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Sammanfattning  

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur formativ bedömning används vid 
laborationer i biologi på gymnasiet, i Sverige och Island.  
För att uppnå dessa syften har jag använt mig utav semistrukturerade intervjuer med sex 
lärare; tre svenska och tre isländska. Intervjuerna visade att isländska lärare tolkade begreppet 
formativ bedömning lite snävrare än de svenska. Lärarna använde formativ  bedömning i 
varierande grad. Sammanfattningsvis kan de skillnader som observerades inte förklaras 
utifrån lärarnas olika nationalitet eller utbildning om formativ bedömning. De två lärare som 
inte upplevde hinder i att arbeta enligt ett formativt arbetssätt var de lärare som hade kortast 
arbetslivserfarenhet. 
Svenska lärare berättade att deras syn på laborationens syfte och bedömning baseras på 
ämnesplanen och kunskapskraven medan isländska lärare baserar sin åsikt till största delen på 
sin erfarenhet. Detta kan bero på skillnader mellan svenska och isländska styrdokument.  
 
Nyckelord formativ bedömning, gymnasium, laborationer, isländsk, svensk 
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1 INLEDNING 

Formativ bedömning eller formativt lärande som det också kallas är en undervisningsform 

som har fått ett stort genombrott inom utbildningsvetenskapens värld. Metodens framgång 

bygger bland annat på en gedigen vetenskaplig grund som ger belägg för metodens 

effektivitet inom olika ämnen och åldersgrupper (Black och Wiliam, 1998, Hattie, 2009) 

Det finns inte en ensidig tolkning på begreppet formativ bedömning men enligt Wiliam och 

Leahy (2015) består tekniken formativ bedömning av 5 nyckelstrategier: 

 

1.  Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg  

2.  Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för 

lärande    

3.  Att ge feedback som för lärandet framåt   

4.  Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra   

5.  Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

 

Förutsättningen för den primära strategin är att lärarna själva är medvetna om 

undervisningens lärandemål och bedömningskriterier för att kunna klargöra och delge detta 

till sina elever. 

Med tanke på att lärandemål och bedömningskriterier är tydliggjorda i ämnesplanen är det 

intressant att studera i vilken grad lärarnas förståelse för laborationernas lärandemål och 

bedömningskriterier baseras på ämnesplanen. Laborationer är särskilt intressant eftersom 

deras effektivitet är omdiskuterat (Hofstein & Lunetta, 2004). Dessutom är det intressant att 

se om det föreligger skillnader mellan olika lärare. 

För att få en inblick i vilken grad en gemensam ämnesplan påverkar lärarnas syn är det 

intressant att jämföra med isländska lärare som saknar gemensamma ämnesplaner och 

bedömningskriterier.  

För att begränsa studiens omfattning kommer fokusen att läggas enbart på gymnasielärare och 

laborationer inom ämnet biologi. Begränsning till laborationer grundar sig på det faktum att 

dessa har kritiserats för sin brist på effektivitet (Hofstein & Lunetta, 2004) medan nyligen
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genomförda studier visar att lärare och deras elever saknar en gemensam syn på varför dessa 

genomförs eller hur de bedöms (Anderson, 2006; Ottander och Grelsson, 2006; Högström, 

2009; Janzi, 2015). Eftersom det att uppnå en gemensam förståelse för lärandemålet och 

bedömningskriterier är en verifierad metod för att främja lärandet (Black och Wiliam 1998) 

tror jag att lärare har mycket att hämta i precis dessa grundläggande saker. 

Slutligen baseras min begränsning på min ämnesinriktning och mitt intresse för laborationer 

och deras innebörd för lärandet.  

 

1.2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur formativ bedömning används vid 

laborationer i biologi på gymnasiet, i Sverige och Island.  

Syftet har preciserats som följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur tolkar lärare begreppet formativ bedömning? 

2. Hur beskriver lärare användning av formativ bedömning vid laborationer i biologi? 

3. Vilka skillnader finns det mellan svenska och isländska lärare? 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Laborationens syfte i allmänhet 

Laborationer spelar en väsentlig roll i undervisning inom biologi och andra 

naturvetenskapliga ämnen. De är en traditionell del av skolans kultur och har varit en 

integrerad del av undervisningen från början av 1900-talet (Gunnarsson, 2008). Det har länge 

pågått en akademisk diskussion om laborationens olika lärandemål och i vilken utsträckning 

de uppfyller lärares och andras (speciellt forskares) förväntningar (Hult, 2000).  Även om 

forskarna inte är överens om laborationens syfte kan man säga att det finns konsensus om 

vissa centrala delar. I tabell 1 har jag sammanfattat de syften som fyra forskare inom området, 

Sjöberg (2010), Bennett och Kennedy (2001) och Hult (2000) har lyft fram.   
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Tabell 1. Gemensamma syften för laborationer 

Tabellen visar olika grundläggande syften för laborationer som lyfts upp av olika författare. 
 

Gemensamma moment Sjöberg 

(2010) 

 

Hult 

(2000) 

Bennett 

och 

Kennedy 

(2001) 

1 Koppla ihop teori med 

praktik 

x x  

2 Öka praktisk förmåga x x x 

3 Ge motivation x x x 

4 Öka social förmåga x x  

5 Öka förståelse för 

vetenskapligt arbete 

 x x 

6 Utveckla ett 

vetenskapligt arbetssätt  

 x  

(Sjöberg, 2010, Bennet och Kennedy, 2001, och Hult, 2000) 

En jämförelse visar att forskarna har delvis en gemensam syn på laborationer, men det som 

skiljer emellan Sjöberg från de andra är tonvikten på det vetenskapliga arbetssättet (moment 5 

och 6).  

Kritiken som riktas mot laborationer bygger på vetenskaplig grund som tyder på att 

förväntningar till laborationernas effektivitet till stor del varit orealistiska (för genomgång av 

dessa, se Hofstein & Lunetta, 1982). Detta gäller de flesta syften, utom de som har med 

praktisk förmåga att göra. Man anser att för höga förväntningar ställts och för att kunna 

motivera att tid och resurser läggs på laborationer bör lärarna vara mer medvetna om 

laborationernas begränsningar och hur deras effekt kan maximeras. Dessutom anser man att 

det är orealistiskt att tro att vanliga skollaborationer kan hjälpa eleverna att utveckla ett 

vetenskapligt arbetssätt eftersom dessa till största delen är styrda, så kallade ”kok-bok 

laborationer”.  
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2.2 Tidigare forskning 
Tidigare studier inom ämnet visar att lärares syn på laborationens lärandemål och 

bedömningskriterier varierar lärare emellan och även mellan lärare och deras elever 

(Anderson, 2006; Ottander & Grelsson, 2006; Högström, 2009; Janzi, 2015). Samtidigt 

betonar alla studier hur viktigt det är för studieresultaten att lärarna belyser lärandemål och 

bedömningskriterier för sina elever. Sammanfattningsvis belyser dessa studier att kvaliteten i 

laborativ undervisning ofta försämras av att lärarna saknar strategier för att effektivt 

informera sina elever om laborationens lärandemål och bedömningskriterier. Magdalena Janzi 

(2015) pekar på att orsaken till detta kan ligga i brist i stöd och att det saknas konsensus om 

vad som ska bedömas och hur. Ottander & Grelsson (2006) tar också upp frågan om lärarna 

får tillräckligt stöd för bedömning av laborationer i ämnesplanen. De anser att ämnesplanen 

ger lärarna stöd för detta eftersom de beskriver bedömningskriterier för fem olika färdigheter 

som kan direkt relateras till laborativt arbete. Dessa bedömningskriterier beskrivs av fem 

färdigheter; 1) att planera och 2) genomföra ett försök, 3) att analysera, 4) utvärdera och 5) 

presentera laborationens resultat. I lärarförbundets tidning Origo (2012), diskuterar Anders 

Jönsson lärarnas svårigheter med att klargöra mål och bedömningskriterier. Hans råd till 

lärare for att lyckas med undervisning av laborativt arbete är följande; 

/.../ Vägen till målet heter formativ bedömning, eller lärande bedömning. 

 

2.3 Formativ bedömning 

Formativ bedömning (FB) är ett begrepp som har sitt ursprung från slutet av 1960-talet.  

Termen innebär en viss form av bedömning som används med syfte att föra lärandet framåt i 

motsättning till summativ bedömning som används för att se vilka kunskaper eleven har 

uppnått. Sedan dess har begreppet formativ bedömning utvecklats och utvidgas till en bredare 

tolkning och anses numera mer som ett samlingsbegrepp för flera olika strategier eller 

klassrumspraktiker.  

 

Metodens framgång förklaras bland annat av omfattningen av bakomliggande studier som ger 

belägg för metodens effektivitet för olika ämnen och årsgrupper. Av dessa studier är det först 

och främst två som sticker ut; Black och Wiliams forskningsöversikt från 1998 som bygger på 

över 250 studier och John Hatties metaanalys som bygger på över 50000 studier (2009). 

Dessa studier tillsammans med en mängd dokumentation inom forskningslitteraturen har haft 

en stor inflytelse på skolpolitik på internationell nivå och flera länder har aktivt börjat 
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integrera formativ bedömning i sina skolsystem. Samtidigt har man varnat för en blind tilltro 

till metodiken bland annat för att själva begreppet formativ bedömning tolkas på olika sätt 

som gör att validiteten av vissa studier kan ifrågasättas (Bennet, 2011).  

Tolkningen av begreppet formativ bedömning har diskuterats och utvecklas av olika 

forskningsgrupper under de sista decennierna utan att en gemensam förståelse har uppnåtts 

(för genomgång av dessa, se William 2011). 

 

Enligt Black och Wiliams studie 1998 innebär formativ bedömning följande: 

/…/ all those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 

information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in 

which they are engaged.  

Enligt en översikt från Vetenskapsrådet (2015) har de flesta forskarna inom området enats om 

Black och Wiliams tolkning från 1998, men det är inte alla som inkluderar eleverna som 

aktörer i formativ bedömning. På det viset kan man säga att Black och Wiliam har en bredare 

tolkning av begreppet. Det att inkludera eleven som en aktör i formativ bedömning kan vara 

avgörande för hur effektiv den är. Hatties metaanalys från 2009 visar att feedback som 

kommer ifrån eleven till läraren och leder till att läraren anpassar sin undervisning till elevens 

behov, är det som har större påverkan på lärandet än feedback som kommer från läraren. 

