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Sammanfattning 
 

 

I kemiundervisning på gymnasiet sker bedömning traditionellt via skriftliga prov. Som varierad 

undervisning har laborationsrapporter ett inlärningssyfte och är samtidigt bedömningsunderlag. När 

undervisning behöver anpassas, erbjuds ofta muntliga istället för skriftliga examinationer. Studiens 

syfte är att undersöka hur likvärdigt muntliga och skriftliga laborationsrapporter i kemi kan bedömas. 

Kunskapsbedömning görs utifrån SOLO-taxonomi och jämförs mot en kvantifiering av använda 

nyckelbegrepp, för att avgöra bedömningars likvärdighet. Bedömningar av rapporter jämförs även mot 

bedömningar av prov för att undersöka samband mellan dessa. Studien visar att muntliga och 

skriftliga laborationsrapporter kan bedömas likvärdigt. Sambanden mellan elevers 

laborationsrapporter och provresultat visar att elever som gjort muntliga och skriftliga rapporter i lika 

stor utsträckning når samma provresultat. Däremot får skriftliga rapporter ofta högre bedömningar än 

vad motsvarande elever får på prov, vilket inte gäller elever som gjort muntliga rapporter. Studien ger 

stöd för att använda muntliga laborationsrapporter som anpassning av kemiundervisning.   
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Inledning 

Inom naturvetenskapliga ämnen som kemi finns en tradition att använda skriftliga prov för 

tillförlitliga kunskapsbedömningar (Lennartsson, 2010). Dessa bedömningar fokuserar på hur väl 

elever behärskar naturvetenskapliga begrepp (Skolverket, 2011a). Laborationer och rapporter 

kompletterar prov och låter eleven praktisera en naturvetenskaplig arbetsmetod. Laborationsrapporter 

kan ses som en egen genre av skrivande, som präglar elevens slutbetyg och blir ett varierat sätt för 

eleven att lära sig ämnet. 

 

När extra stödinsatser behövs i undervisningen, kan uppgifter utföras muntligt istället för skriftligt 

(Skolverket, 2014a och 2014b). Syftet med muntliga examinationer är att underlätta för en elev att 

förmedla sina kunskaper. Bedömning av elevers ämneskunskaper ska göras likvärdigt oavsett hur 

examinationer genomförs (SFS 2010:800). Att redovisa laborationsrapporter muntligt, bygger alltså 

på att elever ska kunna visa samma kunskaper som om de skrivit rapporter. Hur elever upplever och 

presterar vid muntliga examinationer har undersökts tidigare. Men utifrån de krav som svensk 

gymnasieskolas styrdokument ställer, saknas dock studier kring hur laborationsrapporter kan utföras 

muntligt och hur bedömning i så fall kan göras likvärdigt mot skriftliga rapporter.  

 

Denna studie undersöker hur anpassade examinationsformer kan användas för att ge likvärdiga 

bedömningar av elevers kemikunskaper. Men likvärdig bedömning avses i denna studie, att 

bedömningar görs utifrån samma krav och med samma tillförlitlighet, oavsett om 

laborationsrapporter utförs muntligt eller skriftligt. Studien riktar sig mot naturvetenskapliga 

ämneslärare med intresse för laborationsrapportens dubbla funktion; att hjälpa elever förstå ett 

ämnesstoff och att ge eleven ett bedömningsunderlag. 

 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Studien syfte är att utvärdera om muntliga och skriftliga laborationsrapporter kan bedömas likvärdigt, 

samt att observera samband mellan de olika sätten att redovisas laborationer på och hur elever 

bedöms vid påföljande skriftliga prov. 

 

Frågeställningar 
 

1. Hur likvärdigt kan elevers förståelse av kemiska begrepp, modeller och teorier  bedömas, mellan 

muntliga och skriftliga laborationsrapporter? 

 

2. Vilka samband finns mellan elevers utförande av laborationsrapporter och elevers provresultat? 
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Bakgrund 

Likvärdig bedömning 
Elevers kunskaper ska bedömas likvärdigt, vilket är lärarens uppgift (Skolverket, 2011a). Skollagen 

definierar inte innebörden i likvärdig bedömning, utan hänvisar till diskrimineringslagen (SFS, 

2010:800). Där anges att skolan vid examinationer och bedömningar ska arbeta aktivt med åtgärder 

som främjar elevers lika rättigheter och möjligheter (SFS, 2016:828). Men begreppet likvärdig 

bedömning definieras inte heller i denna lag. Rådande läroplaner definierar ej heller begreppet 

likvärdig bedömning (Skolverket, 2011a). På skolverkets hemsida kan vi läsa att likvärdig bedömning i 

grunden handlar om att ”… utföra bedömningar av hög kvalitet, som är i linje med kursplanernas 

mål och kunskapskrav, så att lärarnas bedömningar är just likvärdiga och inte beror på exempelvis 

personliga preferenser av vad som är viktigt att bedöma eller hur.” (Skolverket, 2017c). 

 

Bedömningar ska reflektera de mål och kunskapskrav som återfinns i kursplanerna (SFS 2010:800, 

Skolverket 2011a och Skolverket 2011b). Begreppet likvärdig bedömning kan därigenom definieras 

som att bedömningar av elevers kunskaper görs utifrån samma krav och med samma tillförlitlighet, 

oavsett vilken lärare som bedömer, vilken elev som bedöms och på vilket sätt som eleven förmedlar 

sina kunskaper. För studiens syfte innebär detta, att bedömningar görs utifrån samma krav och med 

samma tillförlitlighet, oavsett om laborationsrapporter utförs muntligt eller skriftligt.  

 
Bedömning i kemiundervisning 
Kvaliteten på elevers kunskaper ska bedömas enligt nivåer som eskalerar från F till A (Skolverket, 

2011a). Enligt ämnesplaner för gymnasiekemi är undervisningens syfte att varje elev ska utveckla;  

 

”1.  Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. 

2.  Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa 

problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. 

3.  Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att 

hantera kemikalier och utrustning. 

4.  Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle. 

5.  Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda 

information.”          (Skolverket 2011d, sida 1) 

 

Punkterna 1-5 benämns ofta som ”förmågor”. Centralt för den första förmågan i listan, förmåga 1, är 

att den måste uppvisas för ”var och ett av de olika områden” som kursen behandlar (Skolverket 2011d, 

sida 1). I kunskapskraven beskrivs skillnader mellan kunskapsnivåer med ett antal värderande ord, så 

kallade progressionsuttryck. Ämnesplanens anger följande progressionsuttryck för förmåga 1 i kemi; 

 

 
Tabell 1. Kunskapskrav för förmåga 1 enligt gymnasiets ämnesplan för kemi (Skolverket, 2011d, sida 3-5). 

Progressionsuttryck är markerade i fet stil.  
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Läraren behöver tolka innebörden i dessa progressionsuttryck. Att lärare ger progressionsuttrycken 

samma innebörd är centralt för att bedömningar skall göras likvärdigt. I vissa ämnen ges nationella 

prov för att indikera var elevens kunskaper ligger i förhållande till kursens krav (Skolverket 2009). 

Detta gäller dock inte gymnasiekemi, där det finns annat stödmaterial att tillgå för hur 

progressionsuttrycken ska tolkas (Skolverket, 2012 och Skolverket, 2016).  

 

Att via experiment och observationer lösa problem krävs i kemiundervisning (förmåga 2 och 3, sida 2) 

(Skolverket, 2011d). Laborationers målsättning är att stimulera teoretiska reflektioner kring ett 

praktiskt moment. Laborationer och rapporter har ofta två syften, dels att vara ett inlärningsmoment, 

men även att vara ett bedömningsunderlag för elevens kunskaper. Som bedömningsunderlag utgör 

laborationsrapporter en egen genre av skrivande. Enligt skolverkets bedömningsanvisningar följer 

naturvetenskapliga rapporter en viss struktur med målsättningen att arbetet ska följa den 

naturvetenskapliga arbetsmetoden (Skolverket, 2017a).  

 

Det naturvetenskapliga språket är begreppstätt. Att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor 

är svårt om vi inte har begreppen, modellerna eller teorierna att definiera problemet via. Att planera 

ett experiment eller tolka resultat är svårt om vi inte har orden att förklara våra observationer med. Att 

se kemins betydelse för individen och samhället bygger på att vi kan sätta modeller och teorier i ett 

större sammanhang. För att kunna kommunicera kring kemi, behöver vi kunna kemiska begrepp. 

Förmåga 1 är därigenom central för bedömning av kemikunskaper.  

Olika examinationsformer för att bedöma samma kunskap 
När elever stöter på utmaningar i skriftliga bedömningssammanhang, kan läraren erbjuda muntliga 

examinationer (Skolverket, 2014a och Skolverket, 2014b). Det stöd som skolverket erbjuder kring 

bedömning av muntliga redogörelser är anpassat för skolans lägre åldrar och inte för det 

naturvetenskapliga genren av skrivande (Skolverket, 2013). Från specialpedagogiska skolmyndigheten 

finns ett begränsat stöd för muntliga bedömningar (Watkins, 2007).  

 

Det finns studier som indikerar att elever skulle kunna prestera bättre vid muntliga examinationer än 

vid skriftliga, och att elever upplever muntliga examinationer som mer ”äkta” (Huxham et.al., 2012). 

