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SAMMANFATTNING 
 

 
Denna studie undersöker vad och hur lärare i de naturvetenskapliga ämnena 
bedömer i laborationer. Studien undersöker också om det finns några alternativ till 
det traditionella naturvetenskapliga sättet att synliggöra elevers utveckling i det 
praktiska momentet vid laborationer. För att få tillgång till lärares uppfattningar 
genomfördes i detta arbete tre intervjuer med lärare. Resultatet visar att, det som 
främst bedöms vid laborationer är laborationsrapporten. De kunskapskvalitéer 
som bedöms i det praktiska momentet är aktivitet och grupprocesser. 
Laborationerna tas med i betygsunderlaget i huvudsak då eleven står och väger 
mellan olika betyg. De alternativa sätt som diskuteras är portfolio och 
matrismodellen.   
 
Nyckelord: Bedömning, gymnasielärare, alternativa metoder.  
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1 Inledning  

Bedömning och betygssättning är en fråga som ständigt diskuteras i 

gymnasieskolan. Vi har redan i 10-års tid haft mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystem, vilket medfört att skolan blivit mer mål- och resultatstyrt. 

Som underlag för bedömning av elevers kunskaper och prestationer finns olika 

styrdokument på nationell nivå som konkretiseras till lokala arbetsplaner och 

betygskriterier. Det jag under min studietid funderat kring är vad och hur man 

skall bedöma och betygsätta den laborativa delen i naturvetenskapen. I 

programmålen för Naturvetenskapsprogrammet (Skolverket, 2000) kan vi läsa att: 

 

Eleven skall kunna delta i planering och genomförande av enkla 
experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa 
och tolka resultaten.  

 

Vid diskussion med elever under min studietid upplevs, att det är teoridelen som 

överväger vid betygssättning, och att det laborativa är något ”man bara måste 

delta i”. Medan lärare som jag diskuterat med under praktikperioderna hävdar att 

man beaktar den praktiska delen av laborationerna som en del av bedömningen. 

Det kanhända är, som Kroksmark (Uljens, 1997) skriver om metoder, på ett 

liknande sätt som med bedömning, att det finns en synlig och en osynlig sida. Den 

synliga är de metoder som eleverna ser i klassrummet, och den osynliga 

härstammar ur lärarens erfarenhetsgrund och/eller didaktiska utbildningsbas, som 

är dold för eleverna. 

 

 Lindström (Skolverket, 2002) har funderat kring dessa frågor: 

 

Vad är egentligen skapande förmåga?  Är det något man kan sätta ord 
på? Kan det utvärderas? Sker det överhuvud taget någon utveckling? 
Vad betyder elevernas bakgrund? Och kan förmåga till eget skapande 
läras ut? (s 109) 
 

Författaren har arbetat med dessa frågor i ämnet bild och förklarar hur de försökt 

visa utvecklingen hos elever i ämnet. Det har förflutit många år sedan det nya 

betygssystemet infördes. Lärarna borde ha en god kunskap om hur man 

konkretiserar och omformulerar de nationella kursplanemålen till lokala 

betygskriterier. Det jag intresserar mig för är, lärares uppfattningar om hur de 
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bedömer de praktiska momenten i naturvetenskapen, och om man kan synliggöra 

det på ett bättre sätt.  

 

2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att söka kartlägga och beskriva några 

naturvetenskapslärares (som fortsättningsvis förkortas som NV-lärare), 

uppfattningar om vad de bedömer vid laborationer, och om laborationer alls 

påverkar betygssättningen. Syftet är också att utreda om det finns några 

alternativa modeller som kan visa på hur eleverna utvecklas inom det laborativa 

området. 

 

För att undersöka detta har jag arbetat med fyra huvudfrågor 

• Är laborationerna en del i betygsunderlaget? 

• Vad utgör underlag för bedömning vid laborationer för NV-lärare? 

• Vilka kunskapskvalitéer i laborationer bedömer NV-lärare?  

• Finns det några alternativ till traditionell bedömning för att synliggöra det 

laborativa momentet och då i synnerhet den praktiska delen?   

 

3 Bakgrund 

Historiskt så började man mäta människors intelligens i början av 1900-talet, för 

att få ett tillförlitligt mått på olika individers duglighet för yrke och studier, menar 

Korp (2003). Vi har tre olika inlärningsteorier som man brukar utgå ifrån då man 

undersöker lärande. Dysthe (2003) beskriver dem på följande sätt: Behaviorismen 

har sin tyngdpunkt i lärandet som förändring av elevens yttre, iakttagbara 

beteende, Kognitivismen ser lärande som elevens inre processer och sociokulturell 

teori tar hänsyn till lärande som deltagande i social praktik. 

 

Var gränsen går vad en person kan prestera, tros sättas vid dennes förmåga. 

Traditionellt sett, har den kognitiva förmågan använts liktydigt med begåvning 

eller intelligens, och har inte bedömts av lärare i klassrummet som en del av det 

pedagogiska arbetet. Det var något som psykologer och forskare sysslade med. 

Den kognitiva förmågan har betraktats som konstant och som inte nämnvärt 

påverkas av pedagogiska insatser. Men i det moderna synsättet på intelligens, där 
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metakognition och utveckling betonas, hamnar elevernas förmåga mer i centrum. 

Det blir inte enbart en förutsättning för den pedagogiska verksamheten, utan kan 

också ses som föremål för den (Korp, 2003). 

