga att vissa saker 
ändå måste finnas för att det inte ska bli ett rörigt och svårtolkat resultat. Så det kan man 
ändå se i slutprodukten. 

(Ur intervju med Lennart) 

Lennart menar att det inte finns något särskilt krav på att eleverna ska bedömas under själva 

laborationstillfället. Det som ska bedömas är i stället hur de har väl de som helhet har genomfört 

laborationerna, och detta framkommer, menar Lennart, i laborationsrapporterna. Roger uttrycker 

liknande åsikter, nämligen att det inte finns något tydligt uttalat i ämnesplanen beträffande 

bedömning av det praktiska arbetet under laborationer.  

Styrdokumentet trycker inte så tydligt på att det praktiska ska bedömas. Det viktiga är att 
de lär sig att värdera vad som kunde förbättras under en laboration, och vad som 
eventuellt gick fel eller liknande. 

(Ur intervju med Roger) 

Styrdokumenten spelar hos merparten av lärarna en stor roll i såväl deras undervisning som 

bedömning och flera lärare beskriver att styrdokumenten ligger till grund för vilka laborationer 

som väljs ut. Laborationerna ska kunna ge möjlighet för eleverna att uppvisa de förmågor som 

finns angivna i ämnesplanen, menar flera av de undersökta lärarna, även om Roger beskriver valet 

som ändå rätt begränsat. 

Det finns inte så jättemånga labbar som tydligt påvisar vissa egenskaper hos eleverna, så 
man är ändå rätt så begränsad. 

(Ur intervju med Roger) 

Roger lyfter fram att det finns många faktorer som påverkar valet av laborationer. Dels att 

eleverna ges möjlighet att påvisa vissa egenskaper, men också att laborationerna inte får vara för 

snäva, utan att de innehåller allmänna laborationsmetoder. Rebecka menar på att det största 

problemet under laborationer är att få eleverna att göra det hon vill, och syftar då inte till att 

eleverna inte lyder, utan att få eleverna att exempelvis föra de resonemang som är relevanta för 

det specifika momentet som utförs.  

 

Resonemangen som Rebecka beskriver har sin grund i de förmågor som ämnesplanen tar upp. 

Hon berättar att hon upplever det som problematiskt att få eleverna att påvisa de egenskaper som 

de ska visa upp enligt ämnesplanen, när det handlar om det praktiska utförandet på laborationer. 

Henrik menar att det finns en problematik i att förhålla sig till det som uttrycks i 

bedömningsmatrisen som har att göra med om eleverna utför saker i samråd eller efter samråd med 

läraren. Henrik beskriver formuleringen som problematisk, då den begränsar elevernas möjlighet 

att fråga saker under laborationerna.  
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Det finns ju i samråd eller efter samråd. Det där har ju funnits i alla kunskapskrav, 
kriterier som det hette förut och jag tycker jätteilla om dem. För det blir ju någonstans att 
den eleven som inte frågar kan få högre betyg än den som frågar. 

(Ur intervju med Henrik) 

Flera av de övriga lärarna beskriver hur de separerar i samråd eller efter samråd som finns beskrivet i 

ämnesplanen för kemi. Detta gör lärarna genom att de låter eleverna öva sig på olika laborativa 

moment då de får möjlighet att ställa frågor och diskutera hur de kan utvecklas. Tre av lärarna 

beskriver sedan att de har någon form av examinerande laboration där eleverna ska jobba 

självständigt och att de tillfällena ger en tydlig bild över vilka elever som agerar mer självständigt 

än andra.  

 

Hos sex av sju lärare syns tydligt hur deras undervisning finns förankrad i styrdokumenten. Sune 

anser att bedömningsunderlaget i ämnesplanen är för otydligt och oprofessionellt, och Sune 

baserar därför sin bedömning mer på erfarenhet än på direktiv från rådande styrdokument. För 

de övriga lärarna genomsyras den laborativa undervisningen av inslag från ämnesplanen och 

många laborationer är anpassade för att eleverna ska ges möjlighet att uppvisa de förmågor som 

ämnesplanen avser. Sune lyfter fram att han ser på laborationer som helt fundamentala för 

kemiundervisningen och för ämnet kemi, även om detta inte har getts tillräckligt utrymme i 

styrdokumenten. 

