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Sammanfattning
Denna studie undersöker hur bedömning av laborativa inslag sker i gymnasieskolans fysikämne. Den
undersöker också vad som bedöms av elevens kunskaper om fysikens karaktär och arbetssätt i
samband med laborativa inslag. Liknande studier finns i grundskolan men saknas i gymnasiet. Hur
bedömning sker har stor inverkan på elevers lärande. Fysikens karaktär och undersökande arbetssätt är
viktiga inslag att få med i undervisningen för att elevernas vetenskapliga förmågor ska utvecklas.
Kvalitativa intervjuer har gjorts med fem fysiklärare kring detta tema. Bedömningen av laborativa
inslag visade sig mest vara baserad på laborationsrapporter. Fysikens karaktär och undersökande
arbetssätt visade sig knappt vara ett innehåll i de laborativa inslagen. Detta betyder att fysikens
karaktär och arbetssätt bör få en större och mer genomtänkt bild i undervisningen och speciellt i
laborativa inslag. Vidare didaktisk forskning i gymnasiet bör fortsätta att ta avstamp i
naturvetenskapens karaktär och arbetssätt för att kartlägga lärares tolkning av innehållet och hur detta
förmedlas till elever.
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Inledning
Laborativa inslag är en naturlig del av fysikundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Det anses
vara essentiellt i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla en kännedom om
naturvetenskapen (Millar, 2004). En skola som erbjuder kurs i ämnet fysik måste enligt ämnesplanen
ge eleven en möjlighet att exempelvis utveckla förmåga i att genomföra experiment samt hantera
material och utrustning i samband med detta (Skolverket, 2011b). Samma sak gäller för samtliga
naturvetenskapliga ämnen. Inom naturvetenskapen finns således en bredd av kunskaper och förmågor.
Dessa sträcker sig mellan teori och praktik, vilket kräver en allsidig bedömning som Jönsson (2017)
beskriver i sitt lärarstödjande material på Skolverkets lärportal. Den allsidiga betygsutvärderingen är
också framfört som punkt i lärarens riktlinjer i läroplanen (Skolverket, 2011a). Enligt studier i ämnet
kring vad lärare baserar sina naturvetenskapliga betyg på, så dominerar skriftliga teoretiska prov och
läxförhör (del Carmen Gómez, 2016; del Carmen Gómez & Jakobsson, 2014). Detta blir således
problematiskt om det är den allsidiga bedömningen som eftersträvas.
Betyget i fysik ska baseras på hur eleven uppfyller de fem punkterna för kunskaper och förmågor i
ämnesplanens syftesdel inom det centrala innehållet för kursen (Skolverket, 2011b). För
laborationsbedömningens del så är punkt två och punkt tre de mest centrala. Dessa innehåller den
praktiska biten av problemlösning och förmågor kring experiment och observationer. För de olika
betygsstegen krävs det av kunskapskraven att läraren har en idé om hur denne exempelvis skiljer på
elever som löser enkla eller komplexa praktiska problem, och om detta sker i en bekant eller ny
situation. En liknande betygsprogression finns också exempelvis kring hur en elev formulerar
hypoteser och frågeställningar samt i vilken grad eleven är självständig i sitt genomförande (ibid.).
I en studie med intervjuer från högstadielärare har det visat sig att nästan ingen av de intervjuade
lärarna nämnde hur naturvetenskapens karaktär var en förekommande del i deras laborativa inslag
(Högström, Ottander & Benckert, 2010). Fysikens och naturvetenskapens karaktär har en ännu större
roll på gymnasiet. Till skillnad från kursplanen för fysik i grundskolan så är fysikens karaktär explicit
uttryckt i gymnasiets ämnesplan (Skolverket, 2011b; Skolverket, 2011c). Det finns här ingen liknande
studie gjord i gymnasiet om hur lärare angriper fysikens karaktär i laborativa inslag.
Laborativa inslag med undersökande arbetssätt är en viktig del i den naturvetenskapliga
undervisningen och blir mer och mer populärt att utforma undervisningen kring (Hofstein & Lunetta,
2004; Lederman, 2004; Millar, 2004). Med undersökande arbetssätt menas att frågeställningar,
metoder och resultat inte alltid är givna för eleven. Lärare upplever en ovisshet i hur användandet av
undersökande arbetssätt ska göras på bäst sätt. En tidigare svensk studie som problematiserar detta i
högstadiet är Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010). Artikeln bidrar med att ta fram
förstahandsdata kring hur lärarna arbetar, hur de uppfattar undersökande arbetssätt och vad de anser
vara problematiskt med att arbeta på det sättet. Det visar sig att lärarna har en varierad bild av vad som
anses som ett undersökande arbetssätt och att det skulle behövas mer stöd från läroplanen för att
uppmuntra detta i den existerande undervisningstraditionen.
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Laborativa inslag i fysikundervisningen
Laborativa inslag
Med laborativa inslag i den här studien menas:
•
•
•
•
•

Praktiskt arbete med experiment, observationer och simuleringar.
Teoretiskt arbete med experiment, observationer och simuleringar.
Handhavande av mätinstrument och annan fysikrelaterad utrustning.
Framställande, hantering och presentation av mätdata.
Analys och diskussion kring mätdata, experiment, observationer och simuleringar.

Med denna typ av definition betyder det att begreppet är mer inkluderande än endast praktiska moment
i undervisningen. Således räknas exempelvis experimentplanering och analys av redan existerande
mätdata in i definitionen. Detta är en anledning till att använda termen laborativt inslag istället för den
mer förekommande termen laboration som kan ha en varierande innebörd för olika personer.
Laborativa inslag i styrdokumenten
Gymnasiekurserna i fysik finns uteslutande på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. I
skolverkets läroplan kan en viss skillnad noteras mellan dessa program angående laborativa inslag och
fysikundervisning under examensmålen. I examensmålen för naturvetenskapsprogrammet formuleras
följande:
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om
fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs
omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori.
[…]
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, 2011a)

I examensmål för teknikprogrammet uttrycks istället motsvarande:
I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt
göra kopplingar till tekniska processer.
[…]
Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och
färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform,
ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som
i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma,
utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. (Skolverket, 2011a)

En tolkning av dessa skillnader är att fysikämnet i naturvetenskapsprogrammet bör lägga tyngd på
fysikens karaktär med samspelet mellan praktik och teori, men även praktiska experiment och
observationer. På teknikprogrammet bör en större tyngd ligga på teknisk tillämpning, grupparbeten
och simuleringar. Således kan de laborativa inslagen komma att få olika karaktärer på de olika
programmen även om samma ämnesplan följs.
I fysikämnets syfte står det att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:
•

Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur
dessa utvecklas.
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•

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera,
formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier,
metoder och resultat.

•

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt
förmåga att hantera material och utrustning.

•

Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.

•

Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och
använda information. (Skolverket, 2011b)

Ut ifrån dessa punkter kan de laborativa inslagen således utformas för att eleverna ska få rätt
förutsättningar. Den tredje punkten har dock den mest explicita kopplingen till laborativa inslag. Vad
som specifikt bör tas upp i ett laborativt inslag är upp till läraren så länge som detta kan relateras till
ämnesplanens (ibid.) centrala innehåll för den aktuella kursen.