Vi ser här, att i bedömningens barndom tittade man även på yrkesduglighet där 

den praktiska förmågan var en viktig del. Den praktiska förmågan är mindre 

viktig i kognitivismen då man tittar på inre processer, för att sedan bli 

intressantare då man börjat beakta den sociokulturella teorin då man vill få en 

helhet i bedömningen. Helhet i den meningen, att man inte endast tittar på vad 

elever presterar på prov, utan också hur eleverna kan tillämpa sin kunskap i ett 

socialt sammanhang, hur de samtalar i ämnet o s v.  

 

En av bakgrunderna till avskaffandet av det gamla relativa betygssystemet, var att 

det i första hand inriktar uppmärksamheten på jämförelse mellan eleverna, och 

inte på elevernas kunskaper och färdigheter, samt att det skapat en grund för 

konkurrens och tävlan mellan eleverna, vilket strider mot läroplanen. Ett 

målrelaterat system skulle däremot kunna innebära att de elever som uppnått en 

angiven kunskapsnivå får ett visst betyg enligt Kroksmark (Skolverket, 2002). Det 

laborativa momentet är ett utmärkt redskap för att hos eleverna finna ytterligare 

kvalitéer, som kan vara svåra att få fram eller omöjliga att se om de uppfyller 

målen genom traditionella skriftliga prov. 

 

 

3.1  Bedömning 

Om man vill bedöma vad eleverna kan och i vilken utsträckning de besitter de 

kunskaper som undervisningen syftar till, måste kriterierna vara relevanta. 

Uppgifterna måste då vara av sådant slag, att varje elev får optimala 

förutsättningar att demonstrera de kunskaper som bedömningen gäller, vilket 

torde medföra variation i uppgiftsformat och en valmöjlighet för eleverna att välja 

uppgiftsformat som ökar dessa förutsättningar (Korp, 2003).  

Ett sätt att öka bedömningsunderlaget är att ha laborationsprov och även variera 

dem i frågors öppenhet samt med olika grad av handledning för att få ett 

helhetsintryck av eleverna om deras kunskapskvalitéer i ämnet. 
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Bedömningen av laborativa uppgifter är vanligtvis inte så formaliserade. Eleverna 

bedöms i de laborativa uppgifterna utifrån hur de genomför laborationerna och 

hur de har gjort redovisningarna. Olika typer av laborationer ger, enligt Berglund 

(Skolverket, 2004) underlag för att bedöma olika färdigheter i det laborativa 

arbetet.  

 

Normrelaterad eller grupprelaterad bedömning värderar elevernas kunskaper och 

färdigheter i förhållande till de andra som gjort provet eller momentet som skall 

bedömas. Normrelaterad bedömning är alltså användbar främst vid urval, och ger 

egentligen inte någon information om vad den som bedöms kan. Därför vill man 

att provet ska ge underlag för rangordning eller urval av eleverna, varvid 

kriterierna liksom uppgifterna väljs på ett sådant sätt, att en viss spridning av 

eleverna uppstår (Korp, 2003). Uppgifter som inte åstadkommer någon spridning 

mellan eleverna är inte önskvärda på prov om man har normrelaterad bedömning 

som grund.  

 

Global bedömning sker på basis av helhetsintryck, alltså att hela processen 

bedöms (Korp, 2003). Om bedömningen enbart inriktar sig på resultatet så kan det 

inte betecknas som globalt. Sådana bedömningar som tar hänsyn till en eller flera 

delar av processen benämns i stället för analytiska.  

 

Naturvetenskapligt orienterad bedömningsmodell innebär att eleverna bedöms 

utifrån på förhand givna specificerade, bekanta för elever, och mycket väl 

definierade kriterier (Korp, 2003). På samma sätt som för traditionell 

normrelaterad bedömning fokuseras det kring jämförbarhet, objektivitet och 

rättvisa. För att eleverna ska få så specificerade bedömningskriterier som möjligt 

från början, så måste eleverna redan i början av kursen ha exakt information om 

vad de förväntas lära sig av kursen. 

 

Kriterier kan beskrivas enligt Korp (2003) som de krav som ställs på 
ett moment för att det exempelvis kan bedömas som godkänd (s 103). 

 

Med dagens betygssystem är det läraren som sätter betyget, vilket liknar det 

tidigare betygssystemet. Men idag förväntas de på ett helt annat sätt än tidigare att 
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man diskutera grunden för sina bedömningar, inte bara med kollegor utan också 

med elever, enligt Carlgren (Skolverket, 2002). Det målrelaterade betygsystemet 

har många fördelar jämfört med det gamla relativa betygsystemet. Det sätter bland 

annat elevernas lärande i fokus. Det är också mer öppet för elevinsyn och en 

möjlighet att i högre utsträckning begripa lärarens bedömningsgrunder. 

 

Med det målinriktade betygsystemet har det enligt Carlgren (2002) diskuterats om 

strävansmål och uppfyllelsemål, om hur de nationella målen skall konkretiseras 

till lokala kriterier, och att det görs på ett sådant sätt att skolan blir likvärdig i hela 

landet. Här skriver Carlgren att mål att sträva mot angav en riktning för 

ämnesundervisningen; utvecklade ”bedömningens inriktning” som en riktning för 

bedömningen av ämneskunnandet, dvs. en text som beskrev vad som ska ligga till 

grund för betygssättningen i ämnet. Carlgren ger som exempel några mål att 

sträva mot som inte är bundna till något specifikt kunskapsinnehåll. Det 

viktigaste, enligt Carlgren är inte elevernas kunskaper om det periodiska systemet 

i kemi, som betonas i nationell nivå, utan hur eleverna resonerar 

naturvetevetenskapligt i samband med periodiska systemet. 

 

3.2  Läroplaner  

I Lpf 94 kan vi läsa i mål att sträva mot bl.a.: 

 
 
Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och 
specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen dessutom 

• Kan överblicka större kunskapsfält och utveckla en analytisk förmåga 
och närmar sig ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta och tänka. 