Ja vi ser det (laborativa) nästan som ett eget universum om man ser till styrdokument där 
detta inte riktigt har stöd. Men jag tror att alla praktiskt arbetande kemister anser att detta 
är väldigt viktigt att lära sig.  

(Ur intervju med Sune) 

Förutom att styrdokumenten är något som påverkar de flesta lärarna i undersökningen, så 

uttrycker även vissa av lärarna att frågor från eleverna kring utrustning på laborationer är något 

som kan påverka hur mycket tid och utrymme som ges till exempelvis resonemang eller 

bedömning under laborationerna. Roger beskriver att han spelat in sina elever för att kartlägga 

vilka resonemang som förs och vad eleverna frågar om under en laboration. Roger fann att 

mycket av elevernas tid under laborationer lades på diskussioner om hur utrustning fungerar eller 

var saker finns.  

Jag har spelat in elever under laborationer och då hört hur mycket de diskuterar 
utrustningen. Av denna anledning ser jag till att förbereda beskrivningar av utrustning och 
liknande, så att de pratar om mer kemispecifika saker. 

(Ur intervju med Roger) 

Det Roger beskriver är att laborationerna och elevernas diskussioner kring kemi begränsas av att 

de ibland får lägga mycket energi på hur olika laborativa utrustningar fungerar. Roger menar att 

detta inte får blockera de ämnesspecifika resonemangen och han ser därför till att det finns 
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tydliga instruktioner över hur utrustningen fungerar och förbereder så att allt finns framtaget 

inför passet.  

 

De flesta av lärarna beskriver även att tidsaspekten påverkar deras utrymme för den praktiska 

bedömningen under laborationer. Flera av lärarna uttrycker att de gärna skulle ha längre 

laborationspass för att hinna med alla moment som ska utföras under ett laborationstillfälle. 

Cecilia berättar exempelvis att hon skulle vilja ha längre laborationspass så att eleverna kan få 

möjlighet att laborera mer fritt och konstruera egna försök. Även Rebecka menar på att tiden är 

något som absolut begränsar den laborativa verksamheten och att hon gärna skulle se att 

laborationspassen var något längre. 

Jag skulle vilja ha längre lektioner, skulle nästan kunna ta dem obetalt. 

(Ur intervju med Rebecka) 

Jag skulle vilja ha längre labbtillfällen. Man hinner en bit på 80 minuter, men man hinner 
inte låta dem exempelvis sätta upp egna försök. 

(Ur intervju med Cecilia) 

Roger beskriver att tiden som är avsatt för laborationerna är acceptabel, men att laborationerna är 

mycket intensiva.  

Det är mycket intensivt med laborationer, så av den anledningen är det svårt att hinna 
uppfatta allt. Trots att jag arbetat så länge och gjort labbarna många gånger är det svårt att 
hinna med. Det är alltid mycket som händer. 

(Ur intervju med Roger) 

Alla de undersökta lärarna i undersökningen beskriver att tidsaspekten påverkar deras möjlighet 

att hinna uppfatta allt på laborationer och tiden påverkar även valet av laborationer. Flera lärare 

beskriver att de med längre tid skulle få utrymme att utföra mer öppna laborationer där eleverna 

skulle ges tillfälle att sätta upp och planera egna laborationer. Detta skulle öka möjligheterna att se 

elevernas förmåga att planera och genomföra försök. Sune beskriver att han tycker att det har 

förändrats vad som hinns med på en laboration idag jämfört med för 10 år sedan.  

Vi har fått så otroligt svaga elever, tiden räcker inte till, vi hinner inte. Har vi 100 minuters 
labb hinner vi inte med det vi hann på 80 min för 10 år sedan.  