Detta medför att för att kunna jämföra olika studieresultat må man granska hur författarna 

definierarar begreppet. Denna problematik återspeglas i en ny OECD-rapport om elevresultat 

i matematik som visar att formativ bedömning har en negativ effekt på studieresultaten 

(OECD, 2016). Eftersom studien inte inkluderar elever som aktorer i formativ bedömning, 

och exkluderar feedback från elev till lärare, må resultaten tolkas med viss skepticism. 

 

De flesta studier om tolkning av begreppet handlar om forskarnas perspektiv och mer 

forskning om lärarnas perspektiv saknas. Två nyliga studier (Färnbo, 2015 och Svenson, 

2012) som fokuserar detta tyder på att lärarna tolkar begreppet till största dels utifrån 

feedback där läraren ger feedback till elever. Eftersom dessa studier är baserat på ett fåtal 

lärare kan man inte generalisera utifrån dessa resultat, men möjligheten att de speglar en 

generell förståelse av begreppet bland lärarkåren inte kan uteslutas. 

 

Enligt Leahy et al. (2005) kan formativ bedömning sammanfattas som fem strategier där tre 

aktörer är delaktiga; Lärare, elever och deras klasskamrater, tabell 2. 
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Tabell 2. De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning (anpassad utifrån Leahy et al. 

2005) 

 Vart ska eleven? Vart är eleven? Hur ska eleven 
komma dit? 

Lärare 1. Klargöra, delge 
och förstå 

lärandemål och 
framgångskriterie

r 

2. Skapa och leda 
effektiva 

diskussioner, 
uppgifter och 

aktiviteter som 
lockar fram 
belägg för 

lärande 

3. Ge feedback som 
för lärandet 

framåt   

Klasskamrat  4. Aktivera eleverna som läranderesurser 
för varandra 

Elev  5. Aktivera elever till att äga sitt eget 
lärande 

 

I. Klargöra, delge och förstå lärandemål och framgångskriterier. Den första strategin 

betonar vikten av att eleven vet vart den ska. Det vill säga vad som är målet med en given 

uppgift eller undervisning för att kunna lyckas och nå sina mål.  

Om eleven inte vet vad som anses vara lärandemålet och hur det ska bedömas kommer risken 

vara stor att målen inte uppnås. Här nämns det också att det inte är tillräckligt att informera 

eleverna, läraren måste också se till att det finns en gemensam förståelse för mål och 

bedömningskriterier (framgångskriterier). (Wiliam och Leahy, 2015) 

 

II. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram 

belägg för lärande Den andra strategin handlar om att ta reda på var eleven är och kan. För 

att kunna göra detta bör läraren samla in information för att kunna kartlägga elevens 

kunskaper, förmågor och färdigheter. Syftet är inte enbart att ge eleven information om var 

eleven är utan också att ge läraren information för att kunna anpassa sin undervisning till 

elevens nivå. (Wiliam och Leahy, 2015) 

 

III. Ge feedback som för lärandet framåt. Detta är en strategi som handlar om att ge en 

återkoppling som för lärandet framåt. Det kan vara läraren som ger feedback till eleven om 

vad som behöver utvecklas eller vad som gick bra. Det kan också vara omvänt, från eleven till 

läraren för att läraren ska kunna anpassa sin undervisning efter elevens behov. Vid båda 

tillfällena handlar det om att ge feedback som leder till en förändring i lärandet eller 

undervisningen. (Wiliam och Leahy, 2015) 



 
 7 

 

 

IV. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. Det har vissa fördelar att låta 

elever hjälpa varandra. Syftet är att föra lärandet framåt genom att skapa förutsättningar för 

samarbete mellan elever i motsättning till konkurrens. Samarbetet kommer att gynna både de 

som är i behov av hjälp och de som ger hjälpen om det genomförs på rätt sätt. Strategin är 

problematisk och Wiliam och Leahy (2015) belyser fem förutsättningar som ökar chansen för 

att kunna lyckas med strategin;  

 

/.../tydligt uppfattat positivt ömsesidigt beroende, /.../en hel del pådrivande interaktion, 

tydligt uppfattat individuell ansvarsskyldighet, /.../frekvent användning av relevanta 

mellanmänskliga färdigheter och tekniker för arbete i smågrupper och  /.../frekvent och 

regelbundet grupprocessande som fungerar löpande. (Wiliam och Leahy 2015).  

 

V. Aktivera elever till att äga sitt eget lärande. Det slutliga målet med undervisning är att 

”producera” självständiga elever som tar ansvar för sitt eget lärande. Den femte strategin 

handlar om de metoder som läraren kan använda för att stödja eleven i denna process. 

Strategin innebär att aktivera eleven till att tänka om sitt eget tänkande. Denna strategi innebär 

till exempel att låta elever bedöma eget arbete (inte summativt). För att motivera eleverna till 

att ta större ansvar för sitt lärande föreslår Wiliam och Leahy (2015) att låta elever delta i 

planering av undervisningen (Wiliam och Leahy, 2015). 

 

2.4 Laborationens syfte i styrdokument 

Styrdokumenten ska ge lärarna det stöd och ledning som behövs för att genomföra sitt arbete, 

men vilka instruktioner finns det i styrdokumenten avseende laborationer? För att söka svar på 

detta har jag sökt efter syften i styrdokument som är relevanta för laborationer. I tabell 3 

dokumenteras enbart de syften som har en direkt koppling till laborationer. 
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Tabell 3. Laborationens syfte – Presentation av svenska och isländska styrdokument 
X visar i vilka delar av styrkomumenten olika syften observerades. 
 Syften Sverige Island 

1999* 
Island 
2011 

Läroplan  
allmän del 

Motivera    

Utveckla social 
kompetens 

   

Koppla ihop teori och 
praktik 

x   

Utveckla 
Naturvetenskapligt 
arbetssätt 

   

Praktisk förmåga x   

Läroplan 
Naturvetenskaps-
programmet** 

Motivera    

Utveckla social 
kompetens 

   

Koppla ihop teori och 
praktik 

x   

Utveckla 
Naturvetenskapligt 
arbetssätt 

x x  

Praktisk förmåga x x  

Ämnesplan** Motivera    
 

Utveckla social 
kompetens 

   

Koppla ihop teori och 
praktik 

   

Utveckla 
Naturvetenskapligt 
arbetssätt 

x   

Praktisk förmåga x   

 
Skolverket (2011), MESC (1999), MESC (2011) 
*I 2004 blev den isländska läroplanen återutgiven (MESC, 2004) utan att några förändringar i 
utbildningspolitiken hade ägt rum. Återutgivningen blev mestadels genomförd för att åtgärda smärre brister och 
tillkortakommanden. Därför är den inte inkluderad i jämförelsen. 
**Enligt nya läroplanen 2011 (MESC, 2011) har skolorna ansvaret för att utveckla egna program och 
ämnesplaner. Eftersom enbart en av de isländska lärarna som intervjuades har infört den nya läroplanen används 
program och ämnesplan från deras skola (nämns inte för att bevara anonymitet). 
 

2.4.1. Läroplanen 

Enligt svenska läroplanen för gymnasieskolan Gy11 (Skolverket 2011) ska lärare inkludera 

laborationer (och flera praktiska moment) i sin undervisning för att ge en koppling mellan 

teori och praktik;  

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk 

erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska 

moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen. (Skolverket, 2011). 
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Vikten av detta syfte markeras igenom att repetera samma citat ordagrant i 

naturvetenskapsprogrammet. Ett annat syfte som lyfts fram i läroplanen är att ge eleven 

möjlighet att utveckla sin praktiska förmåga; 

Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning.  

(Skolverket 2011). 

I den Isländska läroplanen (MESC, 2011 och 1999) finns däremot inte syften som direkt kan 

kopplas till laborationer.  

 

Naturvetenskapsprogrammet presenterar flera syften som kan kopplas direkt till laborationer, 

dels att ge en koppling mellan teori och praktik (se citat ovan) och dels att utveckla ett 

naturvetenskapligt arbetssätt; 

Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det 

innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och 

systematiska iakttagelser. (Skolverket 2011) 

Slutligen presenteras syftet att utveckla en praktisk färdighet; 

Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik 

är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att 

använda modern teknik och utrustning. (Skolverket 2011) 

 

Det isländska naturvetenskapsprogrammet från 1999 (MESC, 1999) presenterar också syftet 

att utveckla att naturvetenskapligt arbetssätt och att utveckla praktiska färdigheter, vilket 

beskrivs nedan:  

Översatt citat 

Har utvecklat sina färdigheter att tillämpa vetenskapligt tänkande 

och metoder för att analysera, söka information, utvärdera, bearbeta, tolka och 

presentera i olika former. (MESC, 1999). 

Översatt citat 

Har fått erfarenhet av att använda informations- och kommunikationsteknik för 

insamling av information, lösningar och planering av projekt (MESC, 1999). 

 

Enligt den isländska läroplanen från 1999 kan man därför säga att syftet med laborationer är 

först och främst att se till att eleven ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt tanke- 

och arbetssätt.  
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Eftersom en av de intervjuade lärarna arbetar på en skola som har implementerat den nya 

läroplanen från 2011, har skolan utvecklat ett eget naturvetenskapsprogram. 

Programbeskrivningen är ganska kortfattad och beskriver programmens centrala och valfria 

kurser och informerar att programmet är högskoleförberedande med fokus på 

naturvetenskapliga ämnen och matematik. Där hittade jag ingen information om laborationer 

eller deras syften. 

2.4.2. Ämnesplanen 

Det är intressant att i svenska ämnesplanen för biologi 1 och 2 är det primära syftet med 

laborationer inte lika tydligt presenterat som i läroplanen. Däremot läggs det stor fokus på det 

naturvetenskapliga arbetssättet. I kapitlet ”ämnets syfte” betonas detta på flera sätt; 

 

Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta /.../ experimentellt samt att 

kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

biologins /…/ arbetsmetoder. 

Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och 

söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment 

och fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information.  

/…/ argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. (Skolverket, 2011) 

 

Dessutom presenteras syftet att utveckla en praktisk förmåga; 

 

/…/  möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, 

bearbetning och presentation av data.  

 

Ämnets syfte sammanfattas i 5 kategorier, varav två är direkt kopplade till laborationer. Här 

presenteras två syften för laborationer; att utveckla förmågan att arbeta på ett vetenskapligt 

sätt och att utveckla en praktisk förmåga. 

 

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

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och 

observationer samt förmåga att hantera material och utrustning. (Skolverket, 2011) 
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Kunskapskraven speglar dessa syften eftersom de bedömningskriterier som är relaterade till 

laborationer baseras på elevens praktiska förmåga och elevens förmåga att arbeta enligt ett 

naturvetenskapligt arbetssätt. 

Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier 

på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett 

säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade 

omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. 

Vid behov föreslår eleven också förändringar. (Skolverket, 2011). 

 

De isländska ämnesplanen från 1999 (MESC, 1999) presenterar inte lika tydliga syften för 

laborationer som i svenska ämnesplanen för biologi. Däremot uttalas det klart att eleverna ska 

få genomföra laborationer. Syftet är först och främst att ge eleverna möjlighet att bli bekant 

med ämnet. 

 

Översatt citat 

Elever bör bli insatt i ämnet igenom så flexibelt sätt som möjligt, såsom med 

användning av IT och laborationer. (MESC, 1999). 

En av de intervjuade lärarna arbetar på en skola som har implementerat den nya läroplanen 

från 2011 och läraren har själv varit involverad i att utveckla nya ämnesplaner (Se bilaga 3). 

Inga syften kunde hittas för laborationer i dessa. 

Sammanfattningsvis ger de svenska styrdokumenten mer tydliga instruktioner om lärandemål 

och bedömningskriterier än vad isländska styrdokument gör. Detta gäller styrdokument från 

2011 och 1999. 

2.5 Skillnader mellan Sverige och Island 

Även om skolsystemen skiljer sig länderna emellan kan man se vissa likheter. Båda länderna 

har upplevt stora förändringar i skolpolitiken, med införing av nya skollagar (2010 i Sverige 

(2010:800) och 2008 i Island (92/2008)) och nya läroplan i 2011 (Skolverket, 2011, MESC, 

2011). Båda läroplanerna grundas till stor del på demokrati, mänskliga rättigheter och 

jämlikhet. På grund av krisen i Island 2008 och flera faktorer som diskuteras i en nyligen 

genomförd studie (Ragnarsdottir och Johannesson, 2014), har genomförandet av nya 

läroplanen fördröjts. Numera har utbildningsdepartementet satt deadline för implementering 

till hösten 2015 med undantag av vissa skolor som får implementera ett år senare 

(Runólfsdóttir, muntlig kommunikation, 2016-03-18). Eftersom undervisning i biologi börjar 
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först i årskurs två, har vissa ämneslärare i biologi inte börjat arbeta utifrån den nya läroplanen, 

inklusive två av de isländska lärarna som intervjuades. 

 

Införandet av ny läroplan 2011 för gymnasieskolan i Island innebär tre grundläggande 

förändringar; studietiden förkortas till tre år från fyra, fokus flytts från kunskap till färdigheter 

och kompetenser och ansvaret för utveckling av ämnesplanerna flytts från stat till skola.  

Detta medför ökat frihet för gymnasieskolorna som kan ”skräddarsy” sina egna ämnesplaner 

utifrån sin syn på kunskap, lärande och bedömning i ämnen utom kärnämnen. Dessutom 

innebär implementeringen ökat belastning på skolledningen och de lärare som är involverade i 

utvecklingsarbetet. 

För att ge gymnasieskolor en referensram för utveckling av ämnesplaner för de 

naturvetenskapliga ämnena har utbildningsdepartementet anlitat en grupp ämneslärare för att 

utveckla ett referensdokument som stöd för skolornas utveckling av ämnesplaner 

(Runólfsdóttir, muntlig kommunikation, 2016-03-18). Referensdokumentet (MESC, 2013) 

beskriver vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser (knowledge, skill and competence) 

som anses vara lämpliga för varje utbildningsnivå i olika naturvetenskapliga ämnen inklusive 

biologi. Här finns det också kunskaper som är kopplade till laborationer.  

I det svenska skolsystemet är det staten som har ansvaret för att utveckla ämnesplanerna. I 

den beskrivs ämnets syfte, de kunskaper och förmågor som undervisningen ska leda till och 

vilka kriterier som används för att bedöma dessa kunskaper/förmågor. Dessa bedöms utifrån 

kvalitativt skilda nivåer som beskriver vilka nivåer behövs för att uppnå vissa betyg. 

Numera baserar isländska lärare sitt arbete på två system, en statlig och gemensam från 1999 

(MESC, 1999) och en skolspecifik från 2011 (MESC, 2011). Implementering av nya 

läroplanen i Island innebär att kursinnehållet inte längre är gemensamt och lärarna 

tillsammans med skolorna får utveckla sina egna ämnesplan. Till detta har de nästan full 

frihet, men alla nya ämnesplaner måste godkännas av staten som kontrollerar kvaliteten, först 

och främst utifrån läroplanen (Runólfsdóttir, muntlig kommunikation, 2016-03-09). 

Isländska ämnesplanen i biologi är i grund och botten som de svenska. Ämnesplanen ger 

läraren information, stöd och instruktioner om vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser 

elever ska få möjlighet att utveckla. Den största skillnaden mellan svenska och isländska 

ämnesplaner ligger i kunskapskraven som beskriver bedömningskriterier för ämnet. 

Liknande bedömningskriterier finns inte i isländska ämnesplanen från 1999 och inte i nyare 

ämnesplan, så vitt jag kunnat bedöma.  



 
 13 

 

Även om specifika bedömningskriterier saknas, så innehåller isländska ämnesplaner för 

biologi instruktioner för bedömning av elevens lärande. Där finns det också stora skillnader 

mellan länderna. 

2.6 Bedömning i svenska och isländska styrdokument 

Isländska betyg på gymnasial nivå uttalas som regel i siffror från 1-10 där 5 anses vara 

gränsen mellan godkänt/icke-godkänt. 

 

The results of assessment can be published as grades and/or reference. Final school 

report that appears in the published study progress and diploma of the student is to be 

given in whole numbers from 1 to 10 or in a system that can be clearly connected to it. 

This is necessary to facilitate evaluation when a student is transferring from one school 

to another. Generally 5 is the minimum grade in order to complete a course unit. 

(MESC, 2011). 

 

Svenska betyg på gymnasienivå består av betygsstegen A, B, C, D, E och F där F anses vara 

inte godkänt och E godkänt (Skolverket 2011). Som regel väger isländska gymnasielärare 

ihop betyg från olika uppgifter och sammanfattar ett slutbetyg som beror på ett genomsnitt av 

bedömning av olika uppgifter under kursens gång där vikten av enstaka uppgifter kan variera.  

I motsats använder det svenska betygssystemet en så kallad ”icke-kompensatorisk 

bedömnings system”, vilket innebär att alla delar måste finnas med och minst motsvara 

kriteriet för godkänt. I kunskapskraven beskrivs vilka bedömningskriterier som ställs för att 

uppnå betyget E, C och A. Denna metodik har kritiserats och Skolverket har nu presenterat 

olika föreslag som kan förbättra bedömningspraktiken (Skolverket 2016). 

 

 

Den isländska läroplanen från 1999 fokuserar på summativ bedömning men ger även 

utrymme för olika former av bedömning;  

The purpose of evaluation is to determine to what extent students have met the 

objectives of the National Curriculum Guide (school curriculum guide) in a given 

subject. Assessment can take place in various ways, as decided by the school, yet shall 

as a rule be in line with the scope of teaching in the relevant subject. (MESC, 2004) 
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I naturvetenskapsprogrammet från 1999 får läraren däremot instruktioner om att bedöma alla 

sidor av lärandet, inklusive färdigheter och förmågor;  

 

Översatt citat 

/.../ alla delar av lärandet ska bedömas. Med detta menas att förutom bedömning av 

kunskap ska färdigheter, förståelse, och åsikter mätas på olika sätt och även elevens 

framsteg, arbetssätt och kreativitet.  

 

Den isländska läroplanen från 2011 visar att fokusen har flyttats från summativ till formativ 

bedömning, det vill säga att inte enbart bedöma kunskap;   

 

 All aspects of education are to be evaluated: knowledge, skill, competence with 

reference to the criteria of the National Curriculum Guide. (MESC, 2011). 

 

Emphasis should be on formative assessment where pupils regularly consider their 

education with their teachers in order to attain their own educational goals and decide 

where to head. Criteria, on which the assessment is based, have to be absolutely clear 

to pupils. (MESC, 2011). 

 

Som nämnts tidigare kan enstaka gymnasieskolor utveckla sina egna ämnesplaner och därmed 

ge olika instruktioner för hur elevernas arbete bedöms. Följande citat från flera skolor speglar 

deras olika syn på bedömning;  

 

Översatt citat 

Bedömning: slutexamen och betyg för terminens arbetsuppgifter. 

(LÍFF3LE05, Icelandic national curriculum guide for upper secondary school, 2011)  

 

Bedömning: Formativ bedömning. Varierande uppgifter bedöms under terminen. Fokus 

läggs på att ge feedback som för lärandet framåt. Inga skriftliga slutprov. 