Ett antal mindre studier kring hur muntliga redovisningar upplevs av elever i svensk skola har gjorts. 

Dessa studier visar att elever upplever muntliga förhör som tillförlitliga, men även att elever har 

begränsad erfarenhet av muntliga examinationer och därför föredrar skriftliga prov (Hansson, 2012, 

Johansson, 2008 och Lennartsson, 2010). Vid muntliga examinationer kan läraren eventuellt bedöma 

en elevs förståelse med större tillförlitlighet, än vid skriftliga uppgifter (Sayre, 2014). Det finns också 

en risk att brister i en elevs förståelse kan döljas i skrivna uppgifter, brister som skulle vara tydliga om 

eleven istället berättade muntligt (Thorburn & Collins, 2006). Vad gäller laborationsrapporter finns 

inte studier kring om muntliga redovisningar kan bedömas likvärdigt skrivna rapporter. 
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Teori 

Kunskaper, förståelse och förmågor 
Om vi ska kunna göra en likvärdig bedömning av kunskap i olika former av examination, behöver vi 

vara på det klara med vilken typ av kunskap som ska bedömas. Definitionen av kunskap och förståelse 

eller förmågor som läroplanernas kunskapskrav grundar sig i, framgår inte explicit – men däremot 

anges att läraren inte får värdera en form av kunskap högre än en annan: ”Kunskap är inget entydigt 

begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt 

betona den ena eller den andra kunskapsformen.” (Skolverket, 2011a, sida 8). 

 

Det som Aristoteles kallade ”kunskapens tre ansikten” kan vi se i hur läroplanerna formulerat 

kunskapskraven (Hansén & Forsman, 2011). Utifrån ämnesplanen för gymnasiekemi ska elever t.ex. 

utveckla vetenskapsteoretisk kunskap parallellt med förmåga att utföra experimentellt hantverk samt 

koppla resonemang till ämnesstoffets relevans för samhället och individen. Denna sista koppling kan 

ses som en förståelse. Skillnad och samband mellan förståelse och kunskap utlinjeras i olika 

lärandeteorier. En av de mest använda är Kolbs lärandecykel (Kolb, 2014). Enligt denna modell är 

förståelse och kunskap olika, men sammanvävda och är lika viktiga för inlärning.  

 

Av olika undervisningsformer anses problembaserad undervisning där elever aktivt arbetar med 

ämnet ha stor betydelse för elevers lärande (Hattie, 2012, Håkansson & Sundberg, 2012). Detta 

förhållningssätt kopplas till John Deweys tes kring att vi ”lär oss göra via att kunna, och att kunna 

genom att göra” (eng. ”learn to do by knowing and to know by doing”). Denna formulering har med 

tiden blivit något reducerad till ”learning by doing” (Hansén & Forsman, 2011). Vad gäller 

upplevelsebaserat lärande, som vid laborationer, utgår Kolbs modell från pragmatismen. Kolbs 

definition av förståelse liknar Deweys tes; förståelse skapad via reflektion över erfarenheter när teori 

integreras med praktik (Hansén & Forsman, 2011). Kolbs ser kunskap som ett rationellt, abstrakt 

tänkande som skapas när erfarenheter sammankopplas logiskt (Kolb, 2014).  

 

Gymnasieelever ska enligt kunskapskraven via sina kemistudier erhålla ”kunskap om kemiska 

begrepp, modeller och teorier och förståelse för hur dessa utvecklats” (Skolverket, 2011d, sida 1). 

Rationellt tänkande, kunskap, räcker inte. Eleven måste integrera teori med praktik – förstå. 

Därigenom ingår i bedömning av förmåga 1 (Tabell 1, Sida 2) enligt min mening krav på en praktiskt 

tillämpad undervisning. De bedömningar som ingår i denna studie utgår från Kolbs definition av 

kunskap, förståelse och förmågor. Denna teori används för att utforma den bedömningsmall som ingår 

i studiens metod, samt för att diskutera de kunskapsbedömningar som har utförts i studien. 

Kunskapsbedömning 
Bedömning av elevers kunskaper skall utgå från ämnesplanens progressionsuttryck (Tabell 1, sida 3). 

Men vad innebär en översiktlig redogörelse, eller en viss säkerhet? När progressionsuttrycken tolkas 

behöver innebörden specificeras för den uppgift som ska bedömas. Detta kan göras via 

bedömningsmallar. Bedömningars likvärdighet gynnas av tydliga bedömningsmallar över uppgiftens 

mål och vilken kunskap som bedöms (Klapp, 2015). Studiens metod bygger på en sådan mall.  

 

Om läraren saknar lämpligt stödmaterial för hur progressionsuttrycken relaterar till elevers 

kunskaper, kan taxonomier över kunskapsbedömning användas. Taxonomier kan också användas för 

att utforma bedömningsmallar. En väl använd taxonomi är Blooms taxonomi i dess reviderade form 

(Anderson & Krathwohl, 2001). Enligt Blooms taxonomi rangordnas kunskap hierarkiskt från fakta-

inlärning till syntetiserande av ny kunskap (Selghed, 2011 och Wikström, 2014). Dessa hierarkier 

bygger på att en kunskapsnivå måste bemästras före en ny nivå kan nås. Att se kunskap som något som 

eskalerar innebär dock en del problem. I verkligheten behöver inte kunskapsnivåer utesluta varandra, 

utan kan samexistera och variera beroende på hur eleven behandlar ämnet (Wikström, 2013). Blooms 

taxonomi lämnar liksom progressionsuttrycken lite utrymme för detta (O´Neill, 2010). 
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SOLO-taxonomin 

Studiens metod bygger på att jämföra bedömningar. För detta skapas en bedömningsmall där Kolbs 

definitioner av kunskap används och denna kunskap klassificeras enligt Biggs och Tangs SOLO-

taxonomi (Biggs & Collins, 1982). SOLO-taxonomin (Structure of the Observed Learning Outcome) 

klassificerar kunskap fördelat på fem nivåer som kan sammanfattas enligt följande (Biggs, 2018): 

 

Förstrukturell nivå:  Eleven har lärt sig fragment av information men förstår inte ämnet. 

En-strukturell nivå:  Eleven har lärt sig att identifiera ett fåtal informationspunkter, kan namnge 

dessa och beskriva enkla förlopp.  

Flerstrukturell nivå:  Eleven har lärt sig att kombinera ett flertal punkter av information och kan 

beskriva dessa i form av en lista. Eleven kan beskriva olika förlopp men kan 

inte koppla samman dessa. 

Relationell nivå:  Eleven har lärt sig att integrera olika information till en struktur. Eleven kan 

analysera, jämföra, kritiskt granska och relatera olika punkter av 

information. Eleven har lärt sig förstå kontraster mellan olika information 

och kan förklara orsak och samband mellan information. Eleven kan 

argumentera, kritisera och rättfärdiga olika former av information. 

Utvidgad abstrakt nivå:  Eleven har lärt sig överföra sin tolkning av information till andra 

kunskapsdomäner. Eleven kan via generaliseringar skapa ny information 

genom att formulera hypoteser och reflektera samt teoretisera utifrån 

sammankoppling av olika parallella punkter av information.  

 

I jämförelse med Blooms taxonomi, är SOLO-taxonomin mer öppen kring att ämnesstoff kan 

behärskas med olika komplexitet för olika kunskapsnivåer (O´Neill, 2010). Om en elevs 

ämneskunskaper bedöms vid upprepade tillfällen kan SOLO-taxonomin även modellera en elevs 

inlärningsprocess, vilket vi ser på taxonomins namn (Biggs & Collins, 1982). Detta gör SOLO-

taxonomin användbart för att studera om elevers förståelse av laborationer leder till en teoretiskt 

inlärd kunskap som finns kvar på de prov som eleverna sedan skriver.  

Undervisning för varierande studieförutsättningar 
En likvärdig bedömning kan bara göras om undervisningen förhåller sig jämlikt till elevers olika 

studieförutsättningar (Brodin & Lindstrand, 2007). För att kunna analysera just likvärdighet i 

bedömning, har studien därför utförts inom ramen för en didaktisk teori, som försöker förhålla sig 

jämlikt till elevers olika studieförutsättningar.  