Teoretiskt ramverk
Bedömning och lärande
Det finns ett antal perspektiv på hur bedömning och lärande för laborativa inslag hänger ihop. Ur ett
sociokulturellt perspektiv grundlade Lev Vygotsky sin läroteori kring den proximala utvecklingszonen.
Den proximala utvecklingszonen är det område som en elev kan utveckla sig med hjälp av stöttning
från lärare, kamrater, böcker och så vidare. Den faktiska utvecklingszonen utgör vad en elev kan
prestera med kunskaper och förmågor den redan har utan hjälp utifrån (Chaiklin, 2003). Medans
eleven tillägnar sig lärande så flyttas gränserna för de båda zonerna framåt. Hur eleven lär sig och
flyttar fram sin proximala utvecklingszon beror till stor del på bedömningen och återkoppling av
denna mellan lärare och elev (James, 2006; Korp, 2011). Fokus på undervisning i den proximala
utvecklingszonen genom att ständigt utmana elevens kunskaper anses ha mycket bättre resultat för
lärandet än om fokuset ligger i den faktiska zonen. Således finns det en poäng att ge elever optimala
lärförhållanden för att ta reda på vad eleven kan prestera.
[…] ur undervisningssynpunkt är mer intressant att veta vad en elev kan klara av att göra under
optimala förhållanden, än vilken som är hans eller hennes mest typiska prestation och i en
provsituation är det därför rimligare att läraren hjälper eleven att prestera sitt bästa, snarare än
undanhåller hjälp för att eleven ska prestera sitt mest typiska. (Korp, 2011)

Alltså bör läraren utmana eleven, men samtidigt se till att inga onödiga barriärer finns. För att
utvärdera elevens proximala utvecklingszon utvecklade Vygotsky en metod kallad dynamisk
bedömning. Metoden går ut på att först se hur bra eleven klarar av en uppgift utan stöttning. Sedan får
eleven formativ återkoppling och hjälp av läraren för hur den givna uppgiften kunde lösas bättre. Där
efter får eleven pröva på en liknande uppgift igen och har då förhoppningsvis förbättrat sin förmåga att
klara uppgiften. Genom att jämföra elevens första försök på uppgiften med försöket på den andra
uppgiften kan skillnaden mellan dessa sägas vara elevens proximala utvecklingszon (ibid.).
Bedömning och lärande kan också kopplas ihop med behavioristiska tendenser. En uppmuntrande
kommentar, ett bra betyg eller rädslan för ett dåligt betyg kan utgöra ett stimuli för att betinga en
motivation för lärande hos eleven (Skinner, 2008). Detta kan också ge eleverna motivation till att vara
mer aktiva under laborativa inslag om det finns möjlighet att bli summativt bedömd på uppgiften.
En pragmatiker i skolvärlden som har utvecklat synen på undersökande arbetssätt och formativa
bedömningar är John Dewey som lade grunden till den moderna och progressiva pedagogiken i början
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på 1900-talet. Lärandet anses här vara ett logiskt förfarande där begrepp sätts i motsats till varandra
vilket omfattar erfarenhet, begreppsförståelse, observationer och handling. Erfarenheten konstrueras i
samspelet mellan individen och omgivningen (Bron & Wilhelmson, 2004). Att lära genom att göra
(eng. learning by doing) var således ett uttryck som kom att bli centralt och fortfarande relateras till
Dewey. Det innebär att undervisningen bör vara relevant, aktiv och praktiskt lagd, och inte bara vara
passivt teoretisk. Detta underbygger traditionen att involvera praktiska laborativa inslag i
undervisningen. Lärandet är således inte bara begränsat till kognition och kan inte bli förminskat till
endast mottagandet av data (Wickman, 2004). En upplevelse innebär alltid att göra och genomleva
något. Ett genomlevande (lärande, omvandling av erfarenheter) kräver ett görande eller handling.
Detta inbegriper i sin tur normer och värderingar som eleven använder för att bestämma vad som är
relevanta erfarenheter eller rätt och fel sätt att komma vidare på (ibid.).
Allsidig bedömning
Termen allsidig i avseendet för den här studien härstammar från Skolverkets styrdokument. I
läroplanen står det att undervisningen ska vara saklig och allsidig, vara öppen för öppen för skilda
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram (Skolverket, 2011a). Gymnasieskolan ska också bidra till
elevernas allsidiga utveckling. Detta tolkas som att undervisningen måste ha en bredd och utmana
elevernas förmågor från olika håll. I fysik blir det således problematiskt om undervisningen
exempelvis endast skulle genomföras teoretiskt med en viss sorts lektionstyp.
För insamling av betygsunderlag står det:
Läraren ska vid betygssättningen utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs
allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper. (ibid.)

För bedömningen i fysik bör således underlag tas från samtliga allsidiga undervisningsformer. Om
betyget endast baseras på skriftliga prov utan hänsyn till praktiska delar av laborativa inslag blir inte
underlaget representativt för elevens allsidiga kunskaper (Jönsson, 2017).
Summativ och formativ bedömning
Termerna summativ och formativ bedömning är idag vedertagna begrepp inom läraryrket och
didaktikforskningen. Den formativa bedömningen och dess tillhörande återkoppling har endast ett
pedagogiskt syfte. Den bör informera eleven om hur dess lärprogression förhåller sig till kursen.
Samtidigt bör den motivera eleven till att lära sig mer (Stiggins, 2010). Om läraren avser att jobba med
undersökande arbetssätt så kommer den formativa återkopplingen bli central i undervisningen.
Den summativa bedömningen går ut på att skapa ett underlag för exempelvis ett omdöme eller
slutbetyg. En värdering av elevens kunskaper och förmågor alltså.
De flesta momenten i en kurs i skolan har en grad av både summativ och formativ bedömning. Här
kritiserar Korp (2011) begreppen då förvirring kan uppstå i uppfattningen av att det binärt måste vara
det ena, eller det andra. Korp diskuterar istället om att fokus bör ligga på att beskriva syftet för
bedömningen.
Vad det handlar om är i vilket syfte som bedömningen görs, och vara klar över det, eftersom detta
påverkar hur bedömningen bör utformas, användas och kommuniceras. Är syftet att bedömningen ska
resultera i ett omdöme, betyg eller utlåtande? Eller är syftet att förbättra och stödja elevens lärande,
eller lärarens undervisning? (ibid.)

En viktig bit som följer en bedömning är återkopplingen och kommunikationen av resultatet och syftet
till eleven. Ofta har inte eleverna koll på vad läraren använder för underlag till betyg och varför
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formativa moment genomförs (del Carmen Gómez, 2016). Denna kommunikationsaspekt blir således
också viktig att ha i åtanke.
Direkt och indirekt bedömning
För bedömning av laborativa inslag av praktisk karaktär har Abrahams, Reiss och Sharpe (2013) gjort
en sammanställning kring hur direkt eller indirekt bedömning används av lärare. Med direkt
bedömning menas att bedömningen görs momentant på plats i laborationsmiljön. Således menas det
med indirekt bedömning att bedömningen görs efter genomförandet av det laborativa inslaget. En
händig sammanställning finns i tabell 1.
Direkt bedömning

Indirekt bedömning

Vad är
bedömningens
princip?

Elevens förmåga att handhava
laborationsutrustning och materiel är
direkt bedömd under laborationen

Elevens förmåga att handhava
laborationsutrustning och materiel är
bedömd på elevens mätdata och/eller
laborationsrapport el. liknande

Hur genomförs
bedömningen?

Observation av eleven under tiden
laborationen genomförs

Utvärdering av laborationsrapport eller
skriftlig examination som behandlar
laborationen

Fördelar

Hög validitet

Lättare att genomföra för läraren

Läraren försäkras om att eleven
utvecklar den praktiska förmåga som
bedöms
Nackdelar

Mer resurskrävande

Lägre validitet

Förutsätter att läraren är tränad på att
göra en direkt bedömning

Lägre sannolikhet att höja nivån på
elevens praktiska förmågor

Tabell 1. Sammanställning av direkt och indirekt bedömning av praktiska laborativa inslag. Tabellen är en
översättning från Abrahams, Reiss och Sharpe (2013).