 (LÍFF2LM05, Icelandic national curriculum guide for upper secondary school (2014) 

 

Enligt citaten ovanför kan bedömningen variera från att baseras på kontinuerlig formativ 

bedömning utan prov till att vara till största del baserat på summativ bedömning och prov. 
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3 METOD 

3.1 Urval 

I denna studie skickades en enkät till ämneslärare i biologi via Facebook i Sverige 

(Biologilärarna) https://www.facebook.com/groups/546409568811175/?fref=ts) och Island 

(Samlíf) (https://www.facebook.com/groups/samlif/members/). Godkännande beviljades av 

respektive organisatörer, Hólmfríður Sigþórsdóttir för Samlíf och Britta Pilkvist för 

Biologilärarna. Dessutom skickades enkäten till åtta ämneslärare i biologi i Sundsvall och 

Timrå via e-post i relation till ett möte. De lärare som svarade på enkäten blev kontaktade om 

de ville delta i en intervju. De tre första isländska och svenska lärarna som gav sitt 

godkännande blev intervjuade. Två av de svenska lärarna arbetar på samma skola, men de 

isländska arbetar på olika skolor. Lärarnas profil finns sammanfattade i tabell 4.  

Tabell 4. De intervjuade lärarnas profil 

Svenska lärare Sve1 Sve2 Sve3 

Arbetserfarenhet 20 9 15 

Utbildad om 

formativ bedömning 

Nej Fortbildning Fortbildning 

 

Isländska lärare Isl1 Isl2 Isl3 

Arbetserfarenhet 21 7 5 

Utbildad om 

formativ bedömning 

Nej Fortbildning Lärarstudent 

Arbetar utifrån ny 

läroplan (2011) 

Nej Nej Ja 

 

3.2 Metodologisk utgångspunkt 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är två olika verktyg som använder olika metodiska 

principer. Kvantitativa metoder bygger på digital data (siffror) men kvalitativa metoder 

bygger på nominal data (ord). En kvantitativ undersökning bygger på en kvantitativ mätning 

av ett fenomen och kartläggning av dess utbredning. Däremot bygger kvalitativ metod på 

undersökning av människors upplevelser, där forskaren försöker att ta fram belägg för deras 

tankar och uppnå en förståelse för dessa (Larsen 2009). Även om metodernas bakomliggande 
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filosofi skiljer sig från varandra kan dessa med fördel användas tillsammans (Lund, 2005). 

Eftersom det primära syftet med studien var att uppnå en djupare förståelse om lärarnas tankar 

och åsikter om formativ bedömning valde jag en kvalitativ metod för att uppnå en djupare 

förståelse för lärarnas tankar och känslor. Intervjufrågorna baseras på lärarnas svar på 

enkätfrågor. Eftersom intervjufrågorna och deras ordning är bestämd på förhand definieras 

intervjun som strukturerad. Dylika intervjuer kan med fördel användas, speciellt vid tillfällen 

som detta där intervjuaren har begränsad erfarenhet och tid (Larsen, 2009).  

3.3 Intervjuguide 

Enkätens frågor (se bilaga 1) syftar på att belysa lärarnas användning av formativ bedömning 

vid laborationer. Den isländska intervjuguiden är nästan en direkt översättning med undantag 

av frågor som berör styrdokumenten (se bilaga 2). Frågorna diskuterades tillsammans med 

min handledare och pilottestades innan den skickades ut till lärare.  

För att skriva enkäter användes Google Forms (https://www.google.com/forms/). Orsaken till 

att jag valde Google Forms var att den är gratis och flexibel så att den bjuder på formulering 

av olika typer av frågor som till exempel öppna och flervalsfrågor. En annan stor fördel är att 

den lätt kan delas med en ”medförfattare” som är lämpligt för en enkät som används i ett 

examensarbete som i detta fall.  

3.4 Genomförande av intervjuer 

Lärarna som deltog i intervjuerna fick information om intervjuns förväntade varaktighet samt 

att intervjun grundades på deras enkätsvar. Två av sex intervjuer genomfördes på lärarnas 

arbetsplats men resten genomfördes via telefon eller Skype. Alla lärare godkände inspelning 

av intervjun och även att bli kontaktade igen om nya frågor skulle dyka upp under analysen. 

Intervjufrågorna är öppna som till exempel; varför, hur, när, kan du utveckla och kompletterar 

enkätfrågorna. Frågorna diskuterades tillsammans med handledaren. Intervjun genomfördes 

utan avbrott och varade 30-60 minuter.  

3.5 Analys 

Syftet med analysen var belysa lärarnas tankar. Analysen av intervjuerna genomfördes efter 

ordagrann transkribering. För att analysera intervjuerna valde jag att analysera en fråga i taget 

och kategorisera svaren utifrån fyra grundläggande faktorer; utbildning om formativ 

bedömning, arbetserfarenhet (antal år i yrket), styrdokument och nationalitet. Denna metod 

baseras delvis på en analysmetod av Kvale (1997) som utgår från att alla respondenter får 

identiska frågor i samma ordningsföljd och innebär att man analyserar en fråga i taget.  
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Därefter kan de olika mönstren jämföras och analyseras utifrån studiens frågeställningar. 

Slutligen blir representativa citat valda för att belysa de skillnader och likheter som 

observerades genom analysen. 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har publicerat etiska riktlinjer som består av fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2014). Alla 

lärare blev kontaktade skriftlig i god tid innan studien började där de fick information om 

studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att deras rätt till anonymitet skulle 

bevaras. Alla lärare gav ett tydligt skriftligt eller muntligt samtycke för sitt deltagande. Deras 

identitet bevaras igenom att utelämna namn och arbetsplats. Information om kön anges enbart 

för att visa deltagarnas könsfördelning. Slutligen informerades deltagarna om att 

informationen som samlades in skulle endas användas i denna studie. Alla de krav som 

vetenskapsrådet har publicerats får därför anses vara uppfyllda i studien. 

3.7 Studiens begränsningar 

Studiens validitet påverkas negativt av begränsat antal deltagare som gör att man inte kan 

generalisera utifrån resultaten. Däremot kan studiens resultat ge en viss inblick i svenska och 

isländska lärares tankar runt formativ bedömning av laborationer och hur deras agerande 

påverkas av olika faktorer. Dessutom handlar studien om viktiga och relevanta frågor som 

berör de flesta biologilärare och kan utifrån den aspekten anses vara valid. Med reliabilitet 

menas att studiens resultat år baserad på en objektiv analys av insamlat data. För att öka 

pålitligheten har jag valt att använda strukturerad intervju och förutbestämda kategorier för att 

strukturera dataanalysen. Genom denna metod har jag uppnått studiens syfte, det vill säga att 

få en djupare förståelse för lärarnas tankar och hur dessa påverkas av deras olika bakgrund 

och andra faktorer.  
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4. RESULTAT 

Resultaten sammanfattas i Tabell 5 som visar vilka kategorier påverkade lärarnas tolkning och 
användning av formativ bedömning.  
 

Tabell 5 Kategorisering av intervjusvar utifrån fyra grundläggande faktorer. 
X visar de kategorier som påverkade lärarnas tolkning och användning av formativ 
bedömning. 

 KATEGORIER 

FRÅGOR 
U

tb
il

dn
in

g 
om

 
fo

rm
at

iv
 

be
dö

m
ni

ng
 

A
rb

et
sl

iv
se

rf
a

re
nh

et
 

S
ty

rd
ok

um
en

t 

N
at

io
na

li
te

t 

Hur tolkar lärarna  formativ 
bedömning? 

  x x 

Vilka 
förutsättningar 
har lärarna för 

att använda 
formativ 

bedömning? 

Är de medvetna om 
lärandemål? 

  x x 

Är de medvetna om 
bedömninskriterier? 

  x x 

Hur använder 
lärarna 

formativ 
bedöming? 

Hur klargör de 
lärandemålen? 

  x x 

Hur klargör de 
bedömningskriterier? 

    

Hur uppnår de en 
gemensam förståelse 

för 
bedömningskriterier? 

    

Vilka hinder 
upplever lärarna? 

 x   

 

4.1 Hur tolkar lärare formativ bedömning? 
De flesta intervjuade lärarna kände till formativ bedömning och hade fått utbildning under sin 

lärarutbildning eller som fortbildning.  De två lärare som inte hade fått utbildning om 

fenomenet hade också längst arbetslivserfarenhet (20 och 21 år). Varken utbildning inom 

ämnet eller arbetslivserfarenhet verkar ha påverkat deras tolkning eftersom det inte 

observerades stora skillnader mellan deras svar och deras kollegor. Man kan säga att lärarna 

generellt hade en ganska likartad förståelse för vad fenomenet handlar om, men yttrade sig på 
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olika sätt. Det som de flesta av lärarna kopplade ihop med fenomenet formativ bedömning var 

feedback som nämndes av fem lärare.  

[Exempel 1, citat från Sve2] 

/.../ att ge feedback som för dem framåt 

Lärarna refererade inte direkt till styrdokumenten vid sina svar men däremot använde två 

svenska lärare vissa ord med ursprung i styrdokumenten; kunskapsmål och förmågor.  

Isländska lärare tolkade formativ bedömning mer ensidigt än de svenska som hade en mer 

varierande tolkning. Enligt de intervjuade isländska lärarna handlar formativ bedömning om 

att läraren ger feedback (snabbt, kontinuerligt, positivt) till eleven som beskriver hur en 

uppgift/annat arbete kan förbättras. 

 

[Exempel 2, Översätt citat från alla isländska lärare] 

elever lämnar in ett manuskript och får feedback på detta samt möjlighet att 

komplettera uppgiften innan de lämnar in 

man ger dem en uppgift och snabb återkoppling samt möjlighet att komplettera det som 

saknas, eller att de ska fundera på detta i nästa uppgift och på det viset leder man dom 

framåt.  

Elever får en kontinuerlig återkoppling av det som de arbetar med och en mycket snabb 

feedback samt tips om vad skulle kunna utvecklas nästa gång 

 

Även om svenska lärare uttalar sig på mer varierande sätt finns det vissa svar de har 

gemensamt. Till exempel observerades vissa meningar som har sitt ursprung i litteraturen om 

formativ bedömning (se tabell 2.) eller i styrdokumenten (se ovan) som saknas hos deras 

isländska kollegor. Till exempel uttalade alla svenska lärare om vart eleven befinner sig 

(kunskapsmässigt);  

 

[Exempel 3, citat från tre olika svenska lärare] 

hur eleven ligger till 

vet vart den befinner sig 

vart de står 
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4.3 Hur beskriver lärare användning av formativ bedömning vid laborationer i biologi? 