• Kan använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva 
hypoteser och lösa problem. 

 
I läroplanen nämns också några riktlinjer; 
 
Läraren skall 

• I undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och 
praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande. 
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Läraren skall vid betygsättning 
• utnyttja tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen 
• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt 

än genom den aktuella undervisningen, 
• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskap och 
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela 

kursen. 
 

 

I läroplaner och kursplaner hänvisas det till kursplanernas krav, dvs. till målen för 

utbildningen. Det innebär att bedömning och betygsättning alltid skall ske med 

målen som utgångspunkt. Det innebär i sin tur enligt Ramstedt (Skolverket, 2001) 

att närvaro, flit, ambition, lektionsarbete m.m. inte i sig skall vara grund för 

betygssättningen, såvida de inte är en direkt förutsättning för att målen skall 

kunna nås, som i form av laborationsarbete, vilket det definitivt gör för de 

naturvetenskapliga ämnena. Några exempel från programmål (Skolverket, 2000) 

för fysik: 

 
Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven 

- utvecklar sin förmåga att föreslå, planera och genomföra experiment 
för att undersöka olika fenomen samt beskriva och tolka vad som 
händer genom att använda fysiska begrepp och modeller. 

- utveckla sin förmåga att med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel 
samla in och analysera data samt simulera fysikaliska fenomen och 
skeenden. 

 

Dessa punkter i gymnasieskolans kursplaner för ämnet fysik gäller specifikt det 

laborativa arbetet. 

 

 

Vidare kan man läsa i kursmålen att experiment framförallt ska utveckla 

självständigt tänkande. Eleven skall övas i att formulera problem, planera, 

genomföra, dra slutsatser samt redovisa laborativt arbete. Det laborativa 

momentet ska vara en del av undervisningen för att man ska fylla alla mål i 

ämnena fysik och kemi. 

Eleven bör få bekanta sig med olika typer av experiment, med olika grad av 

handledning, instruktioner samt med frågeställningar med olika öppenhet dvs. 

frågor där man ej ser svaret direkt. En laboration kring en öppen frågeställning på 
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en rimlig teoretisk nivå ger övning i att formulera hypoteser, lösa fysikaliska 

problem samt planera och designa laborationer. Olika typer av laborationer ger 

också underlag för att bedöma olika färdigheter i det laborativa arbetet, enligt 

Berglund (Skolverket, 2004). 

 

Som vi ser av syftet med kursmålen är elevens experimentella färdighet en del av 

bedömningsunderlaget vid betygsättningen om man följer målet för ämnet fysik. 

På liknade sätt står det i kursplanemålen för kemi och biologi, men där betonas 

säkerheten i laborationerna mer. 

 
3.3  Grupprocesser 

Ett av det mest centrala i det sociokulturella perspektivet på lärande, är att man 

lägger största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och 

inte primärt genom individuella processer (Dysthe 2003). En av de allra senaste 

teorierna är ju den sociokulturella teorin.   

  

En grupp består, enligt Stensaasen (2000), av två eller flera personer som 

ömsesidigt påverkar varandra och som är ömsesidigt beroende av varandra i den 

bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda och 

nå sina mål.  

 

I en grupp går enligt Stensaasen (2000) medlemmarna genom olika stadier från 

formandet till utförandet. Här finns det mycket man kan bedöma när eleverna 

utför det praktiska momentet, exempelvis hur ämnesspråket är, hur de planerar 

arbetet, hur de använder tekniska hjälpmedel. 

Laborationerna är ett utmärkt tillfälle att titta på hur eleverna arbetar i grupp, då 

man av praktiska skäl ändå måste dela in dem i grupper vid dessa tillfällen. 
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3.4  Experimentella prov 

Med prov menas här alla sådana uppgifter, skriftliga som praktiska, som ges till 

elever med syftet att skapa information om deras kunskap. 

 

Man skiljer idag ofta på traditionella och alternativa prov. Den traditionella 

beteckningen syftar på att det handlar om det vanligast förekommande provet, 

prov som följer traditionen, som följer normal praxis. Alternativa prov är då 

följaktligen sådana prov som avviker från det traditionella mönstret i ämnet, det 

som är tradition i ett ämne kan vara ett alternativ i ett annat ämne. 

 

Alternativa prov i naturvetenskapliga ämnen kan man enligt Korp (2003) beskriva 

som något där eleverna får demonstrera praktiska uppgifter som sin kunskap i 

handling eller någon process som är resultatet av deras handling. Svarsutrymmet 

behöver inte vara definierat i förväg, vilket leder till ett divergent tänkande. Som 

en följd av detta kan uppgifterna lösas med tillfredställande resultat på oerhört 

många sätt. De kunskaper man tittar på är process- och planeringskunskap snarare 

än faktakunskaper. Dessutom kan man också titta på hur aktiva eleverna är.    

 

Det finns olika typer av prov som man kan tillämpa vid experimentella prov, d v s 

prov där eleverna får demonstrera sin kunskap i handling eller genom någon 

produkt som är resultatet av deras handlingar. Ett av dem är autentiska prov. Den 

autentiska bedömningen är nämligen kopplad till ”autentiskt lärande”, som 

förutsätter att eleven själv konstruerar kunskap och mening, tolkar, värderar och 

organiserar informationen. Det särskiljande för de autentiska proven är, att de har 

en relevans utanför bedömnings- och utbildningskontexten. Det innebär att 

genomförandet av provuppgifterna ska vara värdefulla ur något mer hänseende än 

att enbart visa att eleven kan något (Korp, 2003.) 