(Ur intervjun med Sune) 

Sune berättar att det i hans fall påverkar att de har väldigt svaga elever, och att detta är en faktor 

som påverkar hur mycket som hinns med under en laboration. Susanne beskriver, till skillnad 

från övriga lärare, att hon bedriver bedömning av det praktiska arbetet under varje 

laborationstillfälle. Detta kan, som Susanne också säger, bero på att hon har en fördelaktig 

situation då hon har så pass få elever. Hon lyfter även fram att hon har två timmar per 
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laborationstillfälle att förfoga över. Denna tidsram är avsevärt mycket längre än övriga lärare som 

har kring 80-90 minuter per laborationspass.  

Det är alltid så för de är nio elever och vi har fyra dragskåp så två och två och en grupp 
med tre. Men det är ju väldigt lyxigt. 

(Ur intervju med Susanne) 

Susanne menar att detta är en fördel ur bedömningssynpunkt och är medveten om att det ökar 

interaktionen med eleverna och då även bedömningsmöjligheterna under lektionerna. Det 

föreligger alltså en skillnad i lärarnas utrymme för bedömning av det praktiska arbetet på 

laborationer. De lärare som har 16 stycken elever per laborationstillfälle uttrycker att tidsaramen 

och intensiteten under laborationerna begränsar deras möjligheter att uppfatta allt som sker under 

laborationerna. 

Slutsats  

Flera av lärarna beskriver att bedömning av eleverna under varje praktiskt moment hämmar 

lärandeprocessen och minskar elevernas möjlighet till resonemang sinsemellan. Merparten av 

lärarna utrycker därför att det mer hämmar än främjar eleverna att hela tiden undersöka hur de 

arbetar. En lärare menar att hon som lärare lätt kan bli som en typ av monster under laborationer 

som mer stjälper elevernas arbetsgång än hjälper dem. De flesta av lärarna har en tydlig 

korrelation mellan laborationernas utformning och det rådande styrdokumenten och testar med 

hjälp av utformningen eleverna på olika moment på olika laborationer. De flesta jobbar efter att 

utforma laborationer som är sammankopplade med ämnesplanen på ett sådant sätt att eleverna 

får möjlighet att påvisa de förmågor som ämnesplanen syftar till. Dock förefaller detta 

styrdokument otydligt på vissa punkter, menar vissa lärare. En av lärarna är så pass besviken på 

otydlighet i styrdokumenten att läraren mer eller mindre släppt de bedömningsunderlag som 

finns där.  

 

De flesta av lärarna menar att den praktiska förmågan i ämnesplanen inte betonas i särskilt stor 

utsträckning. Det i kombination med att flera anser att deras närvaro kan störa elevernas 

arbetsgång, är de två största argumenten för att lärarna inte i någon större utsträckning bedömer 

eleverna under laborationerna. Undantaget till detta är Susanne, som har både längre tid och 

mindre klasser än de övriga sex lärarna, som anser sig kunna bedöma elevernas förmågor på varje 

laborationstillfälle och som även dokumenterar detta. Cecilia och Sune är två lärare som anser det 

vara enkelt att bedöma eleverna under passen men inget som dokumenteras. Detta kan kopplas 

till deras långa arbetslivserfarenhet och även att de lägger en stor vikt vid just det laborativa 

arbetet, varpå de kan ha fått en stor erfarenhet av det laborativa arbetet på grund av detta.  
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Då fokus överlag inte ligger på det praktiska arbetet under laborationerna använder i stället 

samtliga lärare sig i stor utsträckning av rapporter för att göra sin bedömning av eleverna. Detta 

då det verkar ge elevernas resultat svart på vitt och lärarna då enkelt kan bedöma förmågan tolka 

och utvärdera. Denna del av förmåga tre verkar vara den de flesta bedömer mot och den de säger 

sig kunna bedöma. Förutom att kunna göra en bedömning så möjliggör även 

laborationsrapporterna kommentarer, återkoppling och kamratbedömning vilket tydligt talar för 

att lärarna arbetar efter att skapa en formativ lärandeprocess. Bedömning verkar ske i första hand 

för elevens utveckling och i andra hand för att summera ett betyg. Rapporterna är även tydligt 

upplagda efter ett naturvetenskapligt arbetssätt vilket lärarna alltså verkar betona med dessa. I 

huvudsak kan lärarna ses titta till detta arbetssätt som helhet snarare än till det praktiskt 

genomförda arbetet.  