Här fokuserar jag först och främst på hur lärarna klargör, delger och uppnår en gemensam 

förståelse för lärandemål och bedömningskriterier. 

 

4.3.1. Lärarnas förutsättningar för att genomföra formativ bedömning 

Är lärarna själva medvetna om undervisningens lärandemål? 
 
För att lärarna ska kunna förklara för sina elever varför de genomför laborationer och vad de 

ska lära sig, måste lärarna själva vara medvetna om detta.  

Därför frågades lärarna om vad de tyckte att var syftet med laborationer och varför. De 

intervjuade lärarna hade en liknande syn på laborationernas syften och flesta tyckte att koppla 

ihop teori med praktik var viktigast. Fyra lärare angav detta som det primära syftet med 

laborationer (Sv1, Sv2, Isl1 och Isl3) och en lärare rangordnade det på andra plats (Sv2). Tre 

lärare (Sve2, Sve3 och Isl1) tyckte också att ge eleverna möjlighet att utveckla ett 

naturvetenskapligt arbetssätt var de viktigaste eller näst viktigaste syftet. När lärarna 

förklarade varför de tyckte så framkom det tydliga skillnader mellan svenska och isländska 

lärare; de svenska baserade sin åsikt på kunskapskraven medan deras isländska kollegor 

baserade sin åsikt på erfarenhet;  

 

[Exempel 4, citat från Sve1] 

Det er ju kunskapskraven som eleverna har. Det är det som man vill komma åt. 

 

[Exempel 5, översatt citat från Isl3] 

Det här är något som man har insett. Det som jag trodde att var viktigast när jag 

började undervisa har sedan visat sig att vara något annat. 

 

Lärare Isl3 hör till ett undantag eftersom hen berättar att hens åsikt också bygger på 

ämnesplanen. Men eftersom ämnesplanen är utvecklad av läraren är den enda av de isländska 

lärarna som har implementerat nya ämnesplaner och dessutom gjort dessa själv. Läraren 

förklarade att förutom erfarenhet byggde hen sin åsikt också på ämnesplanerna för att; 

 

[Exempel 6, översatt citat från Isl3] 

/.../ jag skrev dessa själv och skrev dessa utifrån erfarenhet, äldre ämnesplaner med 

mera. 
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De lärarna (Sve2, Sve3 och Isl1) som ville ge eleverna möjlighet att utveckla ett 

naturvetenskapligt arbetssätt grundade sina åsikter på olika faktorer. Svenska lärare refererade 

till ämnesplanen medan den isländska läraren refererade till sin erfarenhet; 

 

[Exempel 7, citat från Sve2] 

Tittar man på det centrala innehållet och kunskapskrav ser man att man ska ha en 

naturvetenskapligt kunskapssätt så att det år kopplat till styrdokumenten. 

 

[Exempel 8, översatt citat från Isl1] 

När man har tränats i arbetet ser man vad som fungerar och vad som inte gör det. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att lärarna är medvetna om laborationens syfte och har 

därför uppfylld vissa förutsättningar för att använda formativ bedömning. Flesta lärare anger 

det att koppla ihop teori med praktik som det primära syftet. Det som påverkade lärarnas 

uppfattningar var deras nationalitet och styrdokument. Svenska lärare baserar sin åsikt till 

största delen på ämnesplanen medan isländska lärare refererar till sin erfarenhet. Den 

isländska lärare som redan hade implementerad nya ämnesplaner byggde dock delvis sin åsikt 

på ämnesplaner som hen själv har gjort utifrån äldre ämnesplaner och erfarenhet. 

Är lärarna själva medvetna om bedömningskriterier? 
För att lärarna ska kunna klargöra för sina elever hur de bedöms må de själva ha detta klart för 

sig. Därför frågades lärarna om hur de bedömde laborationer och varför. Här framkom det 

stora skillnader mellan lärare.  

Lärarna bedömde sina elever utifrån olika kriterier som baserades på olika faktorer. Till 

exempel uttryckte alla intervjuade svenska lärare att de baserade sina bedömningskriterier 

först och främst på kunskapskraven.  

 

[Exempel 9, citat från Sve1] 

Ja det är ju lag som vi tjänstemän ska utgå från. 

 

Däremot uppgav alla isländska lärare att deras bedömning av elevernas laborativa arbete 

begrundades först och främst på egen erfarenhet; 
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[Exempel 10, översatt citat från Isl3] 

Detta är först och främst baserat på min erfarenhet som lärare. Jag har börjat tänka 

mer om hantverk och hur dom beter sig i klassrummet än förr. Då tänkte jag först och 

främst om själva uppgiften, nu tänker jag mer om gruppdynamiken, hur de hanterar 

ämne och utstyr och hur dom beter sig mot varandra. 

 

Även om svenska lärare i stor grad använder kunskapskraven som stöd för sin bedömning 

berättar två svenska lärare att deras erfarenhet också har en effekt på deras bedömning (sv1 

och Sv3).: 

 

[Exempel 11, citat från Sve3] 

Jag jobbar med kursplanen och sen väljer jag de delar som är kopplade till labb och så 

berättar jag att det finns kriterier som styr betygssättningen/.../. På ett sätt blir det 

mycket generella bedömnignar. Efter 15 år har man en känsla för det. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att bedömningskriterier varierar och att det är generella 

skillnader mellan isländska och svenska lärare. Att svenska lärare bygger sina bedömningar 

på ämnesplanen medan de isländska bygger sina på erfarenhet.  

4.3.2 Hur klargör lärarna lärandemålen? 
Lärarna som intervjuades använder olika strategier för att klargöra lärandemålen med sina 

elever och motiverar detta på olika sätt. Tre lärare anger alltid lärandemålen (Sve2, Is1 och 

Is3) medan två lärare anger detta i över hälften av tillfällena (Sve3 och Is2) och en ger det i 

mindre en hälften av tillfällena (Sve1). 

För att uppnå en bättre förståelse för varför lärarna valde att informera sina elever frågades de 

varför eller varför de inte gjorde detta. Här hittades inte tydliga mönster som tyder på att deras 

arbetssätt påverkas av utbildning eller arbetslivserfarenhet. De två lärare (Sve1 och Isl1) som 

har längst arbetslivserfarenhet och ingen utbildning om formativ bedömning arbetar på olika 

sätt. Den svenska läraren (Sve1) informerar elever i början av kursen och vid enstaka tillfällen 

om laborationens lärandemål medan den isländska läraren (Isl1) gör detta vid varje laboration. 

Sve1 uppgav olika praktiska skäl som hinder för att inte göra detta oftare.  

 

[Exempel 12, citat från Sve1] 
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Det blir för tjatigt tycker jag att gå igenom det varje gång. Sen under 

bedömningstillfällen eller när man pratar med dem i mindre grupper eller en och en 

när det gäller bedömning då kan jag göra det. 

 

Det som den isländska läraren uppgav som orsak till att informera sina elever var först och 

främst att han tyckte att det var rätt; 

 

[Exempel 13, översatt citat från Isl1] 

Jag tycker bara att det är rätt att de vet varför de gör vad de gör och detta är en del av 

deras bedömning 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det som isländska lärare uppger som bakomliggande 

faktorer för att klargöra och delge lärandemålen är att de tycker att detta är rätt eller rättvist 

utan att referera till några speciella bakomliggande teorier eller dokument (se exempel 13). 

De två andra svenska lärarna (Sve2 och Sve3) informerar alltid eller ofta sina elever om 

laborationens lärandemål och anger formativ bedömning och styrdokumenten som 

påverkande faktorer; 

 

[Exempel 14, citat från Sve2] 

Jag försöker att jobba formativt och då är det viktigt för eleven att veta vad ska jag lära 

mig här. 

 

[Exempel 15, citat från Sve3] 

Dels får vi en massa från styrdokumenten och sen får ni massor av vinster med att lära 

dem om detta. 

 

De flesta lärarna säger att de är medvetna om laborationens lärandemål. Ett undantag är en 

isländsk lärare som berättade att hen egentligen inte hade funderat så mycket över 

laborationens lärandemål innan utan ”ärvt” laborationer från sin före detta kollega; 

 

[Exempel 16, översatt citat från Isl2] 

Jag vill erkänna att den laborativa delen inte har varit genomtänkt utan var det så att 

jag tog över ett system av laborationer som var bra och fungerade. Det var inte förrän 

du skickade enkäten som att jag började fundera på saken. 
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4.3.3 Hur klargör lärarna bedömningskriterier? 

När lärarna uttalade sig om hur de informerar sina elever om bedömningskriterier framkom 

det att de flesta lärarna tolkade begreppet bedömning enbart som summativ bedömning. 

 

[Exempel 17, citat från Sve2] 

Däremot ger jag dem feedback. Det tycker jag att är annat än bedömning. Feedback är 

något som leder dem framåt för att nå visst syfte. Det känns inte som något som är 

betygsgrundande. Utan det ska användas. 

 

Alla svenska lärare och en isländsk (Isl2) informerade sina elever om bedömningskriterier i 

upp till hälften av tillfällena medan två isländska lärare (Isl1 och Isl3) alltid gjorde detta. 

Det var svårt att få vissa lärare att motivera varför de delger och klargör för sina elever hur 

deras arbete kommer att vara bedömt. Svaren handlade mer om hur och när än varför. 

Däremot uppnådde jag tydliga svar från isländska lärare. Två (Isl2 och Isl3) berättade att de 

upplevde att det var viktigt att eleverna visste hur de skulle bli bedömda för att kunna uppnå 

målen.  

 

[Exempel 18, översatt citat från Isl2] 

Jag tycker att det är viktigt att dem vet vad som förväntas från dem så att de kan stå upp 

till förväntningarna. 

 

Båda lärarna har fått utbildning om formativ bedömning som möjligtvis speglas av deras 

motivation att leda lärandet framåt, mot ”förväntningarna”. 

Den tredje isländska läraren som inte har fått utbildning om formativ bedömning motiverade 

sitt agerande också utifrån samma princip, att hjälpa eleven framåt genom att hjälpa eleven att 

prioritera sin tid och arbetsinsatser. 