Reliabilitet och validitet
En god bedömning bör, oavsett om den är summativ eller formativ, ha en tillfredställande nivå av
reliabilitet och validitet. Generellt sett anger måttet reliabilitet hur utspritt kring ett mål det man mäter
hamnar. Måttet validitet anger hur nära målet väntevärdet av denna spridning placerar sig. Med god
reliabilitet och validitet i det här sammanhanget menas att underlaget som läraren samlar in ska
motsvara det eleven är tänkt att lära sig på ett allsidigt vis. Här finns två led. Det första är att läraren
hittar bra moment i undervisningen som motsvarar det som ämnesplanen förespråkar att bedöma
elevernas kunskaper på. Det andra är om bedömningen blir gjord på ett säkert sätt som testar elevens
samtliga sidor. Detta bör resultera i att en likvärdig prestation alltid får samma resultat. Jönsson
diskuterar kring skriftliga presentationers fördelar och nackdelar validitetsmässigt. Ibland blir detta det
enda som bedöms, vilket Jönsson anser vara ett förekommande hos naturvetenskapslärare.
Ett typexempel är laborationsrapporter som inte sällan får fungera som underlag för bedömningen av
elevernas förmåga att genomföra systematiska undersökningar, trots att rapporten inte speglar
elevernas praktiska handhavande. (Jönsson, 2017)
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Även då läraren har som tanke att bedöma elevernas handhavande under en laboration kan det uppstå
en problematik med reliabiliteten (Roberts & Gott, 2006). Detta orsakas ofta av klassernas storlek,
vilket kan ge en snedfördelning i vilka elever, och vad, som noteras av läraren inför en bedömning.
Ytterligare faktorer som kan spela in på validiteten av ett bedömningsunderlag för en elev är
förekomsten av fusk och plagiat. En möjlighet att stävja detta är att så mycket av arbetet som är
möjligt sker på lektionstid då läraren kan ha uppsikt över elevernas arbeten. Detta är dock inte alltid
möjligt på grund av tidsskäl. För arbeten som sker utanför lektionen kan det vara svårt för en lärare att
upptäcka förekomsten av spökskrivare och liknande. Långström och Viklund (2006) tipsar om att
läraren måste få eleven att förstå att fusk är fel och strider mot skolans rättsuppfattning, att arbetet är
lika viktigt som resultatet samt att analysera och utvärdera tillsammans med eleven. Samtidigt bör
missförstånd av tillåtna hjälpmedel stävjas genom klarlagda bedömningskriterier och tydliga
instruktioner.
Frihetsgrader
Termen arbetssätt är återkommande i didaktisk forskning och styrdokument. Det kan betyda helt
trivialt ”ett sätt man arbetar på” i ett generellt syfte. Det kan också ha mer specifika didaktiska kriterier
likt det naturvetenskapliga arbetssättet som Wickman och Persson (2015) tar upp. Detta handlar om
den naturvetenskapliga arbetsprocessen snarare än dess kunskapsprodukter. Alltså en förmåga att göra
vetenskapliga undersökningar. Således är det detta som det syftas på i centrala innehållet för
fysikkurserna. För att eleverna ska kunna utveckla ett bra naturvetenskapligt arbetssätt behövs det att
läraren har ett pedagogiskt arbetssätt som ger eleverna möjlighet att utveckla detta. Den här
underrubriken kommer visa på en kategorisering kring pedagogiska arbetssätt i fysikundervisningen.
Det är främst det pedagogiska arbetssättet som kommer åsyftas i kategorisering kring lärares
undervisning, även om detta i sin tur formar ett naturvetenskapligt arbetssätt för eleverna.
Pedagogiskt arbetssätt för ett laborativt inslag kan variera i grad av öppenhet. Med detta menas hur
mycket initiativ eleven väntas ta under uppgiften. Antingen kan en elev läsa sig till vad som förväntas
av i en fas av en uppgift, och då anses den fasen vara given. Eller så måste eleven komma på sitt eget
sätt, och då anses fasen vara öppen. Öppenheten kan beskrivas med hjälp av frihetsgrader. Ju fler
frihetsgrader en uppgift har desto mer öppet blir arbetssättet. Denna taxonomi grundlades av Schwab
(1962) som gav uppgiftstyperna en klassifikation från 0 till 3 frihetsgrader beroende på öppenhet.
Domin (1999) har på ett liknande sätt kategoriserat olika nivåer av öppenhet i laborationstyper. I
Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010) har detta lagts ihop och påbyggts för att skapa ett mer
komplett verktyg för att kunna kategorisera instruktioner och uppgifter till laborativa inslag. I tabell 2
finns Gyllenpalm et al. (2010) version av matrisen beskrivandes frihetsgrader översatt till svenska.
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Frihetsgrad

Arbetssätt

Problemställning

Metod

Resultat

0

Förklarande

X

X

X

0

Upptäckande

X

X

X

1

Problembaserat

X

O

X

1

Väglett

X

X

O

2

Undersökande

X

O

O

3

Helt öppet

O

O

O

Tabell 2. Vardera arbetssätt uppdelat i tre faser. ”X” indikerar att fasen är given i arbetssättet för
uppgiften medans ”O” indikerar att den ej är given, d. v. s. öppen. Frihetsgraden är en summation av
antal öppna faser.

Förklarande arbetssätt är det mest förekommande arbetssättet för laborationer i skolan (Domin,
1999). Det kräver minst initiativtagande av eleven. Här följer eleven en av läraren färdigtänkt lista på
moment och genomföranden. Därför går ofta dessa typer av uppgifter under namn som
kokbokslaborationer eller traditionell laboration (ibid.). Dessa typer av uppgifter och laborationer är
de mest kritiserade då de saknar möjligheten för eleven att diskutera sitt naturvetenskapliga arbetssätt
samtidigt som det ger eleven en sämre möjlighet att förstå naturvetenskapliga fenomen begreppsligt
(ibid.; Angelin, Gyllenpalm, Wickman, Forslin Aronsson & Bergmark, 2017; Alsop, Bencze, &
Pedretti, 2004).
Upptäckande arbetssätt saknar också frihetsgrader precis som det förklarande arbetssättet. Här är
skillnaden enligt Gyllenpalm et al. (2010) att uppgiften är annorlunda presenterad av läraren. Ett
sådant arbetssätt kan ge eleven en upplevelse av att denne har upptäckt ett fenomen på egen hand. I det
problembaserade arbetssättet ligger fokus på att för ett givet problem och resultat hitta ett
genomförande eller metod som löser detta.
De tre arbetssätten som har öppna resultatfaser: väglett, undersökande och helt öppet arbetssätt
benämns i litteratur baserad på den amerikanska traditionen som inquiry. Dessa anses ligga närmare
sättet hur en naturvetenskaplig forskare arbetar (Angelin et al., 2017).
Då det vägledda och helt öppna arbetssättet också anses vara undersökande kan också alla dessa tre
arbetssätten gå under samlingsbegreppet undersökande arbetssätt, vilket kan vara problematiskt. Detta
beror på att dessa tre på amerikanska benämns: guided inquiry, inquiry och open inquiry. I denna
studie kommer termen undersökande arbetssätt syfta till samlingsbegreppet så vida inget annat nämns.
Fysikens karaktär och arbetssätt
Längst ner i ämnesplanens centrala innehåll hittas rubriken fysikens karaktär, arbetssätt och
matematiska metoder. Dessa är exempelvis för kursen Fysik 1a formulerade på följande sätt:
•

Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.

•

Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.

•

Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier
och modeller.

•

Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk
modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner
och grafer samt trigonometri och vektorer.

7

•

Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt
formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

•

Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys
och storleksuppskattningar.

•

Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och
felkällor.

•

Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel
frågor om hållbar utveckling. (Skolverket, 2011b)

Detta är således ett innehåll som passar bra in i olika laborativa inslag. På ett mer generellt plan kan
detta även kallas för naturvetenskapens karaktär och arbetssätt då de naturvetenskapliga ämnena har
de flesta av dessa punkterna gemensamt. Då termen fysikens karaktär inte är vidare förekommande
utanför Skolverkets styrdokument blir det således naturvetenskapens karaktär (eng. nature of science)
som får representera detta innehåll i litteratursökning.
Det innehåll som ingår i naturvetenskapens karaktär är det som:
[…] betonar vikten av att utveckla en kritisk förmåga som kan användas för att bedöma pålitligheten
och giltigheten hos naturvetenskapliga resultat (Wickman & Persson, 2015).