 

Förutom rapporter förekommer hos vissa lärare praktiska prov där både planerandet och 

genomförandet verkar observeras men som sedan ändå mynnar ut i en rapport där hela 

arbetsgången dokumenteras. Tiden och gruppstorleken verkar vara begränsande faktorer för 

laborationsproven, varför de genomförs endast av tre av lärarna. Det kan ses som att 

ämnesplanen, lärarnas arbetsbörda samt deras syn på lärandet mynnar ut i en problematik samt 

en ovilja att bedöma eleverna under laborationspassen. En egen vilja att utveckla samt bedöma 

elevers praktiska förmåga verkar vara centralt för att detta ska ske, där lärarnas erfarenhet även 

verkar påverka dessa möjligheter. 
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Diskussion 

Syftet med studien är att studera vilka strategier verksamma lärare anser sig använda för att 

bedöma sina elevers laborativa arbete inom ämnet kemi på gymnasieskolan samt vad detta val 

grundar sig i. Efter analys av insamlad data kan det fastslås att den strategi som alla lärare entydigt 

använder sig av, beträffande bedömningen av elevernas laborativa förmågor, är 

laborationsrapporter. Rapporterna används inte bara av samtliga utan är också antingen det enda 

eller åtminstone det klart största betygsunderlaget som lärarna har för att bedöma förmåga tre, 

experimentförmågan. Anledningen till detta metodval verkar vara kopplat främst till deras 

tolkning av ämnesplanen, där bedömningen av elevernas praktiska förmåga inte är i fokus eller 

anses möjlig att testa. Tolkningen verkar även bero på lärares höga arbetsbörda under 

laborationerna, som en konsekvens av tidsramen och många elever, men också på deras syn på 

lärande, då de inte anser sig vilja störa eleverna i onödan. Detta leder till att de i mindre 

utsträckning använder elevernas praktiska arbete under själva laborationerna som 

bedömningsunderlag. Arbetsgången präglas dock starkt av ett formativt synsätt där samtliga 

lärare syftar till att snarare utveckla elevernas praktiska förmågor än att bedöma dessa för ett 

betyg. 

Ramfaktorers påverkan 

Den övergripande trenden, att lärarna väljer att inte ligga tonvikt på elevernas genomförande, går 

att härleda till styrdokumenten där förmågan att genomföra är svårtolkad och svårbedömd enligt de 

intervjuade lärarna men förmågan att tolka och utvärdera är enklare. När lärarna har bestämt sig för 

en bedömningsmetod har de som Pettersson (2010, s. 14-15) beskriver behövt redogöra innan för 

vad det är som ska bedömas. Precis som Persson (2011, s. 13) säger så har lärarna alltså hämtat 

vad som ska bedömas från den nationella ämnesplanen varpå detta sedan har omformats dels 

utifrån lärarnas tolkning av innehållet men också utifrån rådande förhållanden i klassrummet. 

Eftersom det är högst rimligt att anta att det blir mindre fokus på förmågorna att planera och 

genomföra då elever skriver en teoretisk laborationsrapport kan antagandet göras, i enlighet med 

Persson (2011, s. 13), att lärarna har valt att tolka styrdokumenten på så sätt att fokus inte ligger 

på den praktiska förmågan under laborationerna. Detta går att se då de lärare som prioriterar och 

lägger vikt vid praktiska prov är de som mer uttalat än övriga har ett syfte att utveckla elevernas 

praktiska förmåga, alltså själva handhavandet av utrustning och kemikalier. 