 

En annan typ av bedömning är portfolio eller portföljmodellen, som är en av de 

senaste inom kunskapsbedömningen. Underlaget till en portfölj kan, förutom en 

slutprodukt, innehålla exempelvis skisser och utkast, reflektioner i loggböcker, 

förebilder som verkat inspirerande samt videobandade intervjuer enligt Lindström 

(Skolverket, 2002), som undersökt hur portfolio används i ämnet bild.  
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Berglund (Skolverket, 2004) har gett ett förslag om hur man kan göra en mer 

likvärdig bedömning inom det laborativa arbetet genom att synliggöra kriterierna 

för de olika betygen. Detta medför att det även blir lättare att dokumentera själva 

experimentet. Där ges olika förslag till kvalitativa nivåer för olika aspekter, som 

är av intresse vid bedömning av elevers arbete. Man har vävt in det laborativa 

arbetet med betygskriterierna i en matris. Det finns en matris vardera för följande 

fyra moment; planera, experimentera, tolka resultat och presentera, med 

utgångspunkt i betygskriterierna för kursen. I matrisen anges tre olika 

betygsnivåer, G, VG och MVG som matchas mot kriterierna för de olika betygen 

(se bilaga 1).  

 

4 Metod 

4.1 Val av forskningsansats 

Syftet med denna undersökning är att försöka kartlägga och beskriva några lärares 

sätt att bedöma laborationer i naturvetenskapliga ämnen. För att få en bättre 

förståelse för hur och vad lärarna bedömer i laborationer, men också varför 

lärarna bedömer just de momenten som de gör. En litteraturstudie om olika sätt att 

bedöma genomförs. Den jämförs sedan med svaren av intervjun i analysen.  En 

diskussion om alternativa sätt att bedöma de praktiska momenten utförs med hjälp 

av litteratur som beskriver sådana modeller. Min avsikt i denna studie är inte att 

göra ett utlåtande om lärare gör rätt eller fel, utan snarare att försöka förstå deras 

uppfattningar utifrån deras perspektiv. Jag insåg att den fenomenografiska 

inriktningen var en lämplig inriktning för min undersökning. En fenomenografisk 

studie, vars syfte är att beskriva, analysera, tolka och förstå människors 

uppfattningar, inte vad som är rätt eller fel. Fenomenografin beskriver hur 

människor uppfattar verkligheten till skillnad från att studera hur verkligheten i 

realiteten är, enligt Marton (Uljens 1997). 

  
4.2   Insamling av data och databearbetning 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. 

Det innebär att jag har genomfört djupintervjuer som varat från 15 minuter till 35 

minuter. Med dem har jag bland annat försökt få fram lärarnas uppfattningar om 
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vad de bedömer i laborationerna. Intervjuerna genomfördes så att jag ställde några 

frågor som lärarna svarade på. Följdfrågorna kunde bli lite olika beroende på vad 

läraren svarade, för att hålla kvar intervjuns fokus kring mina huvudfrågor och 

nyckelord. 

 

För att hitta kvalitativt skilda kategorier, som beskriver lärarnas uppfattningar, 

genomfördes databearbetning. Bearbetningen innebar att intervjun bandades in för 

att sedan transkriberas för vidare bearbetning och analysering. När jag senare i 

resultatet valt att redovisa delar av intervjuerna, har dessa bearbetats och 

redigerats utan att innehållet har förändrats. 

 

4.3   Urval  

Min undersökning omfattas av utbildade naturvetenskapslärare som undervisar på 

gymnasiet i ämnena fysik, kemi och biologi, fortsättningsvis benämnda NV-

lärare. Urvalet resulterade i tre lärare, alla av samma kön, från samma skola och 

där alla varit verksamma mer än 20 år. 

 

4.4   Analysmetod  

Genom att beskriva skillnader och likheter i lärarnas uppfattningar har jag bildat 

olika kategorier. Analysarbetet har alltså skapats genom jämförelser mellan 

lärarna, som sedan har jämförts med litteratur i de olika kategorierna. 

 

5 Resultat och analys  

Resultatet redovisas fråga för fråga, där de olika lärarnas svar redovisas. Lärarna 

betecknas som L1, L2 och L3. Sedan görs en analys av resultatet som kopplas till 

andra studier, samt en kort slutsats av analysen. 

 

5.1 Vad i laborationerna utgör bedömningsunderlag  

5.1.1 Resultat 

 L1 tittar på hur aktiva och engagerade eleverna är, hur de arbetar tillsammans, 

hur fort och hur prydligt rapporterna är skrivna samt jämför elevernas prestationer 

mot varandra. Det är teorin som överväger det praktiska i bedömningen av 
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laborationerna. Vilket resultat som erhållits och hur eleverna har lyckats räkna ut 

ett värde samt hur framställningen ser ut utgör underlag för bedömning. 

 

 L2 ser på hur väl eleverna planerar och genomför laborationerna och hur de följer 

rutiner och säkerhetsföreskrifter. Vidare bedöms det hur aktiva eleverna är och 

hur de fungerar i grupparbeten. Det praktiska momentet är en del av bedömningen 

av laborationen.  

 

 L3 försöker få intryck av hur eleverna arbetar enskilt och hur de samarbetar i 

grupper, ja vad de presterar under laborationerna. Det är teorin som överväger vid 

bedömning och är det centrala för bedömningsunderlaget i en laboration. Men 

laborationerna är viktiga för förståelsen och förklarar en del av teorin.   

 

5.1.2 Analys 

L1 gör det som är vanligast bland lärare som har laborationer och tittar i huvudsak 

på laborationsrapporterna vid bedömning av ett experiment.    

L1 använder sig av normrelaterad bedömning där man gör en jämförelse av 

eleverna och på så sätt förhoppningsvis får en klassificering av dem. 