Lederman (2004) har med väl beprövad grund tagit fram sju aspekter av naturvetenskapens karaktär
som elever borde få förståelse för i undervisningen. Dessa kan kortfattat beskrivas:
1. Eleverna bör vara införstådda i skillnaden mellan observation och inferens.
2. Eleverna bör vara införstådda i distinktionen mellan vetenskaplig lag och teori.
3. Naturvetenskap innehåller, trots sin objektiva empiriska natur, moment av mänsklig kreativitet och
fantasi.
4. Tolkningen av naturvetenskap beror på betraktarens tradition och bakgrund samt den tidigare
teoribildningen.
5. Naturvetenskap är kultur och påverkas således av människornas andra kulturella strukturer.
6. Genom naturvetenskapens inferens kan ett naturligt fenomen oftast förklaras på olika sätt.
7. En naturvetenskaplig tolkning kring ett fenomen kan aldrig absolut bevisas och är således tentativ.
Från aspekterna kan vissa likheter och skillnader i uppfattningen av naturvetenskapens karaktär
upptäckas när den jämförs med Fysik 1a-kursens centrala innehåll.
Lederman (ibid.) kompletterar sin syn på naturvetenskapens karaktär med förespråkande av arbetssätt
som har ett högt antal frihetsgrader, d. v. s. undersökande arbetssätt. Sammanställningen av Lederman
pekar på att den klassiska bilden som många skolor lär ut och läroböcker har av ”den vetenskapliga
metoden” är en förvrängning av det arbetssätt som forskare använder sig utav. Med ”den vetenskapliga
metoden” menas ett förutbestämt mönster av faser som en naturvetenskaplig undersökning tros följa.
Arbetssätten bör vara öppna i de laborativa inslagen då forskning i verkligheten ej följer en
förutbestämd väg och kan ha olika syften.
För att eleverna ska ha en möjlighet att lära sig om naturvetenskapens karaktär och undersökande
arbetssätt på bästa sätt anser Lederman (ibid.) att det måste hållas en kontinuerlig explicit diskussion i
klassrummet kring detta. På så sätt ska ”på djupet”-förståelsen för ämnesinnehållet och den
vetenskapliga uppfattningen stärkas.
En annan artikel som kritiserar det traditionella laborationssättet är Hodson (1994). Hodson anser att
laborationerna är dåligt lämpade till att ge eleven en förståelse för teoretiskt innehåll då målet ofta
förvirras bort av laborationens onödiga barriärer. Där emot visar studien att den traditionella
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laborationen ger eleven den nödvändiga aspekten av ett handhavande av materiel och känsla för
fysiska fenomen.

Syfte och frågeställningar
Syfte
Denna studie ska syfta till att visa hur lärare arbetar med laborativa inslag i gymnasiet och hur
bedömningen av dessa inslag ser ut. Data kring hur lärare arbetar med bedömning av laborativa inslag
i fysik är inte behandlad av tidigare litteratur i Sverige. Ännu ett område där det saknas insamlad data
är hur fysikens karaktär och arbetssätt används i gymnasiet i de laborativa inslagen. Vad lärare väljer
att använda och bedöma inom detta område är också dåligt dokumenterat sedan innan. Denna studie
ska ge möjlighet att fortsätta ett didaktiskt arbete som gynnar den allsidiga bedömningen inom
fysikämnet i den svenska gymnasieskolan.
Frågeställningar
Den här studien kommer fokusera på frågeställningarna:
1. Hur arbetar lärare med bedömning av laborativa inslag i fysikundervisningen på gymnasiet?
2. Vad bedöms av elevens kunskaper om fysikens karaktär och arbetssätt i samband med laborativa
inslag?

Metod
Kartläggningen är gjord med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Med den typen av intervjuer
har det blivit lättare att rikta intresset mot den intervjuades ståndpunkter samtidigt som det blir lättare
att röra sig i olika riktningar (Bryman, 2011). Detta har varit önskvärt i den här studien då
intervjupersonerna har kunnat ha helt olika utgångspunkter. Samtidigt, har det blivit lättare att få ett
mer avslappnat samtal där förhoppningsvis intervjupersonerna fått ett förtroende att peka på eventuella
svårigheter i diskussionsämnet vilket har varit viktigt.
Urval
De som har intervjuats är fem stycken aktiva gymnasielärare i fysikämnet. Urvalet för dessa har
baserats på den skola som de arbetar på och hur lång erfarenhet läraren har. Tanken var att få ett brett
och representativt urval av lärare genom att välja skolor med olika huvudmän, profiler och
intagningspoäng. Syftet med denna bredd är att få en genomsnittlig bild av hur den typiske
fysikläraren arbetar för att kunna utröna vad som är mer eller minde förekommande i undervisning och
bedömning. Således är inte syftet att upptäcka unikum i fysiklärarpopulationen, även om detta skulle
kunna hända. De intervjuade lärarna är kategoriserade i tabell 3. Intervjuerna har hållits på respektive
lärares skola. Det har underlättat för om läraren har velat visa något. Intervjun har inte krävt någon
specifik förberedelse för lärarna, men de har blivit informerade om temat i frågeställningarna i förväg.
Lärarna har under intervjun blivit uppmuntrade till att visa exempel på det som tagits upp, t. ex.
laborationsinstruktioner och bedömningsmatriser.
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Lärare

Erfarenhet

Skola

Intagningspoäng

Huvudman

Bella

1 år

Betagymnasiet

Hög

X (friskola)

Adam

6 år

Alfagymnasiet

Hög

W (friskola)

Edvin

11 år*

Epsilongymnasiet

Hög

Z (kommunal)

Caesar

12 år*

Gammagymnasiet

Medel

Y (kommunal)

David

21 år

Deltagymnasiet

Medel

Z (kommunal)

Tabell 3. Kategorisering av fysiklärarna som ingår i studien. Erfarenheten är ungefärlig aktiv tid som
fysiklärare. Asterisk betecknar att läraren har haft en tidigare naturvetenskaplig karriär innan läraryrket.
Samtliga lärare undervisar endast på naturvetenskapsprogrammet. Definition för nivå på intagningspoäng
beror på antagningsgränsen p. Låg: p<250, Medel: 250<p<280, Hög: p>280.

Genomförande
Till praktisk hjälp har en intervjuguide använts som stöd av intervjuaren. Då det är en semistrukturerad intervju är tanken att den intervjuade ska kunna prata relativt fritt om ämnet. Intervjuaren
har försökt att inte ställa alltför ledande frågor som skapar förväntningseffekter (Johansson & Svedner,
2010). Detta har genomförts dels genom användandet av öppna frågor, samt att intervjuaren har varit
förberedd med listan på kriterier för vad som krävs av en framgångsrik kvalitativ intervjuare som
beskrivs i Kvale (2014). Mellan intervjuerna har intervjuguiden inte reviderats nämnvärt. Intervjuerna
till studien har haft en längd på 30 till 50 minuter. Totalt är intervjumaterialet ungefär 2 timmar och 50
minuter långt. Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning för att sedan transkriberas.
Analys av transskript
Det transkriberade materialet lästes igenom för att få en helhetsbild. Sedan klipptes varje
intervjutranskript upp i citatbitar som varierade mellan 1 till 15 meningar beroende på sammanhang
och karaktär. Citatbitarna placerades i ett Excel-dokument där en effektiv meningskodning kunde
göras. Varje citat markerades med upphovsman, radnummer ur transskript samt en kortare
meningskoncentrering. Meningskoncentreringen gjordes i översiktssyfte. Till varje markerat citat
kodades sedan eventuella karaktärsdrag och nyckelord. Karaktärsdragen bestod av:
•
•
•