 

Universell Design för Lärande (eng. Universal Design for Learning) är ett pedagogiskt koncept format 

ur specialpedagogisk forskning kring hur elever i behov av särskilt stöd bemöts med bäst studieresultat 

(Hall et.al., 2012 och Rose et.al., 2010). Undervisning utformad för särskilt utsatta elever har visats 

stötta inte enbart dessa eleverna – utan gynna alla elever (Rose et.al., 2002). UDL innebär att erbjuda 

multipla och valbara sätt för elever att tillgodogöra sig undervisningen (Häggblom, 2016 och Rowa, 

2015). Detta följer tre principer och påverkar elevens möjligheter 

 

 att behandla och ta till sig undervisning 

 att visa sina kunskaper 

 att ”äga” uppgiften och engageras till aktivitet 

 

UDL är inte okontroversiell som didaktisk koncept. Från ett språkutvecklingsperspektiv har det 

hävdats att UDL inte går att använda i Svensk skolmiljö, ett påstående som i förlängningen innebär att 

inkludering av alla elever inte är genomförbart (Nettelbladt & Salameh, 2007). Senare granskningar 

hävdar det motsatta; att UDL är en genomförbar metod (eventuellt den enda) som tar tillvara på 

elevens individuella lärstrategier och förmågor (Bruce et.al., 2016). En förutsättning för att kunna 

bedriva en individanpassad, inkluderande undervisning är dock att läroplanen tillåter en flexibel 

undervisning och kunskapsbedömning (Brodin & Lindstrand, 2007). 
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Metod 

 

I studien jämförs en anpassad examinationsform mot en traditionell examinationsform. För att 

detaljgranska bedömningars likvärdighet behandlar studien bara förmåga 1 för gymnasiekemi (Tabell 

1, sida 2). Metoder för att undersöka bedömningars likvärdighet (frågeställning 1) och samband mellan 

rapportformer och provresultat (frågeställning 2) presenteras nedan. Med likvärdighet avses i denna 

studie, att bedömningar görs med samma krav och samma tillförlitlighet, oavsett om 

laborationsrapporter utförs muntligt eller skriftligt. Därigenom utgår studien från att alla elever på ett 

jämlikt sätt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och kunna sträva mot samma kunskapskrav. 

Därför nämns även de didaktiska grunderna för den undervisning bedrivits under studiens gång.   

Urval 
De elever som ingår i studien läser Kemi1 eller Kemi 2 vid en (1) gymnasieskola. Totalt ingår fyra 

klasser i studien. Andelen elever i studien med diagnosticerad läs- och skrivsvårighet motsvarar 

rikssnittet
1
 och en övervägande andel har svenska som sitt andraspråk (ca 60%). Ca 5% av eleverna i 

studien är nyanlända2. Det är jag, författaren, som har undervisat de kemikurser som studien 

omfattar. Att begränsa studien till en skola utgår från målsättningen att ge olika elever jämlika 

möjligheter till bedömningsunderlag. Genom att en lärares arbete ingår i studien, anser jag att 

förutsättningarna för att uppnå detta mål hålls mer konstanta än om olika lärares didaktik påverkat 

resultaten. Jag anser även att detta upplägg minskar risken för att elevers prestationer ges olika 

bedömning beroende av vem som utför bedömningen. På samma grunder gjordes valet att använda en 

och samma medbedömande lärare för samtliga moment där medbedömning ingår. 

 

En kort förstudie visade att de flesta elever motsatte sig obligatoriska muntliga laborationsrapporter 

(personlig kommunikation, elever ur studiens urval). Anledningar var god erfarenhet av rapport-

skrivande samt nervositet över muntlig presentation. Vissa elever föredrog att redogöra muntligt, på 

grund av en upplevd trygghet. Urvalet för hur elever redovisat sin laborationsrapport har därigenom 

på motivationsteoretisk grund utgått från elevens eget val (Hein, 2012). De laborationer som ingår i 

studien gällde moment där eleverna tidigt i kursavsnitten behövde behandla grundläggande begrepp 

och teoretiska modeller. Laborationsinstruktionerna utformades på motivationsteoretisk grund för att 

låta elever själva formulera problem och undersökningsmetod (Hofstein & Lunetta, 2004).  

 

Avgränsningar 

Studien behandlar gymnasiekemi och tidsramen avser den första avsnittet på respektive kemikurs. 

Detta har gällt 12 veckor och avser för Kemi 1 avsnittet kring atomteori, periodiska systemet samt 

kemisk bindning. För Kemi 2 har avsnittet behandlat kemisk reaktionshastighet och jämvikts-

reaktioner. En laborationsrapport per kursavsnitt ingår i studien. För studiens underlag utfördes 

bedömningar av förmåga 1 (Tabell 1, sida 3). Att begränsa observationer till förmåga 1 valdes utifrån 

att jag betraktar denna förmåga som central för elevens uppfyllelse av kunskapskraven, då den bedöms 

i varje kursavsnitt (Skolverket, 2011a). Jag anser även att övriga kunskapskrav (förmåga 2-5, sida 2) 

bygger på hur väl eleven behärskar förmåga 1. För bedömning har nivåerna F, E, C respektive A 

angetts. Nivåerna D respektive B har ej använts, då dessa nivåer bara används vid betygssättning 

(Skolverket, 2016). Resultat från bägge kemikurser slås samman och studeras inte kursvis eller 

klassvis. Denna avgränsning anser jag ökar möjligheterna att besvara forskningsfrågorna genom att 

resultaten i mindre utsträckning påverkas av faktorer som gruppdynamik eller skillnader mellan 

ämnesstoff.  

 

                                                             
1 Enligt dyslexiförbundet har ca 5-8% av den läskunniga befolkningen en läs- och skrivsvårighet.  
2 En nyanländ elev innebär att eleven har bott i Sverige i mindre än fyra år (SFS 2010:800) 

https://www.dyslexiforeningen.se/
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Frågeställning 1:  
Studiens första forskningsfråga gäller hur likvärdigt muntliga och skriftliga laborationsrapporter kan 

bedömas. I denna studie mäts bedömningars likvärdighet genom att utföra två bedömningsmetoder 

och jämföra sambanden mellan dessa. Detta kallas för en metodtriangulering och har utförts genom 

att elevers rapporter har bedömts både kvalitativt via en bedömningsmall (Bilaga 1), samt via att räkna 

det antal nyckelbegrepp (indikatorer) som elever använt (Bilaga 2). Att samla olika typer av data kring 

samma ämne innebär att man kan utnyttja bägge metoders fördelar och minska bägge metoders 

nackdelar, genom att jämföra om de olika data som samlats in visar på samma resultat (Merriam, 

2009). Genom att göra en metodtriangulering bör eventuella olikheter mellan bedömningar komma 

fram tydligare i resultaten, än om bara en mätmetod för bedömning används. 

 

Frågeställning 1 undersöks på följande sätt: 

1. Elever fick valfritt välja om de ville utföra muntlig eller skriftlig laborationsrapport. Alla elever 

skulle redovisa sin laboration. Samma kunskapskrav ställdes oavsett redovisningsform. 

2. Alla rapporter bedömdes utifrån en bedömningsmall. Samma bedömningsmall användes för alla 

rapporter. Mallen utformades enligt SOLO-taxonomin och bedömningarna av förmåga 1 graderas i 

nivåerna F-A enligt beskrivning nedan. Dessa kvalitativa bedömningar (F-A) ingår i studiens data. 

3. Antalet muntliga och skriftliga rapporter som fått en viss bedömning F-A jämförs med Fischers 

exakta test. För beräkningarna kvantifieras bedömningarna enligt mallen så att antal elever per 

bedömningsnivå F-A används. 

4. Parallellt räknades även det antal indikatorer som eleven använde i sina rapport, enligt beskrivning 

nedan. Samma indikatorer har studerats för bägge klasser inom en kemikurs. Antalet indikatorer 

som studerats har varit detsamma för bägge kemikurser. Antalet indikatorer som elever använt i 

sina rapporter ingår i studiens data. 

5. Det antal indikatorer som använts i en rapport jämförs mot den bedömning som rapporten fått 

enligt bedömningsmallen. Denna jämförelse görs med korrelationsanalys. 

6. Skriftliga och muntliga rapporter jämförs sedan för att se om sambandet mellan antal använda 

indikatorer och bedömningar via mallen ser likadant ut. Denna jämförelse görs med χ2-test.  

 

De statistiska analyserna beskrivs i detalj nedan samt under respektive resultat. Resultaten av 

metodtrianguleringen jämförs alltså mellan muntliga och skriftliga rapporter. Om dessa resultat inte 

skiljer sig åt mellan de olika examinationsformerna, dras slutsatsen att bedömningarna har gjorts 

likvärdigt vad gäller elevers förståelse av kemiska begrepp, modeller och teorier. 

 

Muntliga laborationsrapporter 

Alla rapporter rättades via medbedömning, för att stärka tillförlitligheten (Skolverket, 2011c och 

Skolverket, 2012). Muntliga rapporter bedömdes av två kemilärare (jag, författaren, samt den 

medbedömande läraren) som var närvarande vid redovisningen. När en elev redovisade sin rapport 

använde bägge lärare varsin bedömningsmall och varsin lista över indikatorer. När en elev använde en 

indikator i sin redovisning, markerades detta av respektive lärare och lärarnas listor jämfördes efter 

redovisningen. Hade olika antal indikatorer markerats, används det högre antalet för studiens data. De 

data för indikatorer som används i studien är antalet indikatorer som använts av en elev vid något 

tillfälle under rapporten. Om en elev använt samma nyckelbegrepp flera gånger i en rapport, räknas 

det alltså som en (1) indikator. En bedömningsmall fylldes i av respektive lärare under redovisningens 

gång. Bedömningsmallarna användes huvudsakligen i genom att sätta kryss i mallen för de kunskaper 

eleven visat under redovisningens gång. Ibland gjordes även korta notiser i mallen över vad en elev 

saknat för att uppvisa en viss kunskap. Efter redovisningen jämfördes bedömningarna. Utifrån 

diskussion mellan mig (författaren) och medbedömande lärare fylldes en tredje bedömningsmall i 

gemensamt, där likadana bedömningar fördes in och olikheter i bedömning diskuterades till dess att 

samsyn rådde. Denna gemensamma bedömningsmall (en per rapport) resulterade i en samsyn kring 

vilken bedömningsnivå (F-A) som rapporten motsvarade, vilket är det som utgör studiens data. 