L2 och L3 betonar dock hur viktigt det praktiska momentet är för ämnet och att 

det är nödvändigt för förståelsen och för att nå målen i kursen. De försöker även 

att koppla ihop teorin med praktiken för att utveckla lärandet hos eleverna, och för 

att eleverna skall förstå att de båda delarna hänger ihop.  

 

Koppling till andra studier 

Enligt Lpf 94 ska läraren finna en balans mellan teorin och praktiken som främjar 

elevens lärande. För att kunna bedöma olika färdigheter och för att få med alla 

mål i underlaget för bedömning, bör den experimentella delen ingå, enligt 

Berglund (2004). 

 

Det som också är gemensamt för lärarna i denna undersökning är att de bedömer 

hur aktiva eleverna är vid laborationer. Aktivitet är något som man vanligtvis inte 

tittar på vid bedömning om inte läroplanerna tydligt visar på annat. Bedömning 

och betygsättning skall alltid ske med målen som utgångspunkt, enligt Lindberg 

(2002). 
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Laborationsrapporterna är vanligtvis det grundläggande för betygsunderlaget och 

det är mycket ovanligt att elevens experimentella färdigheter är med som underlag 

för betygen, enligt Berglund (2004). 

 

Vidare skriver Ramstedt (2001) att aktivitet inte skall vara en grund till 

bedömning om det inte klart framgår ur kursplanemålen.  

  

Enligt kursplanemålen så är de naturvetenskapliga ämnena i allra högsta grad 

laborativa ämnen där aktivitet är en del av bedömningsunderlaget, så lärarna 

handlar helt enligt Skolverkets råd då de beaktar detta vid bedömning. 

 

En annan gemensam aspekt för lärarna i denna rapport är att de tittar på 

grupparbetet. Samarbete är en viktig del av lärandet och en förutsättning för att 

tillägna sig kunskap enligt den sociokulturella teorin (Dysthe 2003). 

Lärarna uttrycker tydligt att de även tittar på hur arbetsfördelningen är mellan 

gruppmedlemmarna och hur de planerar arbetet och vem som gör vad i gruppen. 

Då framkommer det troligtvis hur medlemmarna går igenom olika stadier i 

grupprocessen i enlighet med Stensaasen (2000). Vilken roll eleverna tar i 

gruppen och hur de utvecklas i den är också faktorer som man kan ta hänsyn till 

vid bedömning.   

 

Slutsats: Det gemensamma för lärarna i denna studie är, att vid bedömning av 

laborativa moment så är det den teoretiska biten som överväger det praktiska 

momentet. En lärare säger dock att det praktiska alltid är en del av bedömnings- 

underlaget. Det som bedöms i det praktiska momentet är aktivitet och 

grupprocesser vilket är gemensamt för dessa lärare. En lärare tittar dessutom på 

hur de planerar laborationen och hur eleverna följer säkerhetsföreskrifter. 

 
5.2 Dokumenteras något av det praktiska momentet 

5.2.1 Resultat 

L1 dokumenterar en del från laborationerna, men medger att detta sker ytligt. L1 

ligger efter med utformandet av kriterier, som skulle kunna vara till hjälp och stöd 

över vad som ska dokumenteras. Mycket går på känsla av vad eleverna kan. 
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L2 dokumenterar inte varje laboration, men brukar använda sig av laborations-

prov, där eleverna fått information om att nu ska deras förmåga att arbeta 

noggrant och hur de planerar laborationen bedömas efter de givna kriterierna som 

eleverna fått. 

 

L3 dokumenterar väldigt sällan, litar på minnet och de intryck som kommit fram 

under lektionerna. Det mesta går på känsla. L3 ligger efter med skrivandet av 

kriterierna för kurserna.   

 

5.2.2 Analys 

Här ser vi att två av lärarna, L1 och L3, går mycket på känsla. Några lokala 

kriterier för laborationer har de inte. Ingen information ges på förhand till 

eleverna om vad som kommer att bedömas vid laborationerna. L2 ger på förhand 

information om vad som kommer att bedömas, vilket borde ge läraren större 

möjligheter att dokumentera elevernas prestationer under laborationerna. 

L2 använder sig av naturvetenskapligt orienterad bedömningsmodell då 

kriterierna är på förhand kända om vad som skall bedömas. 

 

Koppling till andra studier 

Om man inte ger eleverna tydliga kriterier kan det leda till att eleverna inte har 

samma möjlighet att utvecklas som laboranter (Korp 2003). För att få en så rättvis 

grund som möjligt till bedömningsunderlaget så är väl skrivna kriterier att föredra, 

enligt Kroksmark (2002). Känslan kan ibland också byggas på vilken relation som 

lärare elev har, exempelvis att elevens förmåga att följa ordningsregler bedöms 

mer än elevens arbete i klassrummet. Man skall givetvis sträva efter en god 

ordning men betyget skall inte vara medlet för att nå det målet, enligt Ramstedt 

(2001). Korp (2003) menar att det är en förutsättning för likvärdig bedömning att 

tydliga kriterier ges åt eleverna. 

Slutsats: Då lärarna går på känsla, kan lärarnas och elevernas syn på vad som 

bedöms under laborationer skifta väldigt mycket beroende på elevernas vana att 

arbeta naturvetenskapligt. Det blir också mycket svårare att ge respons och 

svårare för eleverna att ta till sig responsen om man inte har tydliga kriterier.  
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5.3 Har ni olika typer av laborationer  

5.3.1 Resultat 

L1 följer mest läromedlet och de laborationer som de hänvisar till. L1 har även en 

del egna laborationer. För det mesta är dessa upplagda enligt ”kokboksvarianten”, 

vilket innebär att eleven följer tydliga instruktioner och utför experimenten efter 

dem. 