 

I studien framkommer att lärarnas bedömning av det praktiska arbetet på kemilaborationer 

påverkas av de ständigt förekommande ramarna tid, gruppstorlek och styrdokument. Detta kan 

kopplas till att just dessa ramfaktorer är något som lärare ständigt måste förhålla sig till i sin 

undervisning och bedömning (Säljö, 2000, s. 46). Flera lärare framhåller att tidsaspekten är något 
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som påverkar såväl laborationernas utformning som deras möjlighet att exempelvis hinna 

observera alla elever, eller utforma öppna laborationer som kan påvisa elevernas praktiska 

kunnande. Stora elevgrupper i kombination med utrustning och liknande har en stor påverkan 

vilket medför att tiden i många fall blir knapp (Högström, 2009, s. 64). Samtliga lärare i studien 

menar på att tid är något de ständigt måste ta hänsyn till, dels i utformningen och genomförandet 

av laborationer, men också ur bedömningssynpunkt. Detta överensstämmer med Lundgren 

(1972, s. 40) som menar att den första ramfaktorn en lärare måste ta hänsyn till är just tid. Det går 

även att finna en trend i att lärarna i studien anpassar tiden som läggs på bedömning efter 

rådande riktlinjer som finns i styrdokument, ämnesplanen. Detta kan sättas i relation till 

Gustavsson (1999, s. 46) som beskriver det som att lärare måste förhålla sig både till det innehåll 

som förväntas att de belyser, samt den rådande tidsramen. 

 

Styrdokumenten är något som merparten av lärarna i studien menar att de förhåller sig till i den 

laborativa undervisningen och i bedömningen av elevernas laborativa arbete. Lärarna utformar 

laborationer som svarar mot de kunskapskrav och de förmågor som eleverna förväntas uppvisa. 

De undersökta lärarna beskriver även att de är tvungna att tolka styrdokumentet för att praktiskt 

kunna använda det. I flera fall handlar det om att lärarna gör en tolkning av vissa delar i 

styrdokumentet för att skapa konkreta riktlinjer och få en större tydlighet. Tolkningarna av 

styrdokumenten som lärarna gör mynnar ut i matriser som de sedan utnyttjar för att bedöma och 

återkoppla elevernas arbetsgång och prestationer. Styrdokumentens roll som en påverkande 

ramfaktor synliggörs härmed. Detta går att koppla till Persson (2011, s. 13) som beskriver det 

som att styrdokumenten påverkas av två saker. Dels påverkas de av just lärarens tolkning, men 

också av klassrummets ramar för vad som är möjligt att genomföra. 

 

Förutom att lärarna i undersökningen påverkas av ämnesplanen i bedömningen av elevernas 

laborativa kunskaper så spelar även gruppstorleken in. Lärare i studien beskriver att de inte har 

möjlighet att hinna se alla elevers prestationer under ett laborationspass. Endast en lärare bedriver 

bedömning under varje laborationspass av det praktiska arbetet hos eleverna och denna lärare har 

avsevärt färre elever under laborationerna. Detta pekar på att gruppstorleken påverkar lärarnas 

möjlighet att utföra en bedömning av det praktiska arbetet under laborationerna. Detta 

överensstämmer med studier där lärares uppfattning är att minskade klasstorlekar skulle kunna 

bidra till en större interaktionsmöjlighet med eleverna samt ett större utrymme till variation i 

undervisningen (Einarsson, 2003, s. 47). 

Bedömningens utformning 

Att titta till elevernas arbete under laborationer eller praktiska prov kan ses som problematiskt 

enligt en av lärarnas oro i om hon bedömer rätt saker. Detta överensstämmer med McMillan 

(2003, s. 36-38) som pekar på att en icke likvärdig bedömning av eleverna kan ske då lärarnas val 
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av bedömningsstrategi, i studien, skiljer sig mellan elever. Trevligt bemötande, självständigt arbete 

och arbetsvilja kan förbättra bedömningen av eleven enligt McMillan (2003, s. 36-38) vilket 

överensstämmer med lärarens beskrivning. I ljuset av detta kan det faktum att vissa av lärarna inte 

systematiskt dokumenterar något från laborationerna eller proven därför ses som ett hinder för 

lika bedömning av eleverna. När vissa lärare beskriver erfarenheten som ett redskap för 

bedömningen kan det därför inte helt uteslutas att denna bedömning blir subjektiv och ojämlik. 