Användandet av bedömningsmallen övades in före studiens utförande, mellan mig  och den 

medbedömande läraren under ett antal muntliga laborationsrapporter på andra gymnasiekurser (ej 

elever som ingår i studien). Att etablera en samsyn kring bedömning via sådan bedömarträning är 

även en god grund för att utföra likvärdiga bedömningar (Skolverket, 2013 och Tengberg, et.al., 2017).  
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Skriftliga laborationsrapporter 

För bedömning av skriftliga rapporter lästes alla rapporter av mig (författaren) och medbedömande 

lärare. Samma förfarande för bedömning via bedömningsmallen användes som vid de muntliga 

rapporterna; bägge lärare antecknade sina bedömningar av rapporten i varsin bedömningsmall. 

Bedömningarna diskuterades tills samsyn rådde och sammanfördes till en bedömningsmall och ett 

gemensamt beslut kring vilken kunskapsnivå (F-A) som rapporten uppvisat. För de skriftliga 

rapporterna räknades antalen använda indikatorer av mig (författaren), genom att markera de 

begrepp som använts i en lista över indikatorer. Om någon tvekan fanns kring om en elev använt 

begrepp på ett korrekt sätt, diskuterades saken med den medbedömande läraren tills samsyn rådde. 

 

Bedömningsmall 

Genom att bedöma elevers kunskapsnivå enligt en taxonomi, var syftet att öka tillförlitligheten i 

bedömningarna. Bedömningsmallen (Bilaga 1) utformades för bedömning av förmåga 1 i laborations-

rapporter. Bedömningsmallen anger dock inte hur kunskaper ska visas, för att kunna variera 

examinationsformen. Bedömningsmallen möjliggör också att kunskaper kring kemins begrepp, 

modeller och teorier kan visas i sammanhang som berör förmåga 2-5 (sida 2). Bedömningsmallen 

utformades för att  inte använda tolkingsbara progressionsuttryck i själva bedömningssituationen. En 

central aspekt av bedömningsmallen är att uttrycken kunskap eller förmåga inte används. Istället 

ligger tonvikt på ordet förståelse (sida 4). Förståelse är det som denna studie ser som det centrala att 

bedöma i en laborationsrapport, för att uppnå syftet att ”lära sig via att göra”.  

 

Mallen utgick från att tolka kunskapskraven via Biggs och Tangs SOLO-taxonomi (Biggs & Collins, 

1982). Själva strukturen i en laborationsrapport reflekterar en kunskapsprogression, från att 

presentera (relevanta) fakta till att diskutera och reflektera kring resultat och metod kopplat till teori. 

Denna struktur är väl förenlig med SOLO-taxonomins kunskapsnivåer. SOLO-taxonomin lämnar även 

utrymme för att vissa kunskaper kan behärskas på en utvidgad abstrakt nivå, medan andra aspekter 

kan angripas en-strukturellt. Eftersom studien vill jämföra bedömningars likvärdighet, kan denna 

nyansering av kunskapsbedömning teoretiskt påverka resultaten. Genom detta valdes SOLO-

taxonomin som utgångspunkt för bedömningsmallen, istället för Blooms taxonomi.  

 

Översättning av kunskapsnivå enligt bedömningsmall till en bedömningsnivå enligt kunskapskrav. 

För att en taxonomi över kunskapsnivå ska kunna ge ett användbart bedömningsunderlag, behöver 

den ändå i slutändan relateras till de kunskapskrav som finns i ämnesplanerna. SOLO-taxonomins 

kategorier och därigenom bedömningsmallens utformning, relaterades till kunskapskravens 

progressionsuttryck för nivåer F, E, C och A i kemi enligt följande: 

 

Förstrukturell nivå:  F, uppfyller ej krav för E  

En-strukturell nivå:  F, uppfyller delvis krav för E 

Flerstrukturell nivå:  E. ”Redogör översiktligt för innebörd av begrepp, modeller, teorier. 

Använder dessa med viss säkerhet. Använder med viss säkerhet 

ett naturvetenskapligt språk”. 

Relationell nivå:  C. ”Redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och 

arbetsmetoder. Använder dessa med viss säkerhet. Använder med 

viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk.”  

Utvidgad abstrakt nivå: A. ”Redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, 

modeller, teorier och arbetsmetoder. Använder dessa med säkerhet. 

Använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk.”  

 

När en ifylld bedömningmall gavs en bedömningsnivå (F-A), fick rapporten motsvarande nivå som var 

helt uppfylld i mallen. För att en elev skulle få bedömningen E för förmåga 1 på sin rapport, behövde 

alltså eleven ha uppfyllt alla punkter som fanns under den flerstrukturella nivån i bedömningsmallen. 

På motsvarande sätt behövde eleven ha uppfyllt alla punkter som fanns under den relationella nivån i 

bedömningsmallen, för att få bedömningen C. Om en elev t.ex. hade missat att uppvisa någon punkt i 

mallens flerstrukturella nivå fick elevens rapport alltså bedömningen F.  
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Indikatorer  

För att avgöra bedömningsmallens tillförlitlighet, jämfördes bedömningarna mot en kvantitativ 

mätning av elevers begreppsanvändning. 25 indikatorer (Bilaga 2) valdes ut för respektive kurs, 

relaterat till begrepp, modeller och teorier inom varje kursavsnitt. Valet av indikatorer gjordes 

tillsammans av mig (författaren) och den medbedömande läraren, utifrån tre aspekter:  

 

 Nyckelbegrepp som eleverna förväntas behärska för att godkännas på avsnittet. För att identifiera 

dessa användes bedömningsexempel för Kemi från Skolverkets bedömningsportal3. 

 Begrepp i kursavsnittens tidiga skede som bör användas i laborationsrapporten. Indikatorerna 

återfinns i läroböckerna (Andersson et. el,. 2012 och Sonesson et. el., 2013).  

 Exemplifieringar som har syftet att sätta elevens förståelse av begrepp, modeller samt teorier i 

sammanhang. Att nämna enzym som referens till katalysatorer, eller att diskutera hydroxidjoner 

när alkalimetaller läggs i vatten, indikerar förståelse av de gällande modellerna.  

Antalet indikatorer räknades som beskrivits ovan.  

Frågeställning 2:  
Studiens andra frågeställning handlar om hur sambanden ser ut mellan elevers sätt att redovisa 

laborationsrapporter och hur de därefter presterar på skriftliga prov. Frågan handlar om att jämföra 

hur elever bearbetar kemiska begrepp, modeller och teorier för att få både förståelse och kunskap 

kring dessa. I diskussionen används dessa begrepp i linje med Kolbs lärandeteori.  

 

Frågeställning 2 undersöks på följande sätt: 

1. Eleverna skrev prov där examination ingick av elevens kunskaper kring de begrepp, modeller och 

teorier (förmåga 1) som eleverna arbetat med i sin laborationsrapport.  

2. Elevernas provsvar bedöms med samma bedömningsmall som använts för laborationsrapporterna. 

Bedömningarna avser förmåga 1 och graderas enligt nivåerna F-A. 

3. Bedömningarna av elevernas prov jämförs. Detta görs med Fischers exakta test genom att antalet 

elever per provresultat F-A jämförs mellan elever som tidigare skrivit rapporter och elever som 

redovisat muntliga rapporter.  

4. Provresultat jämförs mot bedömningar av rapporter, med ANOVA och Fischers exakta test. 

5. Antalet indikatorer i provsvar räknas och jämförs deskriptivt mot hur individuella elever använt 

indikatorer i sina muntliga eller skriftliga rapporter.  

6. Dessutom räknas hur många av de indikatorer använts i laborationsrapporten, som återfinns i 

elevens provsvar. Detta kallas i studien för återanvända indikatorer. Provresultaten jämförs för att 

se om elever återanvänder indikatorer i samma utsträckning om de gjort en skriftlig eller muntlig 

laborationsrapport. Detta görs med χ2-test utifrån medelantal återanvända indikatorer per 

bedömningsnivå. Dessutom görs genom korrelationsanalys mellan antal återanvända indikatorer 

från muntlig respektive skriftlig rapport och motsvarande elevs bedömning på prov. 

 

Sambanden mellan elevers sätt att redovisa laborationsrapport och hur de presterar på prov, studeras 

alltså i tre led. Om dessa tre led av jämförelser inte visar några skillnader, dras slutsatsen att 

provresultat inte påverkas av hur eleverna redovisat sin rapport.  

 

 Först studeras samband genom att se om eleverna får bättre eller sämre provresultat, beroende 

på hur de har arbetat med sin laborationsrapport (punkt 3). Om elever som har gjort en viss typ 

av laborationsrapport generellt sett får sämre provresultat, dras slutsatsen att den formen av 

rapport är ett sämre bedömningsunderlag, i jämförelse mot den andra rapportformen.  

 Därefter jämförs elevernas bedömningar mellan laborationsrapporter och prov (punkt 4). Syftet 

är att studera hur tillförlitlig bedömningen av elevens förståelse har varit, när de har utfört 

laborationsrapport muntligt eller skriftligt. Om elever som utfört en viss typ av rapport generellt 

får en stor skillnad i bedömning mellan rapporten och provet, dras slutsatsen att denna typ av 

rapport utgör ett mindre tillförlitligt bedömningsunderlag.  