 

L2 använder sig av alla typer av laborationer, från traditionella steg för steg- 

laborationer, till helt öppna laborationer där eleverna får planera och konstruera 

sitt tillvägagångssätt i laborationen. 

 

L3 använder sig mest av laborationer med tydliga instruktioner. Det är då 

laborationer som är föreslagna i läromedlet som används i huvudsak. L3 har även 

konstruerat vissa experiment själv, men använder sig även av kollegors 

laborationer. Elever som är duktiga och ambitiösa får om de vill pröva på andra 

typer av laborationer. 

 

5.3.2 Analys 

L2 har här en stor variation på laborationerna, och får på så sätt med många olika 

kvalitéer hos eleverna som man kan ta hänsyn till vid bedömning. 

L1 och L3 använder sig av i princip bara en typ av laboration, vilket begränsar 

möjligheten till ett bredare bedömningsunderlag. Då  kan man i princip bara se 

hur duktiga eleverna är på att följa instruktioner och hur noggranna eleverna är. 

 

Det som inte kommer fram bland dessa intervjuade lärare är om de bedömer alls i 

fall eleverna har blivit kunnigare laboranter samt om de tittar på utvecklingen av 

det praktiska handhavandet. 

 

Koppling till andra studier 

Enligt Berglund (2004) bör eleverna få arbeta med olika laborationer för att 

utvecklas i det naturvetenskapliga tänkandet. Berglund menar att med olika grad 

av detaljerad handledning tränas förmågan att följa instruktioner samt 

naturvetenskapliga metoder. Vidare skriver Berglund att öppenhet i 
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frågeställningarna, som är på en rimlig teoretisk nivå, övar eleverna i att planera 

och designa experimentellt arbete. 

 

Enligt Ramstedt (2001) säger vi att eleven tillägnat sig ”mer” kunskap. Ramstedt 

menar att eleven lär sig behärska ett kunskapsområde bättre, ser frågeställningarna 

med andra ögon och kan hantera omvärlden på ett annorlunda och mer kvalificerat 

sätt. 

 

Slutsats: För att få ett så brett bedömningsunderlag som möjligt av elevernas 

kunskap, så är det viktigt att variera laborationerna med hur detaljerat man 

handleder eleverna och med olika öppenhet på frågeställningarna.  

 

5.4 Påverkar laborationerna alls betygsättningen  

5.4.1 Resultat 

L1 tittar endast på det laborativa momentet om elever står och väger mellan olika 

betyg. L1 gör en jämförelse med andra elever hur de har lyckats med 

laborationerna och drar sedan slutsatsen om vilket betyg eleven skall ha. L1 

använder sig ibland av laborativa inslag i de skriftliga proven. 

 

L2 har alltid det laborativa momentet som en del av betygsättningen. L2 tittar på 

de teoretiska resultaten och sedan på de anteckningar som finns från de praktiska 

momenten. Det har hänt att elever som står och väger mellan olika betyg har fått 

det högre betyget på grund av ett aktivt arbetssätt. 

 

L3 använder sig endast av det laborativa vid betygsättning när elever står och 

väger mellan olika betyg. L3 har bland annat hjälp av de intryck eleven gjort 

under laborationer. Elever som inte är med på laborationerna av olika anledningar, 

brukar redovisa sämre resultat vid skriftliga prov. L3 ser att teorin och praktiken 

hänger ihop. 

 
5.4.2 Analys 

L1 och L3 använder endast den laborativa delen i betygsättning när de inte kan 

avgöra på annat sätt vilket betyg eleverna ska ha. Laborationen blir då ett moment 

som många elever inte bedöms i alls. L1 har laborativa inslag i skriftliga prov, och 
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proven förutsätts vara en del av betygsunderlaget. På så sätt får L1 en del av det 

laborativa med i betygsunderlaget.  L3 ser att elever som inte deltar vid 

experimenten gör sämre ifrån sig på proven och har lagt märke till att 

laborationerna är en viktig del av lärandet i kursen. 

 

L2 dokumenterar delar av det praktiska momentet som då används vid 

bedömningen tillsammans med det teoretiska momentet av laborationerna. Detta 

är en del av betygsunderlaget. L2 har därmed större möjlighet att visa och ge 

respons på att alla moment ska klaras av i målen och kriterierna.  

 

Koppling till andra studier 

I läroplanen och kursplanemålen för de naturvetenskapliga ämnena står det att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå, planera och genomföra experiment. 

Då borde rimligtvis det praktiska momentet vara en del av betygsunderlaget enligt 

min tolkning, och dessutom en sådan dokumentation av laborationerna, att man 

synliggör även utvecklingen inom det praktiska området för eleverna. 

 

Slutsats: Enligt läroplanen och kursplaner är laborationernas teoretiska och 

praktiska delar en del av betygsunderlaget i naturvetenskapliga ämnen, om 

bedömning och betygsättning sker med målen som utgångspunkt. 

 

5.5 Alternativa sätt att synliggöra det praktiska 

5.5.1 Resultat 

L1 funderar på om man vill göra en bättre uppföljning och visa hela utvecklingen 

från början av kursen. Då får man göra en godtycklig övningslaboration som man 

har som grund, och sedan titta på hur eleven utvecklas därifrån. L1 medger att 

detta görs lite ytligt. Det finns mycket att göra om man vill utveckla det.  