Detta går att koppla till Pettersson (2010, s.15) som beskriver bristande dokumentation som en 

faktor till att bedömningen kan bli missvisande. Att lärarna tittar på fel saker eller förmågor är 

ytterligare en risk för fel i bedömningsprocessen (Pettersson, 2010, s. 15), något som skulle kunna 

vara fallet då lärarna ska titta på genomförandet men i själva verket bedömer i första hand efter 

en rapport och i andra hand efter uppfattningar från laborationer eller praktiska prov. Genom att 

välja att inte lägga fokus vid genomförandet utan i första hand förmågan tolka och utvärdera så 

verkar valet av bedömningsmetod, rapporter, ändå ses korrelera med det som lärarna syftar till att 

bedöma.  

 

Lärarna har en tydlig fokus på bedömning för lärande där elevens kunskapsintag står i fokus. Det 

kan ses som att en stor del av bedömningen sker som en process där lärarna försöker handleda, 

och i hög grad återkoppla och kommentera på elevernas arbete. Detta kan sättas i relation till 

Black & Wiliam (2001, s. 2) som talar om återkoppling som en metod för att bedöma formativt. 

Lärarna använder sig av kommentarer på rapporter, anonym återkoppling på inlämningar samt 

användandet av matriser för att eleverna ska förstå vad de ska arbeta med och även vad de ska 

arbeta mot. Detta görs inte enbart på examinerande moment utan ofta under arbetsgången. Detta 

sätt att arbeta överensstämmer med forskningens definition av formativ bedömning som en 

bedömning som beskriver vad eleven kan, vad som är målet och vad som är nästa steg (Hattie & 

Timperley, 2007, s. 86-90; Jönsson, 2013, s. 98). Att beskriva elevens förmågor i form av matriser 

som lärarna gör leder därför till att tydliggöra målen och vad som är nästa steg för eleven 

(Lundahl, 2011, s. 93-95; 109). Detta görs inte enbart på examinerande moment i slutet av kursen 

vilka kan ha en mer summerande funktion utan ofta under arbetsgången vilket tyder på en 

formativ syn på bedömning (Lundahl, 2011, s. 11).  

 

Flera av lärarna har metoder för att ge återkopplingen mening så att eleverna verkligen tar det till 

sig. Detta är viktigt då tidpunkten för återkopplingen är central där snabb återkoppling direkt 

knuten till en uppgift ger en högre positiv inverkan på lärandet (Jönsson 2013, s. 88-92). Att en 

lärare låter eleverna titta på gamla rapporter i samband med skrivandet visar på en form av direkt 

anknuten återkoppling. Eleverna tränas i det här fallet också i självreflektion då de får läsa 

kommentarer från läraren och sedan ta med sig detta in i nästa process. Just självreflektion har 

visat sig stärka elevernas lärande och pekas också ut som en viktig del i den formativa 

bedömningen för att eleven ska bli medveten om var den befinner sig och vad den behöver 
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förbättra (Klapp Lekholm & Cliffords, 2009, s. 18). Den kamratbedömning som flera lärare 

använder sig av kan också ses som formativ. Detta då denna typ av arbetssätt tränar eleverna på 

att analysera, bedöma och reflektera över kamraters förmågor och texter varpå även elevernas 

egen självreflektion då har visat sig förbättras (Klapp Lekholm & Cliffords, 2009, s. 18).  