 

[Exempel 19, översatt citat från Isl1] 

 Då vet de ungefär hur stor vikt som läggs på vissa delar av rapporten. T.ex. 

resultatdelen gäller 1/3 och så vidare. Att de inte lägger för mycket arbete på någonting 

som inte spelar någon roll. 
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Det som är intressant är att se hur lärarna motiverar varför de inte informerar eleverna oftare. 

Här framkommer olika perspektiv som kan ha påverkats av skillnader i utbildning om 

formativ bedömning. 

Sve1, som inte har fått utbildning om formativ bedömning motiverar utifrån praktiska skäl 

och att detta inte behövs; 

 

[Exempel 20, citat från Sve1] 

Det är lite svårt att ta med det (att informera eleverna) dessutom under själva 

laborationen. Man behöver inte använda det för att motivera dem. 

 

Medan motivationen hos Sve2 har en koppling till formativ bedömning; 

  

[Exempel 21, citat från Sve1] 

Det är mindre viktigt. Det är viktigare att de vet vart de ska någonstans. 

  

Två isländska lärare (Isl1 och Isl3) informerade alltid sina elever om hur deras arbete skulle 

bedömas medan en (Isl2) uttryckte att hen gärna skulle göra detta oftare men att hen inte ville 

på grund av att hen inte känner sig säker hur hen skulle bedöma eleverna.  

 

[Exempel 22, översatt citat från Isl2] 

Däremot gör man det inte tillräckligt ofta. En del av det beror på att man själv inte helt 

har spikat detta. Man skulle kanske behöva göra detta. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att utbildning om formativ bedömning och 

arbetslivserfarenhet inte har påverkat hur ofta lärare informerar sina elever om 

bedömningskriterier eftersom de lärare som saknar utbildning om formativ bedömning och 

har längst arbetslivserfarenhet (Sve1 och Isl1) har olika arbetssätt. Sve1 informerar sällan 

elever om bedömningskriterier medan Isl1 alltid gör detta. Samtidigt kan man inte se att 

nationalitet påverkar lärarnas arbetssätt eftersom inga mönster hittades för svenska eller 

isländska lärares arbetssätt. 

4.3.4  Hur uppnår lärarna en gemensam förståelse för bedömningskriterier? 
Det att uppnå en gemensam förståelse för bedömningskriterierna är viktigt för att föra lärandet 

framåt. Den gemensamma förståelsen kan uppnås igenom att diskutera eller att involvera 
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eleverna i att bestämma bedömningskriterier. Två av de intervjuade lärarna (Sve3 och Isl3) 

angav att de diskuterar bedömningskriterier ibland med sina elever. Men bakom dessa val låg 

olika faktorer som påverkade deras val; den svenska läraren informerade att det var på grund 

av elevernas nyfikenhet medan den isländska läraren gjorde detta för att undvika att eleverna 

skulle bli överraskade. 

 

[Exempel 23, citat från Sve3] 

Det har helt och hållit med att göra att de frågar. Där upplever jag ofta att eleverna 

frågar: „Hur betygssätter du mig? Hur sätter du betyg?“ Dä tar jag dom till ett 

betygssamtal. Då berättar jag det för dem. 

 

[Exempel 24, översatt citat från Isl3] 

Det är framför allt när de börjar med en ny typ av uppgift för att undvika att det blir en 

överraskning hur arbetet bedöms. 

 

Av de sex lärare som blev intervjuade var det bara en som lät sina elever medverka i att 

bestämma bedömningskriterier. De flesta lärarna hade inte ens tänkt på möjligheten och 

informerade att de tyckte att det att sätta bedömningskriterier och bedöma är lärarens roll, 

snarare än elevens. Läraren som använder denna strategi förklarade att syftet med detta är att 

hjälpa eleverna att sätta ord på de kriterier som ställs i kunskapskraven. För att uppnå en 

gemensam förståelse; 

 

[Exempel 25, citat från Sve2] 

Det jag brukar göra är att man utgår från de kriterier som gäller utifrån 

kunskapskriterierna. Där kan man sätta ord på kriterierna som eleverna är med att 

bestämma./.../ Så att du får hjälp av eleverna till att förklara de svåra värdeorden, t.ex. 

vad som menas med nyanserat. Då kan man ta ett exempel eller jämförelse och använda 

flera olika kunskaper för att dra slutsatser.  

 

Sve2 har tidigare uttalat sig om att hen strävar efter att arbeta formativt (se exempel 14) och 

har fått utbildning om formativ bedömning. Hens synssätt speglas i ett arbetssätt som är 

generellt mer formativt än de andra lärarnas som deltog i studien. 
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4.3.5 Vilka hinder upplever lärarna mot att använda formativ bedömning? 
De intervjuade lärarna uttryckte ibland att de upplevde olika hinder som gjorde att de inte 

använde formativ bedömning så ofta som de eller skulle göra.  

Dessa hinder presenterades i form av tidsbrist, ökat arbetsbelastning, För många elever, 

svårigheter i att förändra sitt arbetssätt, brist i vissa förutsättningar, som t.ex. struktur eller 

som generell ogenomförbarhet. 

 

[Exempel 26, citat från Sve1] 

Det skulle ta så mycket tid. 

 

 [Exempel 27, översatt citat från Isl1] 

Eftersom det skulle vara mer arbete för mig. 

 

[Exempel 28, citat från Sve1] 

Det fungerar jo inte med 30 elever. 

 

 [Exempel 29, översatt citat från Isl1] 

Sen att man oftast arbetar på samma sätt. Man förändrar inte mycket. 

 

[Exempel 30, översatt citat från Isl1] 

Det är först och främst för att jag tycker att det är förvirrande för att det inte alltid är 

likadant. 

 

Av de intervjuade lärarna var det enbart två (Sve2 och Isl3) som inte upplevde hinder för att 

genomföra formativ bedömning och har dessutom uttalad sig om att de aktivt försöker arbeta 

formativt (se exempel 14) 

 

[Exempel 31, översatt citat från Isl3] 

Jag försöker i vart fall att följa min egen förståelse för formativ bedömning. 

 

Dessa lärare har det gemensamt att ha kortast arbetslivserfarenhet av de intervjuade lärarna. 

Sammanfattat visar resultaten att fyra av sex lärare upplever olika hinder mot att använda 

formativ bedömning i sitt arbete. Det som kännetecknar de lärare som inte ser hinder är att de 

har kortare arbetserfarenhet än andra lärare. 
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5. DISKUSSION 

Studien visar att alla sex lärare i studien känner till fenomenet formativ bedömning men 

endast två av lärarna arbetar medvetet på ett formativt sätt när det gäller laborationer. Flesta 

lärarna beskriver formativ bedömning som en process där läraren ger feedback till eleven men 

inte omvänt, även om tidigare forskning visar att feedback från eleven till läraren har 

kraftigare påverkan på lärandet (Hattie, 2009). Detta kan tyda på att feedback från eleven år 

något som behöver lyftas fram av Skolverket och andra involverade aktörer. Lärarna har till 

stor del samma syn på laborationens syfte och bedömning men deras tolkning är format av 

olika faktorer. Dessa orsakar vissa skillnader i lärarnas syn och arbetssätt, vilket visar att 

lärare i biologi på gymnasienivå kan ha olika uppfattningar om laborationer, varför dessa 

genomförs och hur de ska bedömas.  

5.1 Lärarnas tolkning av formativ bedömning 

Alla intervjuade lärare kände till begreppet formativ bedömning och fyra hade fått en eller 

annan form av undervisning, under sin studietid som lärarelever eller senare i form av 

fortbildning.  Lärarna var generellt överens om tolkning av begreppet men skillnaderna låg i 

hur de formulerade sig. Isländska lärarna tolkade begreppet lite snävare än de svenska och 

fokuserade enbart på feedback medan de svenska lärarna förklarade begreppet mera 

varierande och förutom feedback förklarade de att de handlar om att se vart eleven finner sig 

(kunskapsmässigt). En annan skillnad mellan länderna var att isländska lärarna formulerade 

sig mycket mer ensartat om begreppet (se exempel 2) än deras svenska kollegor, något som 

inte kan förklaras utifrån gemensam arbetsplats eller skola. Slutligen använde endast svenska 

lärare begrepp ur ämnesplanerna i sin tolkning av formativ bedömning. Detta tyder på att 

styrdokumenten är ett mer ”levande” dokument för dessa än de isländska. Att de begrepp som 

förekommer i svenska styrdokument har integrerats i deras vardagliga språk medan 

jämförbara begrepp i isländska styrdokument är främmande för isländska lärare. Dessa 

resultat stämmer bra överens med två tidigare studier där lärares tolkning av formativ 

bedömning studerades igenom intervjuer (Färnbo, 2014 och Svendson, 2012). Där uttalade sig 

flesta lärare om att formativ bedömning handlade om att ge feedback till eleverna. Det som är 

problematiskt med denna tolkning är att den är för snäv och missar den viktigaste och mest 

effektiva delen av feedback som är den som kommer ifrån eleven. Det är den som gör att 
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läraren kan anpassa sin undervisning till elevens behov och ger feedback den observerade 

effekten (Hattie, 2009).  

 

5.2 Användning av formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett samlingsbegrepp över flera metoder eller strategier. Här läggs 

störst fokus på den primära strategin som är att klargöra, delge och uppnå en gemensam 

förståelse för lärandemålen och kriterier för framsteg (Wiliam och Leahy, 2015). Eftersom 

förutsättningen för strategin är att lärarna själva är medvetna om undervisningens lärandemål 

och bedömningskriterier försökte jag att uppnå en förståelse för deras medvetenhet. Även om 

alla lärare verkade ha en klar syn och var överens om laborationens två viktigaste syften 

framkom det senare att en isländsk lärare inte var särskilt medveten om laborationens syfte (se 

exempel 16 från Isl2) eller bedömning (se exempel 22 från Isl2).  