 

L2 har inte tänkt på hur man kan synliggöra det mer. L2 har hört talas om 

portfoliomodellen, men det verkar bli en del merarbete med den vad L2 kan 

förstå. L2 har inte tänkt använda sig av den modellen den närmaste tiden. Det 

skulle behövas ge mer respons på det praktiska och hur eleverna utvecklar sin 
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förmåga att planera laborationer, men det är svårt att synliggöra det praktiska 

momentet på något enkelt sätt. 

 

L3 lyfter fram det laborativa och det praktiska vid samtal med elever om 

ämneskaraktär och vid redovisningar. L3 hoppas att eleverna  i de sammanhangen 

skall förstå att det laborativa är en viktig del av det naturvetenskapliga ämnet. 

 

5.5.2 Analys 

Här verkar lärarna i denna undersökning vara rätt nöjda med det sätt som de 

synliggör de praktiska momenten vid laborationer, eftersom man ser ett visst 

behov att synliggöra det praktiska momentet mer men inte har funderat på hur 

man ska gå tillväga för att göra det. Portfoliemodellen diskuterades då jag ledde in 

läraren på det spåret i intervjun, men intresset verkade lågt på grund av det mer-

arbete som lärarna trodde att det skulle medföra.     

 

Koppling till andra studier 

Berglunds (2004) matrismodell, där man vävt in kriterierna med de olika betygen, 

är en annan modell som kan användas för att synliggöra vad som bedöms och vad 

som gäller för de olika betygen.   

 

Slutsats: Min tolkning av lärarnas svar är att de tror att eleverna vet om att det 

laborativa är en viktig del av naturvetenskapen, men om det inte kommer tydligt 

fram så är det en risk att det prioriteras lägre av eleverna (Korp 2003). På så sätt 

medför det att eleverna blir mindre kreativa laboranter. 
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6 Diskussion  

6.1 Vad bedömer lärare i laborationerna 

Tidigare forskning och denna studie visar att det som främst bedöms i laborationer 

av lärare är laborationsrapporterna. Det kan bero på att tidigare läroplaner 

fokuserades på det teoretiska. Lärarkåren har ganska hög medelålder enligt de 

fackliga media jag tagit del av. Har man en lärarutbildning som börjar ha 30 år på 

nacken, så vet alla som följt med skolutvecklingen, att många läroplaner har 

kommit och gått.  Från de tidigare läroplanerna var mer detaljstyrda till dagens 

målrelaterade läroplan, som upplevs som mycket ”flummig”, främst av de äldre 

lärarna.  

 

De teoretiska delarna har oftast tydliga kriterier om vad som gäller för att uppnå 

ett visst betyg, medan det är mycket ovanligt att det praktiska momentet har några 

kriterier alls. En följd av detta är, att då man ska ge respons eller diskutera betyg 

med elev diskuterar man om det som man har de tydligaste reglerna för. På så sätt 

utelämnas den praktiska delen. En annan aspekt, som kan vara orsaken till att den 

teoretiska delen har fått mer uppmärksamhet, är att det är lättare att visa för en 

elev var brister och styrkor finns i de sätt som eleven redovisar. Med det praktiska 

däremot går det inte att exakt visa elevens utveckling. Även om man har tydliga 

kriterier, så är det ändå hur läraren upplever det kontra elevens upplevelser som 

kan stå emot varandra. Sist och slutligen så står man där med laborationsrapporten 

och diskuterar den teoretiska delen i alla fall. Läraren har ryggen fri och kan lätt ta 

fram och visa på utifrån vilka grunder eleven har fått ett visst betyg.  

 

Jag håller med om att den teoretiska delen ska ha ett större utrymme än den 

praktiska delen, men det praktiska får inte heller tas för lättvindigt och följa med 

”på köpet” undervisningen därför att det står så i läroplanen. Det upptäcker 

eleverna rätt fort och kan då ta laborationerna mycket ytligt. Eleverna är inte alltid 

ute efter att få så mycket kunskap som möjligt i kursen. I en stressad 

studiesituation läser de ekonomiskt och försöker komma fram till vad som 

kommer med på provet och koncentrerar sig på det. 
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Sedan är elever olika lagda, en del mer praktiska, en del mer teoretiska. För den 

skull är det viktigt att både det teoretiska och det praktiska får en tydlig roll i 

ämnet. 

 

6.2   Vilka kunskapskvalitéer bedöms i laborationer 

De kunskapskvalitéer i det praktiska momentet som är gemensamma för lärarna i 

denna studie, är att de tittar på aktivitet och grupprocesser. Endast en av dessa 

lärare verkar använda sig av laborationsprov kontinuerligt. Prov där eleverna på 

förhand vet vad som bedöms. Det är svårt att peka på vad man bedömer och vilka 

kvalitéer man mäter om man inte är tydlig och följer förutbestämda kriterier. 

Detta kommer fram tydligt på två ställen i denna undersökning i resultat 5.2.1 och 

5.3.1 med tillhörande analyser. 

 

Variation på laborationerna är nödvändig för att få fram så många olika kvalitéer 

hos eleverna som möjligt. Här kan en av orsakerna till att man använder sig av 

samma typ av laborationer vara, att lärarna litar mycket på vad läromedlet 

föreslår. Om inte läromedlet är uppdaterat och har några år på nacken, så kan spår 

av gamla läroplaners tankesätt finnas kvar. Här slår mig tanken att det nog är 

viktigt att lärarna får fortbildning och får prova olika typer av laborationer, för att 

komma ur sina gamla hjulspår och för att utveckla sin laborativa repertoar.  Med 

ett varierat laborationsmaterial kan man även få andra positiva effekter. Det skulle 

inte upplevas så slentrianmässigt som det lätt blir om man följer samma mönster 

hela tiden. Troligtvis så skulle man också nå fler elever och få dem mer 

intresserade att laborera. 