                                                             
3 Skolverkets bedömningsportal 

https://bp.skolverket.se/
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 Slutligen jämförs sambandet mellan antalet ”återanvända indikatorer” och provresultatet 

bedömt via mall, för eleverna som tidigare gjort muntliga eller skriftliga rapporter (punkt 6). 

Om elever återanvänder indikatorer i samma utsträckning från muntliga och skriftliga rapporter 

i sina provsvar, dras slutsatsen att rapportformerna har likvärdig roll i begreppsinlärning. 

 

Förmåga 1 bedömdes utifrån elevernas provsvar med samma bedömningsmall som använts för 

laborationsrapporterna. Bedömningsmallen utformades enligt SOLO-taxonomin för att kunna 

användas även vid provet, för att studera samband mellan hur eleverna redovisat rapporter och vad de 

har lärt sig (de kunskaper som uppvisas i provsvar). SOLO-taxonomin är utformad just för att bedöma 

inlärning (Biggs, 1982), vilket är anledningen till att denna taxonomi valdes för metodens utformning. 

Bedömning av proven gjordes parallellt av mig (författaren) och den medbedömande läraren. Som för 

rapporterna sammanställdes en gemensam bedömningsmall per prov. I de fall där det fanns olikheter 

mellan de två bedömningarna diskuterades bedömningen till dess samsyn rådde. Antalet indikatorer 

och ”återanvända indikatorer” som eleverna hade använt i sina provsvar räknades av mig (författaren) 

genom att använda en indikatorlista per prov, där använda begrepp markerades med kryss. Om någon 

tvekan fanns kring om en elev använt begrepp på ett korrekt sätt, diskuterades saken med den 

medbedömande läraren tills samsyn rådde. 

 
Statistisk analys 
Samtliga statistiska beräkningar har gjorts med GraphPad Prism v.7 (GraphPad Software, Inc.).  

 

χ2-test och Fischers exakta test 

χ2-test och Fischers exakta test går ut på att observerade frekvenser jämförs mot förväntade frekvenser 

mellan två grupper. Testen passar studien eftersom de inte kräver att samma antal individer finns i 

bägge grupper. Bägge test ger en sannolikhet (P) att en nollhypotes stämmer, där nollhypotesen är att 

frekvenser av uppmätta värden inte skiljer sig åt mellan grupperna. Ett P-värde på P=0,995 innebär 

t.ex. att andelen elever som fått en viss bedömning inte skiljer sig åt mellan rapportformerna. Om 

P=0,05 innebär det att sannolikheten för att elevgruppernas bedömningar skiljer sig åt, är 95%. Då 

antalet individer i en frekvenskategori (t.ex. en viss bedömningsnivå) är mindre än 5, används Fischers 

exakta test. Det som analyseras med Fischers exakta test i studien är andelar elever med olika 

bedömningar mellan två elevgrupper. χ2-test används vid större stickprovsstorlekar. χ2-test har 

använts för att studera om antalet indikatorer per bedömningsnivå skiljer sig åt mellan elevgrupper.  

 

ANOVA 

I en variansanalys, ANOVA, jämförs två kategorier mot varandra utifrån flera numeriskt kvantitativa 

variabler. I studien används ANOVA för att testa hypotesen att två elevgrupper inte skiljer sig åt vad 

gäller värden som mätts för två eller flera variabler. ANOVA ger ett värde för sannolikheten (P) att 

hypotesen stämmer. P<0,0001 innebär alltås att det är 0,1% sannolikhet att två elevgrupper inte 

skiljer sig åt i det analyserade avseendet. ANOVA har använts för att jämföra medelvärden av antal 

indikatorer mellan de olika bedömningsnivåerna (F-A) för elever som gjort muntliga eller skriftliga 

rapporter. 

 

Korrelationsanalys 

För att jämföra hur elever använder indikatorer och vilka bedömningsunderlag som genererats mellan 

de olika elevgrupperna, har korrelationsanalyser utförts. Vid utförandet av korrelationsanalyser 

uppskattas en korrelationskoefficient (Pearson´s r) som förläggs i intervallet -1 till +1, där värdet 

relaterar till i vilken riktning två gruppers utfall sammanfaller. Desto mindre två variabler 

samvarierar, desto närmare 0 ligger värdet på r. Desto närmare värdet på r ligger (+/-)1, desto starkare 

sammanfaller variablernas variation. För denna studie har värdet r2 använts. Kvadraten av r kommer 

att gå mellan 0 och 1. r2 används för att visa på hur mycket (hur nära 1) en variabels variation 

sammanfaller med variationen i en annan variabeln, vilket är ett något säkrare sätt att studera 

samvariation än att enbart tolka korrelationkoefficienten.  
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Undervisningens utformning 
För att bedömningars likvärdighet ska kunna studeras, behöver de mål och det stöd som eleverna får 

vara likvärdiga, oavsett vilken form av laborationsrapport de utför. I studien har undervisningen 

eftersträvat UDL-metodens principer. Det centrala i UDL är att alla elever erbjuds en variation i 

undervisningen, därför nämns här även vissa aspekter av undervisningen som hållits lika för samtliga 

elever. UDL-pedagogiken förespråkar sju principer som undervisningen bör innehålla (Connell et.al., 

1997).  Ur dessa har följande moment använts i den undervisning som bedrivits för studien: 

 

 En god relation mellan lärare och elev där elever ges inflytande över undervisningsmaterialets 

utformning (Aspelin, 2013). 

 Digitalt tillgängligt undervisningsmaterial (Rowa, 2015). 

 Inspelade föreläsningar och instruktioner (Rowa, 2015). 

 Förmedling av undervisningsmaterial muntligt och skriftligt (Rose et.al., 2010).  

 Varierade och valfria redovisningsformer (Rose et.al., 2010). 

 En hög grad av koppling mellan undervisningens mål och uppgifters utformning, som förmedlas 

till eleverna på olika sätt (Jensen & Løv, 2011).  

 En hög grad av formativ bedömning förmedlad på olika sätt (Selghed, 2011). När elevers 

kunskapsnivå får prägla undervisningens utformning kallas sådan bedömning för formativ 

(William & Leahy, 2016).  

 

För att kunna uppfylla samma krav oavsett redovisningsform behövde eleverna få likvärdigt stöd för 

sitt arbete med laborationsrapporterna. Eftersom studien fokuserade på bedömning av förmåga 1, 

utformades språkinriktat stöd i två versioner (Cummins, 2016 och Haijer & Maestringa, 2014). En 

version gavs skriftligt, bestående av en rapportpresentation (Skolverket, 2017a), en exempelrapport 

(Skolverket, 2017b), en stödmall med exempelformuleringar samt en begreppslista. Den andra 

stödversionen utformades muntligt, via inspelad videoinstruktion över hur en muntlig 

laborationsrapport utförs (utformad utifrån Skolverket 2017a), en exempelvideo för muntlig 

laborationsredovisning (utformad utifrån Skolverket 2017b) inklusive exempelformuleringar med 

viktiga begrepp. Samtliga elever valde fritt vilken form av stödmaterial de ville ta del av. Målsättningar 

förmedlades skriftligt och presenterades muntligt. För muntliga laborationsredovisning gavs muntlig 

återkoppling på elevens planering. För elever som påbörjat skriftlig rapport kommenterades processen 

i elevens dokument4. Därpå gavs återkoppling kring måluppfyllelse i den utförda/inlämnade 

rapporten, samt rekommendationer för nyckelbegrepp som de ej visat förståelse för. Eleverna kunde 

även få denna återkoppling muntligt. 

Forskningsetiska överväganden 
De elever, samtliga mellan 15-19 år, som ingår i studien betraktas som forskningspersoner enligt 

svensk författningssamling med rättigheter att informeras om studien syfte, hur insamlad data 

behandlas samt rättighet att själva ge sitt godtyckande till delaktighet i studien (SFS 2003:460). I detta 

avseende har jag delgivit samtliga elever information kring studiens syfte, att delaktighet är frivillig, en 

beskrivning över vilka data som kommer att samlas in, samt löfte om att samtliga data kommer att 

anonymiseras. I denna anonymisering ingår elevers namn och skolans benämning, enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att undvika identifiering av försökspersoner 

(Vetenskapsrådet, 2011). Eleverna delgavs både denna information i anslutning till kursernas 

inledning och vid studiens slutförande. För säkrare bedömningar har medbedömning använts, med 

berörda elevers godkännande vid muntliga laborationsrapporter. Utöver detta har endast 

bedömningar av förmåga 1 (sida 5) ingått i denna studie, medan elever har fått bedömningar av 

förmåga 1-5. Detta omöjliggör identifiering av enskilda elever via deras bedömningsunderlag. 

 

                                                             
4 Google dokument via Google Classroom, med åtkomst av läraren och den enskilda eleven. 

https://classroom.google.com/
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Resultat 

Frågeställning 1 
Bedömningar av laborationsrapporter 

De laborationsrapporter som utfördes redovisas i tabell 2. Att redovisa laborationsrapport i någon 

form var obligatoriskt, även för elever som inte deltagit vid laborationstillfället. Av elever som inte 

utfört laborationen skrev samtliga laborationsrapporter (4 st elever, data ej redovisat). 