Med tanke på att lärandemålen och bedömningskriterierna är tydliggjorda i ämnesplanen 

(Skolverket, 2011) ville jag analysera hur de påverkade lärarnas åsikter och användning av 

formativ bedömning. Här tyckte jag att det var särskilt intressant att jämföra med isländska 

lärare som saknar en gemensam ämnesplan och bedömningskriterier. Två av de isländska 

lärarna som intervjuades arbetar utifrån ämnesplaner från 1999 (MESC, 1999) och en arbetar 

utifrån sina egna ämnesplaner (se bilaga 3) som läraren utvecklade utifrån läroplanen 2011 

(MESC, 2011). Dessa ämnesplaner beskriver vissa kunskapskrav men däremot inga 

bedömningskriterier. Dessutom är de kunskapsmål som presenteras i dessa ämnesplaner inte 

direkt relaterat till laborationer (se tabell 3.). Eftersom endast svenska styrdokument 

informerar lärare om laborationernas syfte och bedömning var det inte oväntat att deras syn på 

laborationernas syfte och bedömning styrdes av ämnesplanen och kunskapskraven. Däremot 

var det intressant att både svenska och isländska lärare kom fram till samma beslut om 

laborationernas primära syften; att koppla ihop teori med praktik och att utveckla ett 

naturvetenskapligt arbetssätt. Dessa resultat stämmer väl överens med en tidigare studie av 

svenska lärare som tyckte också att dessa två mål var de viktigaste (Janzi, 2015).   

 Trots olikheter i styrdokument och hur lärarnas tankar formades av dessa, påverkade de inte 

lärarnas användning av formativ bedömning. Samtidigt framkom inget mönster som tydde på 

att andra observerade faktorer, arbetslivserfarenhet eller utbildning om formativ bedömning 

påverkade lärarnas användning av formativ bedömning.  

 



 
 30 

 

5.3 Skillnader mellan isländska och svenska lärare 

Sammanfattningsvis kan man säga att isländska lärare skiljer sig ifrån de svenska på två 

fundamentala sätt. Deras syn på laborationens lärandemål och bedömningskriterier grundas 

först och främst på erfarenhet men inte styrdokument och de tolkar formativ bedömning lite 

snävare.  

Även om att det saknas tydliga instruktioner om lärandemål och bedömningskriterier för 

laborationer i isländska styrdokument upplevde isländska lärare detta inte som hinder att 

använda formativt arbetssätt. Två isländska lärare hade en klar syn på laborationens 

lärandemål och bedömningskriterier och informerade alltid sina elever om detta. Den tredje 

isländska läraren var inte lika medveten om laborationens lärandemål och 

bedömningskriterier och kunde därför inte arbeta lika formativt. Enligt läraren grundades 

detta inte på bristande information utan mer på skolans traditioner och hens företrädares syn 

på bedömning. 

 

5.4 Slutsatser  

Studiens resultat visar att lärare i båda länderna är medvetna om formativ bedömning och i 

stort sett vad den innebär. Av de sex lärare som intervjuades var det endast en svensk och en 

isländsk som inte såg hinder mot att använda formativ bedömning i relation till laborationer. 

De största skillnaderna som observerades i mellan svenska och isländska lärare var effekten 

av styrdokumenten på deras syn på laborationer. Svenska lärare berättade att deras syn på 

laborationernas lärandemål och bedömningskriterier var till största delen formad av 

styrdokumenten medan de isländska lärarna nämnde egen erfarenhet som den styrande 

faktorn. Trots dessa skillnader var lärare från båda länder överens om att de två viktigaste 

syftena med laborationer är att koppla ihop teori med praktik och att utveckla ett 

naturvetenskapligt arbetssätt. Det fanns inget tydligt mönster som kunde förklara vilka 

faktorer som gjorde att lärarna valde att arbeta enligt ett formativt arbetssätt. 

 

5.5 Övriga noteringar och framtidig forskning 

Studien ger en viss inblick i lärarnas tankar runt formativ bedömning och jag skulle gärna 

utveckla studien och inkludera flera lärare och deras elever för att uppnå en bättre förståelse 

för vilka faktorer som underlättar lärarnas användning av formativ bedömning och hur 

effektiv metoden är i relation till laborationer. 
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Formativ bedömning - laborationer i
biologi

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning
och på vilket sätt formativ bedömning används i relation
till laborationer - Alla svar presenteras anonymt.

Man

Kvinna

1. e-post adress

Your answer

2. Kön

3. Hur gammal är du?

Your answer

4. Hur många år har du arbetat som gymnasielärare?

Your answer

5. Vilken utbildning har du fått om formativ bedömning som
lärarstudent eller lärare?

Your answer
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6. Hur många laborationer genomförs ungefär varje termin i
dina kurser i biologi?

Your answer

7. Laborationer kan ha 䂑狷era olika lärandemål (syften). Vilka
av följande tycker du att är viktigast? RANGORDNA från 1 till
5, där 5 är viktigast.

1 2 3 4 5

Att motivera

Att utveckla en social
kompetens - att samarbeta

och kommunicera

Att ge en djupare förståelse
för ämnet – att ge en praktisk

koppling till teorin

att utveckla förmågan att
arbeta enligt ett

naturvetenskapligt arbetssätt
(att planera, genomföra,
analysera, diskutera, dra

slutsatser)

Att utveckla förmågan att
hantera material och

utrustning

Att motivera

Att utveckla en social
kompetens - att samarbeta

och kommunicera

Att ge en djupare förståelse
för ämnet – att ge en praktisk

koppling till teorin

att utveckla förmågan att
arbeta enligt ett

naturvetenskapligt arbetssätt
(att planera, genomföra,
analysera, diskutera, dra

slutsatser)

Att utveckla förmågan att
hantera material och

utrustning

8. Ange 䂑狷era faktorer som du tycker att saknas i listan och
RANGORDNA i listan ovanför igenom att lägga till en siffra
(till exempel 3.1 mellan 3 och 4)

Your answer

9. Vilka av följande faktorer har störst påverkan på din åsikt?
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RANGORDNA från 1 till 5, där 5 är störst

1 2 3 4 5

Egen erfarenhet av
laborationer och observerat

effekt på lärande

Diskussion med
kollegor/rektor

Tolkning av laborationens
syfte utifrån läroplanen

Tolkning av laborationens
syfte utifrån ämnesplanen

Tolkning av laborationens
syfte utifrån kunskapskraven

Egen erfarenhet av
laborationer och observerat

effekt på lärande

Diskussion med
kollegor/rektor

Tolkning av laborationens
syfte utifrån läroplanen

Tolkning av laborationens
syfte utifrån ämnesplanen

Tolkning av laborationens
syfte utifrån kunskapskraven

Ange 䂑狷era faktorer som du tycker att saknas i listan och
RANGORDNA i listan ovanför igenom att lägga till en siffra
(till exempel 3.1 mellan 3 och 4)

Your answer

10. Hur ofta...?

Aldrig

Vid upp
till

hälften
av

tillfällen

Vid
hälften

av
tillfällen

eller
oftare

Alltid

Informerar du eleverna om
laborationens lärandemål?

informerar du eleverna om hur
deras arbete kommer att vara

bedömt?

Diskuterar du
bedömningskriterier med

eleverna?

Låter du eleverna medverka i att
bestämma bedömningskriterier?

Låter du eleverna bedöma

Informerar du eleverna om
laborationens lärandemål?

informerar du eleverna om hur
deras arbete kommer att vara

bedömt?

Diskuterar du
bedömningskriterier med

eleverna?

Låter du eleverna medverka i att
bestämma bedömningskriterier?

Låter du eleverna bedöma
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Genomförandet

Laborationsrapporten

Båda två

Jag bedömer inte laborationer

Other:

Ja - Skicka linken till min e-post address

Nej

Other:

Följande frågor berör bedömning av GENOMFÖRANDET.
Om du inte bedömer genomförandet kan du hoppa över
dessa och gå till nästa avsnitt.

varandras arbete?

Låter du eleverna bedöma sitt
eget arbete?

Ger du eleverna möjlighet att
komplettera sitt arbete utifrån

bedömning?

varandras arbete?

Låter du eleverna bedöma sitt
eget arbete?

Ger du eleverna möjlighet att
komplettera sitt arbete utifrån

bedömning?

11. Vilka andelar av laborationer bedömer du? Lägg till 䂑狷era
alternativ om du tycker att de saknas (other)

12. Skulle du kunna be dina elever om att svara en digital
enkät som er relaterad till denna studie?

Har du kommentarer till detta avsnitt av enkäten?

Your answer
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Leiðsagnarmat  verklegar æfingar í líffræði

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna að hve miklu leyti
og á hvaða hátt leiðsagnarmat er notað í tengslum við
verklegar æfingar í líffræði á framhaldsskólastigi 
niðurstöður verða kynntar án persónugreinanlegra
upplýsinga

1. 

2. 1. Netfang

3. 2. Kyn
Check all that apply.

 Maður

 Kona

4. 3. Hversu gamall/gömul ert þú?

5. 4. Hve lengi hefur þú starfað sem
líffræðikennari í menntaskóla?

6. 5. Hversu vel upplýst/ur ert þú um skjalið "Hæfniviðmið fyrir náttúru og
raungreinar"? Hér getur þú hakað við MARGA valkosti og bætt við fleirum ef þér
þykir vanta (other)
Mark only one oval.

 þekki ekki skjalið

 Hef heyrt talað um skjalið en hef ekki notað það

 þekki skjalið og hef stuðst við það við gerð áfangalýsinga

 þekki skjalið og hef stuðst við það við hæfnimat

 Other: 
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7. 6. Hvaða menntun hefur þú fengið um
leiðsagnarmat sem kennaranemi eða sem
kennari?

8. 7. Hversu margar verklegar æfingar gera
þínir nemar að meðaltali á önn í líffræði?

9. 8. Verklegar æfingar hafa mögulega fleiri mismunandi námsmarkmið. Hvert
eftirfarandi markmiða er það mikilvægasta að þínu mati? RAÐAÐU þessum frá 1 til
5, þar sem 5 ER MIKILVÆGAST
Mark only one oval per row.