Hur och/eller Vad
Summativt och/eller Formativt
Problematik och/eller Möjlighet

Kodningen av nyckelorden var i huvudsak datastyrd. Det innebar att det valdes ut nyckelord som var
återkommande i datamaterialet och således inte var förutbestämt (Kvale, 2014). Sjutton stycken
nyckelord användes. Genom kodningen kunde det samtliga materialet snabbt sorteras på en mängd
olika sätt. Exempelvis kunde en sortering göras på Hur, Formativt och Laborationsrapport. Då
sorterades de mest relevanta citaten för där lärarna berättade om hur de arbetar formativt med
laborationsrapporter, högst upp i dokumentet. I bilaga 1 finns en skärmdump på en bit av dokumentet.
Där finns även karaktärsdragen och nyckelorden specificerade.
De citat som sedan framstod som mest relevant efter en genomläsning av sorteringen har använts i
resultatdelen. Allt material i resultatdelen har inte representerats i form av direkta citat. Där det har
varit möjligt har citat använts. Annars har referat till transkription använts för att få fram den
intervjuades tolkade mening. Detta beror främst på att vissa partier i ljudinspelningen var för otydliga
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för att kunna göra ett troget ordagrant citat. Alternativt att intervjupersonen uttryckt sig på ett sådant
sätt som är svårfångat och svårbegripligt i textform.
Denna studie fokuserar på meningen i intervjuerna och inte hur innehållet i intervjuerna sägs eller
uttalas. Således kommer inga betoningar på ord eller tidskodad frasering i citaten skrivas ut. Där emot
kommer hakparenteser användas där författaren vill lägga till ett förtydligande, tolkning eller
sammanfattning i citaten. Hakparenteser med punkter […] markerar en dold del i citatet.
Hakparenteser med bindestreck [---] markerar avgränsningen mellan två olika citat i ett citatkluster.
Citaten i resultatdelen är omtolkade från en fonetisk karaktär i transkriptet till en mer
skrivspråksvänlig karaktär. Detta betyder att majoriteten av utfyllnadsord i tal (ex. ”ju”, ”liksom”,
”typ”, ”öhh”) och talmässiga upprepningar är bortfiltrerade. Dessutom har vissa ord kastats om för
läsbarhetens skull. Dessa ändringar är inte tänkt att ändra på intervjupersonernas andemening.
Problematik
Problem som har stötts på är främst relaterade till inspelningen av ljud. Inspelningen från David och
Edvin blev tyvärr undermålig i ett antal partier av rent tekniska anledningar. Det är en anledning till att
dessa intervjuer inte är lika bra representerade med citat i resultatdelen. I de fallen har det behövts gå
mer på minnesanteckningar och mer generella referattolkningar. I och med detta och den enkla
anledningen att intervjupersonerna uttrycker sig olika utvecklat i olika frågor så kan således innehållet
i resultatdelen inte sägas vara helt jämlikt representerat.
Kritiska aspekter av urvalet är att det endast har intervjuats lärare från naturvetenskapsprogrammet.
Således saknas representation från teknikprogrammet. Det saknas även representation från en skola
med relativt lägre intagningspoäng. Detta kan ha grund i att urvalet delvis blev ett bekvämlighetsurval
då det var svårt att få tag i lärare från det blandade urval av skolor som initialt planerades.
Etiska aspekter
Ett informerat samtycke har gjorts i och med att lärarna frivilligt har gått med på att intervjuas i
direktkontakt antingen via mail eller telefon. Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte och
publikationsomfattning, samt varit införstådda i att deltagandet över hela perioden är frivilligt. Studien
har ej bedömts vara kontroversiell eller integritetshotande för de involverande. Således har inga
formellt skriftliga överenskommelser ansetts behövas. Konfidentialiteten i studien är beaktad genom
att varje involverad person är anonymiserad till en viss grad. Namnen på intervjupersonerna och
skolorna är pseudonym. Negativa konsekvenser för intervjupersonerna anses vara osannolika då det
som framgår i studien troligtvis redan är känt för en eventuell arbetsgivare, elev eller liknande. De
involverade personerna har inte på något sätt uttryckt någon oro över sin integritet för studien.
Kvaliteten på denna studie anses inte heller vara hotad av yttre faktorer så som politiska eller
kommersiella faktorer. Intervjupersonerna blev muntligt tillfrågade om intervjun fick spelas in för
transkribering. Dessa etiska aspekter är i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
(Vetenskapsrådet, 2002).
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Resultat
Upplägg av undervisningen
För att introducera resultatdelen ges här en genomgång av lärarnas förutsättningar med schema och
upplägg för laborativa inslag.
Schemamässigt har de intervjuade lärarna liknande mönster av schemalagd tid för fysiklektionerna.
Ofta två eller tre pass i veckan, varav det ena kan vara lite längre. Där emot så urskiljer sig Adams
schema distinkt från de andras då det på Alfagymnasiet praktiseras ett s. k. blockschema.
Adam: Jo men på den här skolan har vi blockschema. Vi träffar varandra en gång i veckan, 2 timmar
och 40 minuter, vilket har för- och nackdelar. Kan ibland kännas lite sådär, man skulle vilja träffa
dem nästan två gånger i veckan. […] Ibland blir det lite svårt, tror jag, för eleverna.

Adam menar exempelvis att det för elever som är sämre på att vara självgående blir svårt att få en
kontinuitet i kursen då det krävs att man håller igång pluggandet mellan de glesa passen. Dessutom så
blir det ett väldigt stort glapp för en elev om denne råkar vara frånvarande under ett pass. Bland
fördelar med en lång lektion så nämner Adam att det kan bli mer lättplanerat och att det blir lättare att
få in större laborationer och liknande. Det behöver således inte vara bättre att ha fler korta pass istället.
Caesar, vars fysik 2-kurs är uppdelad på tre lektionstillfällen i veckan problematiserar detta under en
förklaring av de lektionstyper som är vanliga för passen.
Caesar: Jag tycker att jag har några olika typer av typiska lektioner. Jag skulle säga att det är fyra
olika typer. Det ena är ju föreläsningen, som alltid blir lite för lång. Där går man igenom mycket av
momenten, man pratar och visar bilder och sådär. Så det är en typ av lektion. Den andra typiska
lektionen, det är ju det att man visar hur man räknar och löser problem. Och sen så är det ju den där
de själva är helt aktiva och löser problem. Och våra lektionspass är ju lite korta, de är som längst en
timme. Jag skulle gärna haft lite längre tid, för då skulle man kunna kombinera. Om de ska lösa
problem själva så får man ta en hel lektion. Och sen så har vi de laborativa momenten där man gör en
laboration. Så det är fyra olika typer. Sen kan man ju laborera liksom, blanda lite och sådär. Så man
börjar med ett laborativt moment, sen går man vidare. Men de är inte så typiska skulle jag säga. Det
blir oftast inte så.

Avsaknaden av ett längre lektionspass kan således bli problematiskt för laborativa inslag. Dessa kan
kräva en större tidsåtgång om exempelvis eleven måste sätta sig in i nya mätinstrument eller reflektera
över sitt genomförande. Eleven kanske inte hinner klart med sina mätningar om denne jobbar långsamt
eller är dåligt förberedd.
Precis som Caesar så har alla de intervjuade lärarna någon form av distinkta lektionspass med
laborativa inslag. Dessa kallas oftast helt enkelt för laborationer. I de fall där ett av lektionspassen är
längre brukar detta användas till laborationer. Lärarna delar vanligtvis in eleverna i halvklass vid
laborationerna. Detta medför att det tar två laborationslektioner för att en hel klass ska ha gjort
laborationen. Lärarna Bella och Edvin berättar hur de har typiska laborationslektioner i halvklass.
Bella: Rent schemamässigt så har jag en laborationslektion i veckan. Då har jag halvklass i ett
laborationsklassrum. Sen har jag ett 40-minuterspass i helklass. Så min ambition är, jag försöker ändå
laborera ganska mycket. Jag är själv inte så jätteförtjust i labbar. Jag har alltid varit mer teoretisk än
praktisk. Men alla är ju inte så, folk tycker att det är kul med labbar. […] Jag försöker göra det ofta.
Men säg att jag gör i snitt varannan vecka. Just nu har vi hållit på med elkapitlet. Ohms lag,
resistivitet och det. Och det är tacksamt att labba på. […] Så där har vi labbat ganska mycket.
[---]
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Intervjuare: Hur ofta har du laborationer?
Edvin: Varannan vecka. Alltså, det är i allmänhet så. Om man ska säga generellt sett så har vi mellan
en och två vanliga teorilektioner i veckan, och ett en och en halvtimmespass med labbar, i halvklass
då.

Frekvensen för de laborativa inslagen rör sig mellan var annan vecka och var tredje vecka generellt
sett. Således fyra till sex tillfällen per termin.
I början av fysik 1 så förekommer det att introduktionsmoment som är kopplade till laborativa inslag
läggs in för att eleverna ska få en gemensam grund att stå på. Detta används även för att träna upp
grundläggande laborationsfärdigheter. David berättar om en sådan introduktion.
David: Vi har fem timmar som vi lägger in i höstterminen i ettan. Där har vi liksom en introduktion
till fysiken. Då får de lära sig skriva en hel laborationsrapport och hur man använder Excel och Word.
[…] Så det blir mycket datoranvändning. Och sen får eleverna bestämma densiteten på en sten i okänt
material. Det är det första de får göra. Då måste de dels väga nånting, och sen räkna ut volym. Då tar
de en burk med vatten […] [Här beskriver David att eleverna får väga och mäta vattennivå på eget
bevåg. Eleverna måste komma på med vilka mätinstrument de ska använda sig utav.]

På Gammagymnasiet har en liknande svit av grundläggande introduktionslaborationer tagits fram som
är tänkt att implementeras i framtida kursomgång av fysik 1.
De intervjuade lärarna trycker på hur viktigt det är med praktiska laborativa inslag i undervisningen.
David tycker sig se en tråkig trend där huvudmän försöker skära ner på praktiska inslag då detta
framstår som dyrt och resurskrävande. Han nämner även att praktiska inslag inte bara är till för
undervisningssyften utan också för att ge eleverna stimulans och nöje. Edvin har en liknande
uppfattning om att praktiska inslag är viktigt för dagens ungdomar då han anser att teknikutvecklingen
har gjort att eleverna inte är lika vana vid att handhava material och tekniska komponenter.