 

 Antal utförda rapporter 

Totalt antal elever Ej utfört skriftliga muntliga Totalt utförda 

72 (100%) 14 (19%) 42 (58%) 16 (22%) 58 (81%) 
 

Tabell 2. Laborationsrapporter som ingår i studien. Antal elever som ej har utfört rapport, skrivit 
rapport eller utfört muntlig laborationsrapporter anges, med motsvarande andel elever angivet i %.  
 

Elevernas rapporter bedömdes med avseende på förmåga 1 enligt bedömningsmallen (bilaga 1). 

Antalet rapporter per bedömningsnivå F-A visas i tabell 3 och i figur 1. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan muntliga och skriftliga rapporter gällande hur stor andel av rapporterna som fått en 

viss bedömning (Fischers exakta test, P=0,3189). Som ses i figur 1 är andelen elever som fått F på 

skriftliga rapporter mindre än de som fått F på muntliga rapporter, vilket förklarar det något låga P-

värdet. Om bedömningsnivån F utesluts ur analysen, blir likheterna mellan rapportformernas 

bedömningar större (Fischers exakta test, P=0,982 exklusive bedömningsnivå F). Sammantaget visar 

detta resultat att de muntliga och skriftliga rapporterna statistiskt sett inte skiljer sig åt över hur stor 

frekvens av rapporterna som fått en viss bedömning via bedömningsmallen. 

 

 Bedömning på laborationsrapport 

Totalt antal  BUS  F E C A 

Totalt 14 7 18 16 17 72 (100%) 

Skriftlig laborationsrapport - 3 14 12 13 42 (58%) 

Muntlig laborationsrapport - 4 4 4 4 16 (22%) 

Tabell 3. Bedömningar av förmåga 1 på laborationsrapporter, bedömt enligt bedömningsmall (bilaga 
1). Antal elever med respektive bedömning F-A samt antal elever som ej utfört laborationsrapport 
(bedömningsunderlag saknas; BUS) fördelat på elever som utfört skriftlig eller muntlig rapport.  

 

 
 

Metodtriangulering för bedömning via mall och kvantifiering av använda indikatorer 

För att avgöra om bedömningar av laborationsrapporter via bedömningsmallen (bilaga 1) som visas i 

tabell 3 och i figur 1 har utförts likvärdigt, gjordes en metodtriangulering. Metodtrianguleringen 

innebar att det vid de muntliga laborationsrapporterna, samt i de skriftliga rapporterna, räknades hur 

många indikatorer (bilaga 2) som eleven använt i sin rapport (Se bilaga 3 för rådata över antal 

använda indikatorer). Elevernas bedömning via mallen jämfördes mot det antal indikatorer som 

eleven använt i sin rapport. Denna jämförelse visas i figur 2.   

Bedömning av laborationsrapporter Figur 1. Jämförelse av bedömning av 
förmåga 1 via bedömningsmall (bilaga 
1) mellan skriftliga och muntliga 
laborationsrapporter. Andel elever per 
bedömningsnivå  (F-A) angiven som 
procent. n=42 elever, satt till 100% för 
elever som skrivit laborationsrapporter. 
n=16 elever, satt till 100% för elever 
som utfört muntliga rapporter. 
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Figur 2. Antal indikatorer (* enligt bilaga 2) som använts i laborationsrapporter, jämfört mot hur 
rapporten bedömts enligt bedömningsmallen (bilaga 1). A) Antal indikatorer i skriftliga 
laborationsrapporter fördelat per rapportens bedömning av förmåga 1 enligt bedömningsmall (n=42). 
B) Antal indikatorer i muntliga laborationsrapporter fördelat per rapportens bedömning av förmåga 1 
enligt bedömningsmall n=16). För elever som erhållit samma antal indikatorer och samma bedömning 
på laborationen kommer punkter i diagrammen att sammanfalla, därför ses färre punkter i 
diagrammen än antal elever i respektive grupp. Rådata för diagrammen finns i bilaga 3.  

 

Figur 2 visar att antalet indikatorer som en elev använt i sin rapport i hög utsträckning sammanfaller 

med hur elevens rapport bedömts. Detta gäller både för skriftliga och muntliga laborationsrapporter. 

Hur många indikatorer som en elev har använt ökar med bedömningsnivåerna för bägge former av 

laborationsrapporter. Detta visar att de utvalda indikatorerna stämmer överens med de begrepp som 

elever behöver använda för att visa förståelse av laborationen. För elever som redovisat laborationen 

muntligt sammanfaller antalet indikatorer i något högre utsträckning mot den bedömning som eleven 

erhållit (Figur 2B, r2=0,944) än för elever som har skrivit rapport (Figur 2A r2= 0,785).  

 

De muntliga och skriftliga rapporterna jämfördes för att avgöra det fanns någon skillnad mellan de 

olika bedömningsnivåerna (F-A), vad gällde hur många indikatorer som eleverna hade använt. Det 

fanns ingen sådan skillnad (χ2-test, P=0,993 ). Detta betyder att det inte finns någon skillnad mellan 

de muntliga och skriftliga rapporterna, för medelantalet indikatorer bland de rapporter som har nått 

en viss bedömningsnivå (F-A). Sammantaget visar resultaten från metodtrianguleringen att samma 

samband finns mellan antalet indikatorer och bedömning via bedömningsmall, för bägge former av 

laborationsrapporter. Genom detta dras slutsatsen att de skriftliga och muntliga rapporterna har 

bedömts likvärdigt vad gäller elevers förståelse av kemiska begrepp, modeller och teorier. 

 

Frågeställning 2 
Jämförelse av provresultat utifrån tidigare form av laborationsrapport 

Skriftliga prov bedömdes enligt bedömningsmallen (bilaga 1) med avseende på förmåga 1. Dessa 

provresultat redovisas i tabell 4. Där anges även provresultat för elever som dessförinnan genomfört 

de skriftliga eller muntliga laborationsrapporter som presenteras under frågeställning 1. Denna 

fördelning illustreras även i figur 3. 

 

 Bedömning på skriftligt prov 

Totalt antal  BUS   F E C A 

Totalt antal elever 9 19 30 10 4 72 

Tidigare gjort skriftlig laborationsrapport 0 10 23 6 3 42 (58%) 

Tidigare gjort muntlig laborationsrapport 0 4 7 4 1 16 (22%) 

Tabell 4. Bedömningar av förmåga 1 på prov, bedömt enligt bedömningsmall (bilaga 1). Antal prov 
med respektive bedömning F-A samt antal elever som ej utfört provet (bedömningsunderlag saknas; 
BUS) fördelat på elever som tidigare utfört skriftliga eller muntliga laborationsrapporter.  

A) B) Skriftliga rapporter Muntliga rapporter 
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Tabell 4 och figur 3A visar att alla elever som inte redovisat sin laboration, uteblev från eller 

underkändes på de skriftliga proven. Detta samband är signifikant (Figur 3A, ANOVA, **P=0,002). 

Ingen elev som hade utfört laborationsrapport uteblev från provet.  

 

Antalet prov som har bedömts ligga på de olika bedömningsnivåerna (F-A) enligt bedömningsmallen 

skiljer sig inte mellan de elever som tidigare utfört skriftliga eller muntliga laborationsrapporter  

(Tabell 4, Fischers exakta test, P=0,768). Detta innebär att andelen elever som får en viss bedömning 

på provet inte påverkades av hur eleverna redovisat sina laborationsrapporter. 

 

Antalet prov som fått en viss bedömning jämfördes mot de bedömningar som gjorts av 

laborationsrapporter (Figur 3B och 3C). Antalet skriftliga laborationsrapporter per bedömningsnivå F-

A skilde sig signifikant från antalet prov som bedömts till motsvarande nivå (Figur 3B, Fischers exakta 

test, **P= 0,026). För de elever som utfört muntliga laborationsrapporter fanns inte någon signifikant 

skillnad mellan antalet rapporter med en viss bedömning och provens bedömningar (Figur 3C, 

Fischers exakta test, P=0,454). Detta resultat visar att skriftliga laborationsrapporter bedöms till högre 

kunskapsnivå än vad samma elever uppvisar på prov, medans muntliga rapporter bedöms till samma 

kunskapsnivå som eleverna visar på prov. 

Figur 3. Jämförelse av bedömningar 

av skriftliga prov och tidigare utförda 

laborationsrapporter. Bedömningar 

enligt bedömningsmall (bilaga 1) 

avseende förmåga 1. A) Bedömning av 

prov, fördelat på antal elever som inte 

utfört den laborationsrapport som 

ingått i studien, antal elever som 

tidigare skrivit laborationsrapport 

samt antal elever som tidigare utfört 

muntlig laborationsrapport. BUS = 

Bedömningsunderlag saknas. C) 

Jämförelse av bedömning för elevers 

prov och rapporter för elever som 

skrivit laborationsrapport. Andel 

elever per bedömningsnivå (F-A) 

angiven som procent. n=42 elever, 

satt till 100%. D) Jämförelse av 

bedömning för elevers prov och 

rapporter för elever som tidigare 

redovisat muntlig laborationsrapport. 

Andel elever per bedömningsnivå (F-

A) angiven som procent. n=42 elever, 

satt till 100%. 