 

Lärarnas val av rapporter som bedömningsmetod syftar väl till att belysa det naturvetenskapliga 

arbetssättet som skrivs ut i ämnesplanen för kemi (Gy 11). Detta kan ses då rapporterna följer en 

struktur där teori, frågeställning, utförande samt tolkning och utvärdering av resultat och metod 

ska finnas med. Detta överensstämmer med Jönssons (2011, s.2019) definition för det 

naturvetenskapliga arbetssättet och således även för denna studies definition. Lärarna arbetar 

tydligt utifrån denna struktur där de vill utveckla elevernas förmågor både praktiskt och teoretiskt 

på de olika momenten som innefattas i arbetsgången. Det kan ses som att lärarna till viss del 

fokuserar mer på detta arbetssätt än på bedömningen av de praktiska förmågor eleverna visar 

upp. Detta då rapporterna av tradition är utformade utifrån detta synsätt. I rapporter läggs fokus 

på den centrala delen i det naturvetenskapliga arbetssättet att tolka resultat och utvärdera både 

dessa och metoden för att dra slutsatser eller göra nya hypoteser (Ekstig, 2002, s. 23-24; Sjøberg, 

2008, s. 78-79). Dessa delar ser lärarna i rapporten där eleverna även kan redogöra för planering 

av ett försök eller presentera metoden även om det skulle vara en demonstration eller till och 

med en teoretisk laboration som inte utförs. Därav dras slutsatsen att det lärarna bedömer är ett 

naturvetenskapligt arbetssätt som helhet snarare än det praktiska laborerandet i sig.  

Sammanfattning 

Praktiska prov var den metod som lärarna använde sig av under laborationerna för att 

systematiskt bedöma eleverna. Dock var det endast ett fåtal som gjorde detta och i stället gjorde 

många av lärarna sporadisk bedömning av eleverna under lektionspassen men som sällan 

dokumenterades. Detta svarar mot studiens första frågeställning som syftade till att kartlägga och 

belysa just metoder lärare använder sig av under lektionerna. I stället för bedömningar under 

laborationspassen använder sig alla lärare i hög grad av dokumentation på elevernas inlämningar, 

laborationsrapporter, efter passen vilket belyser frågeställning två. Delvis syftar rapporterna till att 

bilda ett underlag för en summativ bedömning som ett slutbetyg men under processens gång 

arbetar de flesta lärare formativt. Detta gör de genom återkoppling, både från lärare och även 

elever, på rapporterna men också på det praktiska arbetet som de ser som en lärandeprocess. Med 

detta belyses därmed frågeställning tre huruvida lärarna arbetar summativt eller formativt. 

Slutligen belyses frågeställning fyra genom kartläggningen av de påverkande ramfaktorerna, där 

de mest uttalade var styrdokumentens utformning men även tid och gruppstorlek. Ur dessa 

frågeställningar belystes därmed studiens övergripande syfte att kartlägga strategier för 

bedömning av laborativt arbete samt vilka faktorer som påverkar detta val.  
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Konklusion 

Den genomgående strategin lärare använder sig av för att bedöma laborativt arbete är 

laborationsrapporter. Dessa bildar hela eller den största delen av underlaget som sedan mynnar ut 

i en bedömning av elevernas experimentförmåga, förmåga tre. Dessa laborationsrapporter syftar i 

första hand inte till att kartlägga elevers praktiska förmågor utan snarare att se hela den laborativa 

processen, det vill säga det naturvetenskapliga arbetssättet. Huvudanledningen till denna strategi 

kopplas till ämnesplanen där lite fokus ligger på genomförandet i praktisk mening utan där 

bedömning av elevens tolkning och utvärdering av resultat samt metod i stället är betonad och 

enklare att bedöma. Denna tolkning av ämnesplanen görs dels på grund av lärarens arbetsbörda, 

under laborationerna men även på grund av lärares ovilja att lägga sig i och störa elevernas 

arbetsgång. Arbetsgången verkar även präglas av ett formativt synsätt hos lärare med 

utvecklingen av elevens praktiska förmågor i fokus snarare än bedömning av dessa för 

betygssättning.  

 

Lärarnas sätt att använda sig av formativ bedömning som ett sätt att utveckla eleverna 

överensstämmer med forskning på området. I en tid då formativ bedömning är den nya trenden 

inom bedömningsvärlden kan vi se att lärarna i studien följer denna trend. Skolan och synen på 

lärande förändras i takt med att samhället gör det och lärarna vi har intervjuat verkar följa denna 

förändring och utveckla sin undervisning för att gynna lärandet.  