 

Dokumentationen skulle det också kunna vara bättre ställt med. Det framkommer 

i denna studie att det är lite si och så med den saken. Jag har läst andra forskares 

studier. Där kommer samma sak fram, dvs. att lärarna går mycket på känsla då det 

gäller den praktiska delen av laborationer. Min tanke är att så länge man inte kan 

visa på vad man bedömer och anser sig vara viktigt, så kommer det inte heller att 

tas på allvar av eleverna. Att laborera får på så sätt en mycket lägre prioritet och 

kan av en del betraktas som något onödigt och tråkigt. 
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6.3  Är laborationerna en del i betygsunderlaget 

Det vanligaste enligt denna undersökning är att det laborativa endast utgör 

underlag för betyg då eleven står och väger mellan olika betyg. Mycket hänger 

ihop med det som redan tidigare nämnts, nämligen att dokumentationen är dålig. 

Då vill man inte heller lägga för stor vikt på det praktiska. Men det kan bli ett 

problem om man vill visa att eleverna har uppfyllt alla mål för kursen om man 

helt utlämnar t.ex. laborationerna från betygsunderlaget i de naturvetenskapliga 

ämnena. Det står helt klart i läroplanen och kursplanemålen att eleverna ska 

utveckla sin förmåga att genomföra experiment för att kunna tolka olika fenomen 

och på så sätt öka sin förståelse i naturvetenskapliga vetenskapen.  

Om endast laborationsrapporten men inte laborationerna är en del av 

betygsunderlaget, så tolkar jag det som att den delen som inte tas med är mindre 

viktig. Gör jag den tolkningen som lärare, så kommer den signalen fram på ett 

eller annat sätt till eleverna. En följd av det kan bli mindre aktiva elever och att 

intresset för laborationer sjunker både för lärare och elever. Det är viktigt, som 

lärarna påstår i denna undersökning, att teori och praktik hänger ihop. Lyckas man 

med det, så ökar hela kvalitén för kursen. Eleverna får en mycket större förståelse 

i ämnet och kan på ett helt annat sätt se att kunskapen kan användas utanför 

skolan. 

 

6.4 Alternativa sätt att synliggöra de praktiska  

Sammantaget så har lärarna i denna undersökning inte funderat alls på hur man 

kan synliggöra det praktiska momentet mer. Lärarna tror här att experimentens 

betydelse för kursen är lika klart för eleverna som för dem själva. Laborationer får 

många elever att associera till en massa arbeten med laborationsrapporten och det 

som kommit fram under själva experimentet är mindre viktigt. Det gör eleverna 

enligt min mening på grund av att de får mest eller all ”feedback” på rapporten. 

 

Hur kan man då mer synliggöra det praktiska handhavandet. Det finns många 

ämnen som har brottats med att visa elevernas utveckling i ämnet. Då tänker jag 

främst på estetiska ämnen. Det har forskats ganska mycket på hur de ämnena kan 

synliggöra elevernas utveckling och hur de kan legitimera lärarnas sätt att 

klassificera elever.  
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Mycket av vad de har kommit fram till går att överföra till de naturvetenskapliga 

ämnena. Ett sätt som studerats på senare tid är portföljmodellen. Som jag ser det 

skulle det gå bra att tillämpa den även inom naturvetenskapliga ämnen. Vid 

diskussion med lärarna så kommer det fram att det låter bra, men det skulle nog 

leda till en del merarbete och då upplevs det inte som något positivt för lärarnas 

egen del. Det kan bli en del merarbete, men leder det till att man kan visa elevers 

utveckling bättre och eleverna själva se var de kan utvecklas, så kan man kanske 

spara in en del arbetstid och eleverna når målen i kursen bättre. Risken med 

portfolio är att elever som inte är så duktiga på att t.ex. organisera stora material 

och göra snygga presentationer inte riktigt lyckas visa vad de kan, medan elever 

som besitter stora journalistiska färdigheter kan ”blända” sina lärare. 

 

Skolverket har också uppmärksammat att bedömningen av laborationer skiftar 

mycket mellan olika lärare och har därför kommit med förslag om hur man får en 

mer likvärdig bedömning, en matrismodell som verkar vara mycket vettig där alla 

moment kommer fram. Denna modell skulle kunna hjälpa till med att synliggöra 

alla moment för eleverna, men den förutsätter att man har skrivna kriterier. Denna 

undersökning visar dock att kriterieskrivandet släpar efter. Fördelen med 

matrismodellen jämfört med att gå på den egna känslan, är att eleverna vet vad 

som gäller för momentet och att man som lärare visar på vilka grunder man har 

gjort sin bedömning. På så sätt kan man minska missförstånd samt att elever inte 

ska känna sig orättvist behandlade på grund av att ”personkemin” mellan elev och 

lärare kanske inte är den bästa.      

 

Det skulle vara intressant att se en mer omfattande undersökning inom detta 

område och se vad den skulle få fram för resultat. Denna undersökning är mycket 

liten med endast tre lärare och alla från en och samma skola. Därför kan jag inte 

dra några långtgående generella slutsatser. 
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Bilaga 1 

 



Bilaga 2 
- Frågor vid intervju  

 

 
 
 
1. Hur bedömer ni ett laborativt moment i ditt ämne? 

  
 

2. Vad bedömer ni i det laborativa momentet? 
– det teoretiska eller det praktiska  
 

3. Hur dokumenterar ni resultatet av det praktiska momentet? 
  
 

4. Vad i det praktiska momentet bedömer ni? 
- Självständighet, kreativitet eller resultat 
– Varför ser ni på det ….  
 

5. Har ni något förslag på hur man kan synliggöra för eleverna mer det praktiska 
momentet i ert ämne? 

 
 
 
 