   F            E           C           A   

B) Jämförelse av bedömning av prov och 
skriftliga laborationsrapporter 

   F            E            C            A   

C) Jämförelse av bedömning av prov och 
muntliga laborationsrapporter 

A) Bedömning av prov 

Ej utfört rapport 

 
Skriftlig rapport 

 
Muntlig rapport 

** 
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Återanvändande av indikatorer från laborationsrapporter i provsvar 

Det antal indikatorer som elever använt i sina provsvar räknades (se bilaga 3, rådata) och illustreras i 

figur 4 tillsammans med det antal indikatorer som motsvarande elev använt i sin laborationsrapport 

(Figur 4A och 4B). Att på detta sätt visa enskilda elevers bedömningsunderlag möjliggör identifiering 

av avvikande värden samt kluster av elever, vilka har indikerats i figur 4A och 4B för diskussion. Av de 

indikatorer som elever använt i sina provsvar räknades de som eleven även använt i sin 

laborationsrapport. Sådana indikatorer, som eleven använd i både rapport och prov, benämns som 

”återanvända indikatorer”. Medelantalet återanvända indikatorer från skriftliga respektive muntliga 

laborationsrapporter i elevernas provsvar visas i figur 4C och 4D.  

 

 
Figur 4. Antal indikatorer som elever använt i laborationsrapporter respektive i skriftliga prov samt 
medelantal återanvända indikatorer per bedömningsnivå på prov. A) Antal indikatorer i skriftliga 
laborationsrapporter och samma elevs skriftliga prov (n=42). Punkters form anger provets bedömning 
och placeringen representerar enskilda elevs indikatoranvändande, men för elever med samma antal 
indikatorer i både rapporter och prov överlappar diagramens punkter. Två kluster av elever är 
markerade för diskussionssyfte. B) Antal indikatorer i muntliga laborationsrapporter och samma elevs 
skriftliga prov (n=16). Två elevers resultat är markerade för diskussion. C) Medelantal återanvända 
indikatorer hos elever som skrivit laborationsrapporter, fördelat på provresultat (n=42). D) 
Medelantal återanvända indikatorer hos elever som utfört muntliga laborationsrapporter, fördelat på 
provresultat (n=16).  

 

Medelantalet återanvända indikatorer ökar med varje bedömningsnivå på provet, oavsett om eleverna 

hade utfört muntliga eller skriftliga laborationsrapporter (Figur 4C och 4D, χ2-test, P=0,905). För 

muntliga rapporter finns en något starkare samvariation mellan antalet återanvända indikatorer och 

provresultat, än för skriftliga rapporter (bilaga 3, rådata återanvända indikatorer, r2=0,728 respektive 

r2=0,507). Sammantaget visar figur 4, att elever som bearbetar fler begrepp i sin laborationsrapport 

använder, och återanvänder, fler begrepp i sina provsvar och når högre bedömning på prov. 
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Diskussion 

 

Laborationsrapporter fungerar ofta som bedömningsunderlag för elevens ämneskunskap och påverkar 

elevers slutbetyg. Jag menar på, att om laborationsrapporter har ett bedömningssyfte, måste 

anpassningar kunna göras för hur elever kan angripa uppgiften. Annars kan inte alla delta i momentet 

och undervisning av elever med olika förutsättningar blir inte jämlik. Att hålla redovisningar i muntlig 

form är den anpassning som läraren oftast rekommenderas. Men, muntliga laborationsrapporter 

måste då bedömas likvärdigt mot övriga elevers. Går det?  

 

Laborationer och laborationsrapporter är ett inlärningsmoment för naturvetenskaplig metod, för 

naturvetenskaplig språkutveckling och för ämneskunskaper. Det finns en reciprok målsättning, där 

laborativ förmåga, förståelse och kunskaper ämnar stimulera varandra. För en likvärdning 

undervisning behöver även muntliga och skriftliga laborationsrapporter stötta elever för att kunna visa 

samma kunskapskvaliteter på skriftliga prov. Men ser sambanden verkligen likadana ut, mellan 

muntliga och skriftliga laborationsrapporter och elevers bedömningar på skriftliga prov? 

Hur likvärdigt kan muntliga och skriftliga laborationsrapporter bedömas? 
För att bedöma elevernas teorikunskap, modellförståelse och begreppskunskap har studien tolkat 

progressionsuttrycken i ämnesplanens kunskapskrav enligt SOLO-taxonomins kunskapsnivåer (Bilaga 

1). När bedömningar jämförs mellan muntliga och skriftliga laborationsrapporter ses inte någon 

skillnad i frekvensen elever som når en viss bedömning (Figur 1). För att kontrollera 

bedömningsmallens tillförlitlighet jämförs dessa bedömningar mot en kvantitativ variabel: Hur 

många nyckelbegrepp använder eleverna i sina rapporter (Bilaga 2). När sambanden studeras mellan 

hur rapporter bedömts enligt SOLO-taxonomin och vilket antal indikatorer som elever använt i sina 

rapporter, kan ingen skillnad ses mellan muntliga och skriftliga rapporter (Figur 2).  

 

Från detta dras slutsatsen att det går att bedöma muntliga och skriftliga laborationsrapporter 

likvärdigt vad gäller bedömning av hur elever förstår den laboration de utfört och den teori som 

laborationen bottnar i. Muntlig rapportpresentation utgör inget hinder för att en elev ska kunna visa 

denna typ av kunskap – bara eleven vet vad uppgiften kräver. Detta förutsätter dock att 

undervisningen möjliggör att elever kan utveckla denna förståelse på ett jämlikt sätt. 

 

I denna studie har bedömning av laborationsrapporter fokuserat på att bedöma elevens förståelse, där 

teori och praktik tillsammans ger grund för reflektion (Kolb, 2014 och Hansén & Forsman, 2011). 

Detta kan ha påverkat att studiens bedömningsmall  gett likvärdiga bedömningar. Ett alternativ hade 

varit att utforma bedömningsmallen för att mäta kunskap, betraktat som ett abstrakt, logiskt tänkande 

kring erfarenheter (Kolb, 2014). Studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om en sådan 

utgångspunkt hade använts, vilket tas upp i diskussionen för frågeställning två nedan.  

 

Om elever får välja redovisningsform, väljer flest elever att skriva laborationsrapporter (Tabell 3). 

Beslutet att hålla redovisningsformen för laborationsrapporten valfri, har stöd i tidigare studier. De 

flesta elever är ovana vid muntliga uppgifter och föredrar skriftliga prov inom naturvetenskapliga 

ämnen (Johansson, 2008, Lennartsson, 2010). Osäkerhet innebär nervositet vid ett muntligt 

redovisningstillfälle, som eleven i sig ser som hämmande (Lennartsson, 2010, Johansson, 2008 samt 

Hansson 2012). Många elever upplever dock bedömningar av muntliga examinationer som mer 

tillförlitliga än skriftliga (Johansson, 2008 samt Hansson 2012). Här finns en utmaning ur 

bedömningshänsyn, i synnerhet om elevers sårbarhet har en språklig grund. Studiens resultat blir 

viktiga för elever som gynnas, eller har god erfarenhet, av muntlig examination. Elever som redan 

befinner sig i ett utsatt läge kan känna sig mer säkra på den bedömning de får, vilket kan minska 

nervositeten och öka motivationen inför sin laborationsredovisning.  
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Vilka samband finns mellan elevers laborationsrapporter och provresultat? 
Det första samband som kan ses i de provresultat som ingår i studien, är hur viktigt det är för eleverna 

att utföra laborationsrapport. Alla elever som utfört laborationsrapporter skrev provet. Samtliga elever 

som ej utfört laborationsrapport (i någon form), uteblev eller underkändes på provet (Figur 3). Detta 

resultat visar hur viktigt det är att naturvetenskaplig metod och experimentellt arbete inom 

kemiundervisning ingår som ett kunskapskrav (Skolverket, 2011d). Elever som inte utför sin 

laborationsrapport  löper enligt studien risk att underkännas vid kommande bedömningssituationer. 

Dessa elever har rätt till att få särskild uppmärksamhet av läraren (Skolverket, 2011b).  

 

Bedömningsmallen (Bilaga 1) utformades med olika examinationsformer i åtanke, vilket gör den 

användbar även för bedömning av provsvar. Att använda SOLO-taxonomin innebär att elevers 

inlärning kan följas om en viss kunskapsbedömning görs på nytt (Biggs, 1982). På detta sätt skulle de 

bedömningar som gjorts via bedömningsmallen kunna visa på samband mellan den förståelse elever 

har fått via en laborationsrapport, och den teoretiska kunskap som eleven kan visa på ett prov. 

 

Andelen elever som fick ett visst provresultat skilde sig inte åt mellan elever som skrivit eller gjort 

muntlig laborationsrapport (Figur 3). Detta resultat skulle kunna indikera att sambanden mellan 

muntliga och skriftliga rapporter och elevers provresultat, inte skiljer sig åt. Men när vi jämför 

bedömningar av rapporter och elevers provresultat, ser sambanden annorlunda ut. Skriftliga rapporter 

når högre bedömning än elevers provresultat (Figur 3B). Detta gäller inte för muntliga rapporter 

(Figur 3c). Ett antal elever som i sina skriftliga rapporter på ett meningsfullt sätt använt flertal 

relevanta fakta och gjort sammankopplande reflektioner (bedömning A), uppvisade enbart en 

översiktlig kunskap i provsvaren (Figur 4A kluster 2, jämför kluster 1). Dessa resultat indikerar att 

bedömning av skriftliga rapporter kan vara mindre tillförlitlig än bedömning av muntliga rapporter. 