Formativ bedömning och återkoppling
För de intervjuade lärarna så varierar de laborativa inslagen under en kurs i omfattning och syfte.
Vissa tillfällen används i formativt syfte för att eleverna ska introduceras till ett område och för att lära
ut förmågor och kunskaper kring ett avgränsat innehåll. Ett sådant innehåll kan exempelvis vara att
lära sig handhavande av ett visst mätinstrument, presentation av mätdata i en tabell eller planering av
en mätning. Andra tillfällen används mer som examinerande moment som testar eleven på kunskaper
och förmågor denne borde ha tillgodogjort sig under kursens gång. Innehåll från de formativa
laborativa inslagen kan också återkomma i skriftliga prov senare i kursen. På så sätt kan innehållet från
de laborativa inslagen bedömas indirekt summativt. Ingen av lärarna har dock gjort en explicit
distinktion kring vilka inslag som samlar underlag till slutbetyget. Även om det så bara finns en bock i
ett närvarodokument som visar att en elev har varit aktiv under en formativ laborationslektion så kan
detta för vissa elever bli ett viktig del i ett underlag beroende på hur mycket övrigt underlag som finns
att gå på.
Adam kallar sina laborativa inslag med mer formativt syfte för lektionslaborationer. Alla olika
praktiska moment görs visserligen på lektioner, men syftet med benämningen är att det inte kommer
resultera i ett arbete som eleven behöver göra klart utanför lektionen. Ett laborativt inslag där eleven
förväntas skapa en större rapport där mätdata tas under lektionen och rapportskrivandet sker hemma
kallas således inte för en lektionslaboration.
Adam: Jo men lektionslaborationer. Säg att vi har en var tredje, ja, fjärde vecka kanske. Då kan det
vara att, man kanske jobbar med nån, det finns rätt mycket bra simuleringar. En mätsimulering kan
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man använda för att testa olika grejer. Då tycker jag att det duger gott att testa. ”Hur varierar jag mina
försök?” och sådär. Jag har någon simulering som handlar om att skapa vågor och få till stående
vågor.
[---]
Adam: Det är inte alltid laborationsrapporter, utan vissa gånger är det bara aktivt det man gör. Så de
lämnar in nåt slags resultatdokument under lektionen. Jag försöker gärna lägga upp det som att de
använder något spreadsheet. Google eller Excel. Jag tycker det är en väldigt central del i fysik att
kunna hantera data på ett effektivt sätt. Visst, några kan programmera på den här nivån, men jag
tycker att de har mycket nytta av, i fysikkursen, om de effektivt kan hantera spreadsheet som kan ge
en del av beräkningen. Du vet, man kan rita nån graf. Eller, ”Ni ska lämna in en dataserie från grafen
och tala om vad lutningen innebär”. Sen går jag runt och checkar av att de har gjort något, [Här ger
Adam exempel på hur han kan hjälpa elever att reda ut missförstånd när han går runt.].
[---]
Adam: Tanken och idén med de där grejerna är att man ska lära sig mycket av att hålla på och göra
den uppgiften. Förhoppningsvis visar det sig på en examination sen. Det kan ibland komma på
examinationer. Så har vi en uppgift, alltså som de bara får läsa på papper, som är snarlik till den vi
gjorde [på lektionslaborationen]. Och då blir det direkt att de har nytta av att vi har gjort den där
uppgiften, på skriftliga examinationen sen.

Här berättar Adam om sina syften av lektionslaborationer och att innehåll från dessa kan användas i
senare prov.
Bella, David och Edvin har också liknande upplägg på likt lektionslaborationerna även om de inte har
samma explicita term för detta.
Bella: Mitt mål är att ha laborationer, och så måste de lämna in något för att det ska vara på riktigt.
För jag tycker själv att när man sätter sig och skriver en teoridel eller en vetenskaplig text, det är då
man förstår vad man har gjort och varför.
[---]
Bella: En laborationsrapport består ju av flera delar. Så den laborationen de har gjort idag ska de
lämna in en resultatdel och en teoridel på onsdag. Det kommer nog vara betygsgrundande, men
främst ska de få öva på att skriva en laborationsrapport. Någon gång under terminen tänker jag, minst
en gång per termin så ska de ändå lämna in en riktig labbrapport, alla delar. Och då har de fått öva på
alla smådelar. Det är min ambition. Just det här kommer nog vara betygsgrundande, men om de bara
skulle lämna in en tabell så skulle det bli mer formativt, ”tänk på att ha enheter i tabellhuvudet”. Men
sen tänker jag då att de ska få lämna in en ordentlig laborationsrapport en gång per termin, och den
kommer definitivt vara betygsgrundande.

Bella anser att det är viktigt att försöka få eleverna att redovisa någonting skriftligt efter varje
laborativt inslag, även till de inslag som är mer formativa. Detta för att eleverna ska ta uppgiften
seriöst och få möjlighet att reflektera. För David är inte just det skriftliga lika viktigt. Där kan eleverna
exempelvis få komma fram till tavlan i sina laborationsgrupper och redovisa ett resultat och diskussion
kring felkällor muntligt.
Caesar jobbar också med att ta in delar av laborationsrapporter och reflektioner från eleverna för att ha
något att ge återkoppling på då en komplett laborationsrapport inte alltid är aktuell.
Caesar: Det är också därför jag brukar köra [laborationer] två gånger [per område]. Första gången
måste ju ha en lämplig nivå. Sen samlar jag in reflektioner, eller fullständig laborationsrapport. Men
jag är lite restriktiv till att ta in en fullständig laborationsrapport hela tiden. Som vi sa, den här
terminen så kör jag fem laborationer. Det blir ju lite mycket om de ska skriva fem
laborationsrapporter. Speciellt för mig att jag ska sitta och rätta allting, och sen för dem själva. De
skriver i det här ämnet och så har de andra ämnen. Men jag tar in det och sen så ger jag, bedömer jag
dem. Kanske inte sådär jättehårt på det formella. Utan det är vad de tar upp i laborationsrapporten.
Sen om saker står på rätt ställe, det bryr jag mig inte lika mycket om. Säger de tokigheter, eller är det
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liksom stringenta tankar som leder in på nån röd tråd i laborationen och rapporten som de har skrivit
bra. Det tycker jag att de visar prov på här, hur utvecklade förmågorna är.

Här finns således en god grund för att bedöma laborationer indirekt både formativt och summativt.
Återkoppling och verktyg
För att återkoppla den formativa bedömningen till eleverna används främst tre metoder. Den första är
att kommentera elevarbeten och inlämningar skriftligt i det dokument som eleven har lämnat in. Detta
görs i störst mån via skolornas olika IT-plattformar. Den andra är att markera elevens progression eller
uppnådda nivå i en matris. Det tredje är att helt enkelt muntligt meddela eleven.
För Caesar är den första metoden den mest använda.
Caesar: Ja, de får kommentarer. Så när jag läser laborationsrapporten då markerar jag ut texten och
lägger in en kommentar. Så skriver jag: ”Det här stämmer inte, hur har du tänkt här?” lite sådär.
”Säger du inte emot dig själv nu?”, sådana saker. Om det är något jag tycker saknas: ”Du borde lägga
till det här.”. Och sen så postar jag tillbaka den. Då kan de, om de vill, skriva om, så tittar jag på den
igen.

Bella och David har liknande upplägg som Caesar.
Bella: I första hand är det [återkoppling] skriftligt. För det gjorde jag med mina tvåor, att vi gjorde en
laboration tillsammans, alltså att vi fick mätvärden. Vi tog ut ett mätvärde tillsammans så alla skulle
få göra varsin tabell. Och så fick de lämna in den, och så fick de skriftlig feedback. Då var det
jättemånga som hade glömt enheter. [Bella ger exempel på vanliga missförstånd i laborationen]. Så
då fick de feedback om det. Alltså ”Tänk på att ha med enheter.” eller ”Bra och tydlig tabell.”.
[---]
David: Ja, det gör jag via nätet då, jag får in dem via nätet och kan markera med rött. ”Här måste du
göra om någonting.”, ”Du måste skriva en enhet också, du ser vad det är för enhet här?”. Det här är
mycket i fysik 1 då, med enheter och värdesiffror och sådant. ”Hur kan du ha fått så många
värdesiffror?”, ”Vad har du i formelsamlingen?” Då får de titta, och så ”jaha”.