1 2 3 4 5

Að vekja áhuga
Að þróa félagslega færni  í
samstarfi og samskiptum
Að veita dýpri skilning á efninu 
að gefa praktíska tengingu við
fræðin
Að þróa hæfni til að vinna í
samræmi við vísindalega
aðferðafræði (að skipuleggja,
framkvæma, greina, draga
ályktanir, miðla)
Að þróa leikni í að meðhöndla efni
og tækjabúnað

10. Bættu við fleiri þáttum sem þér þykir
vanta i listann og tilgreindu stöðu þeirra í
röðinni með því að bæta við aukastaf
(t.d. 3.1 milli 3 og 4)

11. 9. Hver af eftirfarandi þáttum hafa MEST áhrif á mat þitt á vægi ólíkra
námsmarkmiða? RAÐAÐU þessum frá 1 til 5, þar sem 5 ER MEST
Mark only one oval per row.

1 2 3 4 5
Reynsla af verklegum æfingum og
áhrif þeirra á nám
Samtöl við samstarfsmenn/rektor
Túlkun á markmiðum verklegra
æfinga út frá námskrá
Túlkun á markmiðum verklegra
æfinga út frá áfangalýsingu
Túlkun á markmiðum verklegra
æfinga út frá Hæfniviðmiðum fyrir
náttúru og raungreinar
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12. Bættu við fleiri þáttum sem þér þykir
vanta i listann og tilgreindu stöðu þeirra í
röðinni með því að bæta við aukastaf
(t.d. 3.1 milli 3 og 4)

13. 10. Hversu oft...?
Mark only one oval per row.

Aldrei Í allt að helmingi
tilfella

Í helmingi tilfella eða
oftar Alltaf

Upplýsir þú nemendur um
námsmarkmið verklegra
æfinga?
Upplýsir þú nemendur um
það hvernig vinna þeirra
verður metin?
Ræðir þú matsviðmið með
nemendum?
Fá nemendur að taka þátt í
að ákvarða matsviðmið?
Lætur þú nemendur meta
vinnu hvor annars?
Lætur þú nemendur meta
eigin vinnu?
Fá nemendur að endurskila
skýrslu með úrbótum?

14. 11. Hvaða hluta af verklegum æfingum metur þú? Bættu við fleiri valkostum ef þér
þykir þessa vanta (other)
Mark only one oval.

 Framkvæmd

 Skýrslu

 Hvoru tveggja

 Ég legg ekki mat á verklegar æfingar

 Other: 

15. 12. Væri þú reiðubúinn að biðja nemendur þína að svara spurningalista sem
tengist þessari rannsókn?
Mark only one oval.

 Já  Hlekkurinn mun berast þér í pósti

 Nei

 Other: 

16. Hefur þú athugasemdir við þennan hluta
könnunarinnar?

Eftirfarandi spurningar snúast um mat á FRAMKVÆMD
verklegra æfinga. Ef þú leggur ekki mat á framkvæmdina
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getur þú sleppt þeim og farið í næsta lið skjalsins.

Mat á framkvæmd verklegra æfinga

17. 13. Hvernig metur þú framkvæmd? Hér getur þú hakað við MARGA valkosti og bætt
við fleirum ef þér þykir vanta (other)
Check all that apply.

 Staðið eða Ekki staðið

 Í tölustöfum þar sem 10 er hæsta einkunn

 Ég gef ekki einkunn en skrái mat á gæðum vinnunnar

 Other: 

18. 14. Á hvaða grundvelli metur þú framkvæmd? Að hve miklu leyti byggir mat þitt á
eftirfarandi þáttum
Mark only one oval per row.

Að mjög
litlu leyti

Að frekar
litlu leyti

Hvorki litlu
né miklu

Að frekar
miklu leyti

Að mjög
miklu leyti

Áfangalýsingu
Reynslu  fyrri
athugunum á
þekkingu/leikni/hæfni
Samanburði á vinnu
nemenda
Kennslubókinni
Hæfniviðmiðum fyrir
náttúru og
raungreinar

19. Bættu við fleiri þáttum sem þér þykir
vanta hér að ofan og tilgreindu vægi
þessara á skalanum 15

20. 15. Hve oft styðst þú við matskvarða (rubrics) í mati þínu á framkvæmd?
Mark only one oval.

 Aldrei

 Í allt að helmingi tilfella

 Í helmingi tilfella eða oftar

 Alltaf
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21. 16. Eftirfarandi spurning beinist eingöngu til þeirra sem nota matskvarða (rubrics) 
Að hve miklu leyti á eftirfarandi fullyrðing við?
Mark only one oval per row.

mjög
illa

frekar
illa

hvorki vel né
illa

frekar
vel

mjög
vel

Ég hef samið hann á
grundvelli Hæfniviðmiðs fyrir
náttúru og raungreinar
Ég hef samið hann á
grundvelli reynslu og mati á
gæðum
Ég hef þróað hann í samráði
við nemendur á grundvelli
Hæfniviðmiðs fyrir náttúru og
raungreinar
Ég fékk hann frá samkennara

22. Bættu við fleiri valkostum ef þér finnst
vanta

23. Hefur þú athugasemdir við þennan hluta
könnunarinnar?

Eftirfarandi spurningar snúast um mat á SKÝRSLUM. Ef
þú leggur ekki mat á skýrslur getur þú sleppt þessum og
farið í lok skjalsins og sent inn (submit).

Skip to question 24.

Mat á SKÝRSLUM

24. 17. Hvernig metur þú skýrslur? Hér getur þú hakað við MARGA valkosti og bætt við
fleirum ef þér þykir vanta (other)
Check all that apply.

 Staðið eða Ekki staðið

 Í tölustöfum þar sem 10 er hæsta einkunn

 Ég gef ekki einkunn en skrái mat á gæðum vinnunnar

 Other: 
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25. 18. Á hvaða grundvelli metur þú skýrslur? Að hve miklu leyti byggir mat þitt á
eftirfarandi þáttum
Mark only one oval per row.

Að mjög
litlu leyti

Að frekar
litlu leyti

Hvorki litlu
né miklu

Að frekar
miklu leyti

Að mjög
miklu leyti

Áfangalýsingu
Reynslu  fyrri
athugunum á
þekkingu/leikni/hæfni
Samanburði á vinnu
nemenda
Kennslubókinni
Hæfniviðmiðum fyrir
náttúru og
raungreinar

26. Bættu við fleiri þáttum sem þér þykir
vanta hér að ofan og tilgreindu vægi
þessara á skalanum 15

27. 19. Hve oft styðst þú við matskvarða (rubrics) í mati þínu á skýrslum nemenda?
Mark only one oval.

 Aldrei

 Í allt að helmingi tilfella

 Í helmingi tilfella eða oftar

 Alltaf

28. 20. Eftirfarandi spurning beinist eingöngu til þeirra sem nota matskvarða (rubrics) 
Að hve miklu leyti á eftirfarandi fullyrðing við?
Mark only one oval per row.

mjög
illa

frekar
illa

hvorki vel né
illa

frekar
vel

mjög
vel

Ég hef samið hann á
grundvelli Hæfniviðmiðs fyrir
náttúru og raungreinar
Ég hef samið hann á
grundvelli reynslu og mati á
gæðum
Ég hef þróað hann í samráði
við nemendur á grundvelli eldri
skýrslna
Ég hef þróað hann í samráði
við nemendur á grundvelli
Hæfniviðmiðs fyrir náttúru og
raungreinar
Ég hef þróað hann í samráði
við nemendur á grundvelli eldri
skýrslna og Hæfniviðmiðs fyrir
náttúru og raungreinar
Ég fékk hann frá samkennara
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29. Bættu við fleiri valkostum ef þér finnst
vanta

30. Hefur þú athugasemdir við þennan hluta
könnunarinnar?

31. 21. Hefur þú áhuga á að deila matsmiðviðum þínum (án persónugreinanlegra
upplýsinga) með öðrum og/eða fá aðgang að matsmiðviðum annarra?
Check all that apply.

 Já  hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar: brynjagunnlaugsdottir@gmail.com

 Nei

 Other: 

Takk fyrir þátttökuna!

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
mailto:brynjagunnlaugsdottir@gmail.com


Bilaga 3  
Ett exempel av kursplan från Isl3, översatt  
 

Ämnesplan LÍOL2LA05  

Titel                           Human anatomi och fysiologi 1  

Ämne                        Idrottsvetenskap/Biologi 

Moment                   Human anatomi och fysiologi 

förkortning              LÍOL2LA05  

Steg                          2. steg  

Poäng                       5fpoäng 

Beskrivning Kursen kommer att täcka det centrala innehållet i anatomi och fysiologi. Dessa inkluderar 
homeostas, indelningar, riktningar, kroppskaviteter, cellens struktur, organeller, transport över membran, 
celldelning, vävnad och organsystem. 

Även en genomgång av följande organ system: 

Endoteliala systemet (hudens uppbyggnad). 

Skelettet (benbildning, klassificering och struktur). 

Muskelsystemet (roll, byggnad, muskelsammandragning, de viktigaste muskler och deras roll). 

Nervsystemet (nervceller, nervsignal, signalämnen, plexus, sympatiska- och parasympatiska nervsystemet, 
centrala nervsystemet och perifera nervsystemet). 

Sensoriska system (sinnen och deras roll). 

Endokrina systemet (körtlar, deras stimulanter och deras roll). 

  

Förkunskapskrav         Ingen  

Kunskapsmål      Eleven ska ha uppnått kunskap och förståelse för; 

 Kroppens struktur och -funktion   

 Funktion av olika celler och vävnader  

 Kroppens centrala organ och organsystem och deras samverkan i underhållet av      
kroppens homeostas 

 Epitel-, ben-, muskel-, nerv- och endokrina systemets struktur och funktion 

  

Färdighetsmål           Eleven ska ha uppnått färdigheter i att :  

 förklara epitel-, ben-, muskel-, nerv- sensoriska- och endokrina systemets struktur och roll 

 använda latinska vetenskapliga namn  

Kompetensmål         Studenten ska kunna utnyttja den allmänna kunskaper och färdigheter han har förvärvat till:  

 förstå samband mellan två eller flera organ system  

 att kunna delta i diskussioner om ämnets moment på ett konstruktivt sätt  

Bedömning I kursen används kontinuerlig bedömning under hela terminen. Alla uppgifter bedöms och 
därför är det viktigt att eleverna deltar regelbundet 

  