Bedömningar av laborationsrapporter blir mer träffsäkra via muntliga redovisningar. Detta får en 

ämnesdidaktisk konsekvens. Om en kemilärare är osäker över en elevs kunskaper, bör muntlig 

redogörelse ges företräde framför skriftliga inlämningar.  

 

Desto bättre en elev behärskar kemiska begrepp, desto bättre presterar eleven på prov (Figur 4). Elever 

som når högre bedömning på prov, återanvänder oftare begrepp de lärt sig via laborationen (Figur 4C 

och 4D). Detta kan tolkas utifrån ett brett spektrum av teorier. Motivationsteoretiskt kan upplevelsen 

av att ha lyckats, stärka elevens studieambition (Hein, 2012). Men resultatet kan även relateras till 

laborationsrapportens roll i elevens lärande. Här finns ett viktigt budskap i att inte ringakta enkla 

språkinriktade stöd, som begreppslistor.  

 

Samvariationen mellan provens bedömning och hur elever återanvänder begrepp från rapporter, är 

starkare för muntliga rapporter (r2=0,728) än för skriftliga (r2=0,507) trots att korrelationen påverkas 

av två elever (Figur 4D). Dessa elever har under tidiga skolår diagnostiserats för dyslexi och har god 

erfarenhet av muntlig examination. Eleverna har utvecklat välfungerande studiestrategier inför denna 

typ av bedömningssituation, vilket kommer eleven tillgodo i muntlig laborationsredogörelse. De 

skriftliga proven för motsvarande elever har därigenom av förklarliga anledningar ett lägre antal 

indikatorer (och bedömning). Dessa resultat styrker hela studiens syfte. För dessa två elever blir 

anpassade examinationsformer enormt viktiga bedömningsunderlag. 

 

En språkinriktad UDL-pedagogik som plattform för likvärdig bedömning 
Vi har alla olika styrkor och svagheter, som inte nödvändigtvis hänger samman med våra 

kunskapsnivåer i olika ämnen. Detta behöver bedömningar ta hänsyn till. Alla elever i studien har inte 

tagit till sig undervisningen likadant. Men alla har haft samma tillgång till undervisning utformad för 

att stötta elever med olika studieförutsättningar. Men likvärdig bedömning avses i denna studie, att 

bedömningar görs utifrån samma krav och med samma tillförlitlighet, oavsett om 

laborationsrapporter utförs muntligt eller skriftligt. Studien visar att det går att göra likvärdiga 

bedömningar av muntliga och skriftliga laborationsrapporter (Figur 1 och 2). Förutsättningen för detta 

skulle kunna ligga på att undervisningen utformats enligt konceptet UDL.  

 

.  
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När en elev skriver en rapport finns andra texter som eleven kan omformulera och tid till att få ner 

även en tillfällig förståelse i text. Att ämnesstoffet som elever skriver om får cementeras till en abstrakt 

och teoretisk kunskap som finns kvar i en påföljande provsituation, sker inte nödvändigtvis om 

elevens fokus ligger på rapportskrivandets språkliga krav. Studiens resultat (Figur 4A, kluster 2) kan 

indikera att det finns elever som behöver mer språkligt stöd för sitt rapportskrivande, än det som 

undervisningen har erbjudit. 

 

När vi ser de samband som råder för elevers begreppsanvändning och provresultat (Figur 4) kan vi 

även se vikten av språkligt stöd för likvärdighet i bedömning. Desto fler indikatorer en elev behärskar, 

desto bättre presterar eleven. Muntlig bearbetning av ämneskunskaper är en form av stöd för 

utveckling av skolspråk (de Gysser, 2016, Gibbons, 2016 och Haijer & Maestringa 2014). Muntliga 

laborationsrapporter kan här ses inte enbart som en varierad/anpassad form av examination för elever 

med detta behov, utan även som ett stöd för elevens skolspråksutveckling. De elever som underkänts 

på studiens kemikursavsnitt kan därigenom gynnas av att framöver t.ex. få utföra muntliga 

laborationsrapporter. 

 

 

Slutsatser 
 

Summerat visar studien att: 

 

 Det går att bedöma samma kunskapskrav vid muntliga och skriftliga laborationsrapporter. Det är 

möjligt att göra likvärdiga bedömningar av elevers förmåga att hantera kemiska begrepp, 

modeller och teorier i en laborationsrapport, oavsett om den redovisas muntligt eller skriftligt. 

Likvärdiga bedömningar av skriftliga och muntliga rapporter kan göras om 1) kunskapskravens 

progressionsuttryck tolkas via SOLO-taxonomi och 2) de kunskapskvaliteter som bedöms 

fokuserar på elevers förståelse av laborationen.   

 

 Det finns skillnader i de samband som ses mellan hur elever gjort sin laborationsrapport och hur 

de presterar på skriftliga prov. Bedömningar av skriftliga rapporter kan ge högre bedömningar än 

de kunskaper elever visar på prov, medan muntliga laborationsrapporter tydligare skildrar 

elevens förståelse. Däremot finns ingen skillnad mellan hur bra elever presterar på prov, 

beroende på deras undervisning innehållit skriftliga eller muntliga laborationsrapporter.  

 

Metoddiskussion och felkällor 

Studiens resultat kan generaliseras för att gälla elevgrupper med relativt stora språkliga utmaningar, 

som beskrivs under studiens urval. Resultaten har samlats in efter undervisning som hållits enligt 

UDL-pedagogik. Detta innebär att studiens slutsatser kan generaliseras till undervisning där elever ges 

jämlika förutsättningar för att arbeta mot samma kunskapskrav. Ett flertal felkällor kan ha påverkat 

studiens resultat, utöver de aspekter som nämns i metod och diskussion.  

 

Studiens ansats kan problematiseras utifrån om jag som författare föredrar muntlig eller skriftlig 

examination. Felkällor i resultaten utifrån en sådan preferens bedöms som liten, då samma 

medbedömare, samma indikatorer samt samma bedömningsmall använts i metodtriangulering för 

bedömning av alla rapporter och alla prov. Om studien omfattat ett större urval, t.ex. ett flertal 

kemilärare, hade resultaten kunnat se annorlunda ut. En sådan studie vore givande ur 

likvärdighetsperspektiv, men har inte kunnat utföras inom tidsramen för denna studie. 

 

Elever kan ha uppfattat att jag som lärare föredrar muntliga rapporter, utifrån att fler elever än 

tidigare har erbjudits möjlighet till muntlig laborationsrapport. Att delta i en studie med ett givet syfte 

kan ha påverkat elevernas motivation att utföra uppgiften (Hein, 2012). Motivationen kan ha färgat 

studiens resultat. Denna felkälla bedöms som trolig, men svår att undvika i förhållande till 

forskningsetiska överväganden samt studiens praktiska genomförande.  
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Elever erbjöds spela in muntliga laborationsrapporter men samtliga avböjde. Inspelning hade kunnat 

främja bedömningens tillförlitlighet genom att tillåta upprepad lyssning liknande hur en skriftlig 

rapport kan granskas. Om laborationsrapporterna hade anonymiseras före rättning hade detta också 

kunnat höja resultatens tillförlitlighet. Detta är dock svårt för muntliga rapporter.  

 

Bedömning utifrån SOLO-taxonomin kan gynna skriftliga rapporter över muntliga (Kristiansson, 

2006). Detta skulle kunna förklara skillnaden mellan andelen elever med bedömning F på rapporter är 

lägre bland de skriftliga rapporterna. Dock är inte denna skillnad signifikant (Figur 1). Däremot är 

bedömningar av elevers skriftliga rapporter signifikant högre än elevernas provresultat, vilket alltså 

skulle kunna relatera till att SOLO-taxonomin använts som utgångspunkt för kunskapsbedömningen.   

 

Metodtrianguleringens utformning kan ha gett bedömningar som brister i tolkning av ämnesplanens 

progressionsord. Andelen underkända elever vid de prov som ingår i studien (Bilaga 3, Kemi 1, andel 

elever med F=17% och Kemi 2, andel elever med F=33%), avviker t.ex. starkt från elevsnitt vad gäller 

slutbetyg i kemi5 för 2015/2016 (Kemi 1, andel elever med F=4,7% och kemi 2, andel elever med F= 

4,9). Studiens bedömningar beaktar dock endast förmåga 1 samt kursernas första avsnitt och ska inte 

jämföras med slutbetyg. Dock ligger skolans snittbetyg överlag under riksmedel6 vilket kan bero på 

samvarierande orsaker som även påverkar studiens resultat. Då samma bedömningsförfarande 

använts på samtliga elever, ger gränsdragningen av kunskapsnivåer inte skillnad i studiens slutsatser 

kring likvärdigheten i bedömningar. 

 

 

                                                             
5 Skolverket, Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsår 2015/16  
6 Skolverkets sökfunktion Siris, statistik omfattande alla dokument om en kommun eller skola  

 

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-och-studieresultat/betyg-och-studieresultat-i-gymnasieskolan-lasar-2015-16-1.256490
https://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0
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