David berättar att det också är vanligt att elever kommer fram under och efter lektioner och vill se hur
de ligger till. Då kan han ge en muntlig återkoppling på uppgifter och prov de har haft. Ofta vill elever
veta vad de ska prestera på framtida examinerande moment för att uppnå ett visst betyg.
En lärare som nästan uteslutande tillförlitar sig på muntlig återkoppling är Edvin. Edvin anser att det
är den personliga relationen till eleverna som bygger upp ett bra fundament för återkoppling. Han
passar på att ge den mesta av återkopplingen i samband med att skriftliga uppgifter och prov lämnas
tillbaka. På skriftliga prov kan också återkopplingen komma i form av små skriftliga kommentarer,
men det blir främst muntligt. En gång per termin har eleverna möjlighet att komma på ett samtal, likt
utvecklingssamtal. På det mötet kan eleven ta del av sin progression och få en formativ återkoppling
på tidigare kursmoment.
Adam, Bella och David använder sig av matriser för att ge en mer överskådlig bild av elevens
progression i sin återkoppling. Dessa har gemensamt att de utgår från ämnesplanens innehåll i olika
omfattande former. Syftet med återkopplingen med hjälp av matriserna är att eleverna ska få en bild av
var de befinner sig i det betygsgrundande underlaget. Matriserna är således inte till för att visa hur
uppgifter kan göras bättre eller ge någon liknande kritik.
Den mest utvecklade matrisen är den som Adam använder sig av. I den kan han fylla i vilken förmåga
av
•
•

Begrepp
Problemlösning
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•
•
•

Vetenskapligt arbetssätt
Individ och samhälle
Kommunikation

som har uppnåtts till nivåerna E, C och A för en specifik uppgift i ett prov eller delar av en
laborationsrapport. Med en färgkodning kan han även markera vilka avsnitt av kursen som varje
underlagspunkt tillhör. Matrisen sträcker sig över hela kursen.
Bellas matris är mer specifikt inriktad på laborationsrapporter. Denna finns bifogad som bilaga 2. I
den kan hon markera hur utförligt eleven har gjort varje steg i rapporten och visa vilka steg hon vill ha
med. Detta görs med kunskapskrav för betygen E, C och A. Ett exempel på en sådan
betygsprogression inom diskussionsdelen på en rapport är:
•
•
•

E: Du nämner någon tänkbar felkälla.
C: Du nämner flera tänkbara felkällor samt uppskattar någon felkälla kvantitativt.
A: Du diskuterar och värderar flera tänkbara felkällor och deras inverkan på resultatet.

På sådant sätt kan eleven ta till sig en bedömning av en laborationsrapport.
Davids matris består endast av ämnesplanens kunskapskrav på en upphackad form som ska göra det
lättare att markera till eleverna vad de uppnår. Dessa kan användas av David hela tiden under kursen
när en elev undrar hur denne ligger till.

Summativ bedömning och examinerande moment
Den summativa bedömningen är det som i slutändan skapar ett underlag för kursbetyget. Det främsta
sättet att examinera och skapa betygsunderlag inom de laborativa inslagen hos de intervjuade lärarna
är med så kallade laborationer som leder till laborationsrapporter.
Laborationsrapporter
Alla lärarna har under kursernas gång ett antal laborationsrapporter som eleverna ska lämna in.
Termen laborationsrapport eller lab(b)rapport används inte i styrdokumenten. Det finns således inte
definierat vad detta innebär. Termen används regelbundet med en implicit innebörd av lärarna, även
om en laborationsrapport verkar kunna involvera olika saker. Oftast verkar detta handla om att
redovisa ett experiment, observation eller simulering på skriftlig form i dispositionsstil med IMRoDformatet (Inledning, Metod, Resultat och Diskussion). Genom att analysera den matris som Bella
använder sig av (bilaga 2) och en laborationsrapportguide som Adam använder (bilaga 3) verkar en
laborationsrapport i deras kurser betyda ett arbete som är uppdelat:
•
•
•
•
•

Syfte och/eller Inledning
Teori
Materiel och Metod
Resultat
Diskussion

Således påminner detta upplägg om rubrikerna för en rapport i en vetenskaplig tidskrift.

16

Adam, Bella, David och Edvin har ett upplägg där en mer omständlig laboration med rapport är av
signifikant större vikt för betyget. En sådan laboration görs antingen mot slutet av kursen eller en gång
per termin.
Adam: I fysiken har vi 2-3 laborationsrapporter på en termin. På höstterminen så är det mycket
feedback kring mätfel, felkällor och sådant. Och sen en rapport till på våren någon gång, som är
bedömningsgrund, betygsgrundande. Sen gör man lite lektionslabbar och så där. Ja, det är väl de
lektionslabbarna som eleverna skulle vilja har mer av också, än vad vi har nu.
[---]
Bella: Jag hade nu [en laboration] med mina treor i fysik 2. De ska få skriva en ordentlig
laborationsrapport. Då hade jag bara en utrustning. Då fick de först ett schema, så grupperna fick
komma och så hade de en kvart på sig att samla in data. Det är jätteuppstyrt tycker jag i alla fall. Så
de hade fått instruktioner innan. Tanken var att de skulle läsa det. ”Gå in i rummet, ta mätvärdena,
och sen gå ut.” och sen skriva laborationsrapporten. Teoridelen kan de skriva innan, och sen
resultatdelen, det är ju bara skriva tabellen och [fylla i]. Då försöker jag anteckna [underlag på deras
handhavande och genomförande]. Det ingick också, eller det hade jag sagt innan: ”När jag kommer
bedöma eran laborationsrapport, så tittar jag på det här och det här.”. ”Sen kommer jag kolla om ni
använder utrustningen på ett säkert sätt.”. Alltså det var det. För det vet jag står i [ämnesplanen]. Men
det var så här ”Ok eller inte.”. Då antecknade jag för att se hur noggranna de var. Det ska faktiskt bli
väldigt spännande. Jag har inte rättat deras laborationsrapporter, men att se vad det blir av dem. […]
Men annars när de har halvklass och de laborerar, då antecknar jag inte.
[---]
David: I slutet av kursen har vi en laborationsdel som ingår i slutbetyget. Laborativt kommer vi jobba
med bedömning. Det gör vi i slutet av tvåan. De får en egen laboration som de ska göra själva och
ska laborera med en gång. […] Du får två timmar på dig. För den laborativa delen är det jag som har
ställt upp allting. De kommer in dit och vet inte vilken laboration det är. Jag säger inte vilket kapitel
det ska röra sig om.
Intervjuare: Är det en ny laboration de inte sett förut?
David: Nä det kan vara från gamla kapitlet för att se om de kan behärska slutfasen att laborera med
någonting, den laborativa delen i kursen.
[---]
Edvin: Nästan alla lektioner lämnar de ifrån sig nån slags redogörelse på vad de har gjort och vilka
slutsatser de har kommit fram till. En gång per termin ungefär, så har de en större laborationsrapport
som de ska skriva.

Bella och David har i dessa tillfällen satt upp en laborationsstation själva som eleverna får laborera på.
I Davids fall så skrivs inte laborationsrapporten hemma av eleverna utan direkt i skolan på de två
timmar som ingår i examinationstiden.
Caesar har ingen uttalad slutlaboration eller liknande men vissa av hans laborationer går det att
utveckla sina resonemang på mer än andra. Allt som eleverna har lämnat in kan han använda som
betygsunderlag. För elevernas genomförande och handhavande så har han inte heller ett specifikt
tillfälle då han iakttar eleven. Det sker snarare under hela kursen. Då anser han att elevernas kunskaper
och förmågor utmärker sig tydligare.
Caesar: Jag bedömer inte det heller på ett enskilt tillfälle. Utan det är så där att de får många chanser.
Och då märker man under en hel kurs vilka det är som varje gång på något sätt, eller generellt då, är
drivande och så. Det blir väldigt tydligt. Man behöver inte hålla på och skriva ”Den gjorde det och
det.”, för i slutet så vet man vilka det är som funkar bra i laborativa situationer.