 

Vi anser att förståelsen för ämnet kemi bygger på ett laborativt arbetssätt. Detta får vi medhåll av 

från lärarna som arbetar för att utveckla det laborativa arbetssättet. Dock är det praktiska arbetet 

inget som bedömningsmålen lägger någon tonvikt på utan något som lärarna anser sig kunna 

välja att fokusera mer eller mindre på. Det finns en risk i detta då vi anser laborationer vara 

viktiga både för förståelsen för kemi, samt andra naturvetenskapliga ämnen, men också för att 

förbereda eleverna för fortsatta studier inom naturvetenskap. Av den anledningen kan vi fråga 

oss ifall denna praktiska förmåga borde vara mer uttalad i styrdokumenten. En intressant fråga är 

om lärarna hade valt att tolka styrdokumenten annorlunda ifall de haft mindre arbetsbelastning 

och mer tid under laborationerna. Vidare forskning skulle kunna undersöka hur utformningen av 

ämnesplanen påverkar lärares val av bedömningsmetod samt vilka effekter det skulle få för 

elevernas kemikunskaper. Det skulle också vara intressant att se huruvida rapporter verkligen är 

ett bra sätt att bedöma och utveckla elevernas laborativa förmåga på. Trenderna som ses i 

analysen kan sättas mot det faktum att lärare som tackar ja till denna typ av studie kan tänkas vara 

de lärare som anser sig ha strategier eller anser det viktigt att reflektera över och ompröva dessa. 

Detta kan ha påverkat studiens utfall. Studiens kvalitativa art med endast sju intervjupersoner gör 

att vidare forskning skulle kunna syfta till att kartlägga mer generella trender.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuformulär 

Tema 1 – Bakgrund 

 Hur länge har du varit aktiv kemilärare? 

 Hur är intresset från eleverna för labbarna och för kemi i allmänhet? 

 Vad tycker du är syftet med kemilaborationer?  

 

Tema 2 – Bedömning under lektionspasset 

Undertema 1 – Uppfattning  

Hur bildar du dig en uppfattning om eleven under ett lektionspass? 

 Vad tittar du på hos eleven under lektionen i relation till kunskapsmålen?  

 Dokumenterar du detta på något sätt? 

 Vilka svårigheter upplever du med att bedöma/uppfatta elevernas kunskaper? 

 När anser du att du gör den största delen av bedömningen av elevens laborativa arbete? 

 

Undertema 2 – Bedömning i grupp 

Hur tänker du när du ska bedöma elever i grupp? 

 Hur påverkar gruppstorleken din möjlighet till bedömning?  

 Hur gör du för att försöka bedöma enskilda elever i en labbgrupp? 

 Hur åskådliggör du elevernas självständighetsförmåga?  

 Hur påverkar tidsramen bedömningen av eleverna?  

 

Tema 3 – Bedömning och dokumentation efter laborationspasset 

Undertema 1 – Kunskapsprövning  

Vilka sätt använder du för att testa elevers praktiska kunskaper?  

 Vad lämnar eleverna in efter en laboration, exempelvis svarsfrågor, rapport, labbjournal, 

riskbedömning? 

 Förekommer inslag/frågor från laborationerna på provet?  

 Görs något praktiskt prov?  
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Undertema 2 – Dokumentation  

Hur förs dokumentation efter laborationen?  

 Hur är bedömningsmaterialet uppbyggt? Matris, anteckningar, excel?  

 Vilka funktioner fyller det?  

 Hur ofta dokumenteras elevernas prestationer? Varje laboration? Stickprov? 

Undertema 3 – Återkoppling  

Vad använder du bedömningsmaterialet till? 

 Förekommer det någon återkoppling på elevernas skritliga inlämningar? I vilken form?  

 Förekommer återkoppling på elevernas praktiska arbete?  

 Förekommer någon form av elevbedömning eller självbedömning? 

 

Avslutningsvis 

Finns det något ytterligare beträffande bedömning eller i övrigt som du har kommit på som du skulle 

vilja ta upp? 

 

 

 

 