För Caesar verkar det således röra sig om en helhetsbild av rapporterna och elevuppträdandet i
klassrummet under laborationerna. Caesar fortsätter:
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Caesar: Dels ser jag när de jobbar, om de är problemlösande eller att de är drivna själva och försöker
komma fram till svaren och mönstret på något problem. Att de tänker till lite, löser och har någon
slags egen motor att göra laborationen, till skillnad från de elever som direkt när de får problem
räcker upp handen och ska ha hjälp, så man nästan får göra laborationen åt dem för att de ska hinna
på den här tiden. Där sker ju en bedömning. Och sen hur de hanterar de här materialen, det är ju ett
betygskriterie, så de kan använda det, man ser att de snappar upp och lär sig hur det funkar.

Vanligtvis görs laborationerna i smågrupper om 2-4 personer i klassrummet. I Caesars, Davids och
Edvins fall sker sedan rapportskrivandet individuellt så att varje elev lämnar in varsin rapport. I
Adams och Bellas fall skrivs oftast även laborationsrapporten som ett grupparbete.
Skriftliga prov
För elevens hela kursbetyg är det skriftliga prov som utgör den tyngsta bedömningsgrunden. Alla
lärarna har former av delprov där en viss del av kursen behandlas under terminens gång. Detta kan
handla om prov avskärmat till exempelvis mekanik eller vågrörelselära. Dessa läggs typiskt i slutet av
varje kursdel innan en ny introduceras.
Sedan finns det så kallade kursprov eller slutprov. Detta är den enskilda examination som lärarna
verkar ge störst vikt i bedömningen. Även här har alla de intervjuade lärarna någon form av sådant. I
kursen fysik 1 används vanligtvis bedömningsstödet som Skolverket tar fram via Umeå universitet. I
kursen fysik 2 saknas bedömningsstöd likt det i fysik 1. Där tillverkas istället provet på skolan typiskt
med hjälp av provbanker som de olika fysiklärarkollegierna har samlat på sig eller köpt in. Ofta görs
detta tillsammans med andra fysiklärare på skolan som har samma kurs parallellt när detta är möjligt.
Detta är bra för att spara arbetsbörda och få en likvärdig examination på skolan. Det ger också
möjligheten för lärarna att samrätta och sambedöma i olika nivåer vilket anses ge eleverna mer jämlika
betygsförutsättningar.
Dessa prov brukar främst testa eleverna på begrepp och teoretisk problemlösning. Det finns dock
möjlighet att få in frågor med laborativa inslag. I bedömningsstödet för fysik 1 brukar det komma en
så kallad planeringslaboration (Skolverket, 2012). I planeringslaborationen ska eleverna planera en
laboration teoretiskt utan att genomföra den. Detta kan resultera i bedömningsunderlag för laborativa
inslag, fysikens karaktär och arbetssätt.
Caesar har ibland använt planeringslaborationer i sina prov. Han anser att detta är ett bra sätt att testa
experimentella kunskaper, men han problematiserar detta genom att sådana uppgifter tar lång tid att
göra.
Caesar: Ja, det har hänt, men det är inte jättevanligt. För det är också det här att det är tidsbegränsat.
Om man tar en sak så har man inte plats för det andra, men jag har haft såna frågor på prov. […] Jag
tycker det är bra. För det är i princip det som. Har de förstått fysiken och kopplingen till det
experimentella? Hur man kan ta reda på, vad man behöver mäta för att beräkna någonting i nästa led.
Det fungerar jättebra. Skulle gärna ha ett prov som var separat från de andra uppgifterna som
kursprovet har.

Adam har också uppgifter på prov där elever kan visa på laborativa förmågor.
Adam: Ja, det blir lite som en planeringslaboration, eller så här: ”Den här laborationen har utförts. De
här mätvärdena har vi. Vad ger det här för resultat, och vad finns det för osäkerheter? Vad kan vi
mäta osäkerheter i?” och så där.

På ett sådant sätt blir det möjligt att se hur eleverna har tagit till sig kunskaper kring arbetssätt.
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Reliabilitet och validitet
De intervjuade lärarna ansåg att det underlag de samlar in under kursen räcker för att på ett bra sätt
kunna kategorisera eleverna prestationsmässigt i laborativa inslag och inför ett slutbetyg. Adam
yttrade dock en självkritisk åsikt kring att det är svårt att få tillräckligt med underlag på kunskaper om
fysikens betydelse för individ och samhälle. Möjliga förklaringar till detta ansåg han kunna vara att
han själv inte stött på sådant material under sin egen utbildning, och att den delen av undervisningen är
svårare att kategorisera.
En del av lärarna nämnde att det som kanske mest är problematiskt när det kommer till validitet för
betygssättningen är när eleven har varit borta mycket eller av andra anledningar saknar delar av det
tänkta betygsunderlaget.
Då en stor del av betygsunderlaget i de laborativa inslagen kommer från laborationsrapporterna som
oftast skrivs hemma är det relevant att beakta om det kan förekomma plagiat eller liknande. David
ansåg att det inte var någon större risk då hans laborationsinstruktioner är tillräckligt unika, och om en
elev exempelvis skulle klistra in något från internet så skulle det bli tydligt. Det handlar också om att
ha en relation till eleven och veta hur eleven brukar uttrycka sig. Då blir det lättare att se om någonting
inte står rätt till. Caesar är medveten om problematiken men tror att detta inte förekommer så ofta.
Caesar: Ja, jo men det tänker man ju på. Det märker man ju också. Jag har ju väldigt mycket skriftliga
motivera-frågor på prov där de ska skriva mer. Då blir det väl kanske ”hundra ords”-förklaringar. Då
märker man vilket vetenskapligt språk de har [Vilket sedan Caesar kan jämföra med en
laborationsrapport som är skriven hemma]. Men det händer inte så ofta tycker jag. Jag tycker ofta att
de som skriver dåligt, de skriver dåligt även på laborationsrapporten. Så jag tror att de är ganska
ärliga på det sättet. Jag har inte märkt det. Annars har de väl väldigt dåliga spökskrivare (he he). Nä
men det är ju en risk, självklart, och det bästa vore ju egentligen att man körde en laboration så fick
de en lektion att skriva. Så att de skrev på plats. Då skulle man ju kunna hjälpa dem lite mer. Men det
är ju tidsbrist, men i den bästa av världar skulle jag göra så.

De betygsgrundande laborationsrapporterna i Adams och Bellas fall görs som grupparbeten. Detta
innebär att den enskilda elevens underlag baseras på hela gruppens prestation. Adam och Bella har
insikt i att detta kan ge problematik med validiteten för elevens enskilda underlag i vissa fall. De
motiverar detta med att elever kan bli mer sporrade och lära sig mer på grund av gruppdynamiken
samt att det jämnar ut sig i långa loppet då eleverna inte får välja grupper själva. Dessutom är
majoriteten av resterande underlag individuellt.
Bella: Jag tänker att alla, eller det har jag sagt till mina elever i alla fall, alla prov är individuella
betyg, och det är en stor del av betyget [som baseras] på prov. I den här laborativa delen så kan man
bara kan lyfta varandra. Att om jag har bra betyg och så hamnar jag med nån som har dåligt betyg, då
kan inte den sänka. Alltså då får ju jag lite extra chans att lyfta det här. Så tänker jag.
[---]
Adam: Om man uppnår A så är det inte 100% att man har gjort det, då helt själv på den, men
förhoppningsvis har man lärt sig väldigt mycket. Oavsett hur man har gjort det, så lär man sig väldigt
mycket på att skriva en laborationsrapport.

Här framkommer också att kursbetyget i Bellas fall utgörs till största delen av underlag från skriftliga
prov.
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Fysikens karaktär och arbetssätt
Fysikens karaktär
För fysikens karaktär fanns ingen vidare samstämmighet bland lärarna när det gällde att få in detta i de
laborativa inslagen. När frågan kring hur fysikens karaktär och arbetssätt kommer in i undervisningen
ställdes gavs främst exempel på arbetssätt i de laborativa sammanhangen. En lärare som hade en bild
av fysikens karaktär var Adam.
Adam: Det första konceptet jag tänker på när jag tänker på fysikens karaktär är vektorer och mekanik
Eller så här, att kunna hantera noggranna matematiska modeller. De får mer verklighetsanknytning.
Men att kunna göra dem, kunna skala av, kunna sätta in, göra tydliga figurer som visar samband
mellan krafter och sådär, och så få fram ett par vinklar hit och dit. Det tycker jag, ja du får ta och rätta
mig här på orden. Men jag skulle säga att det har fysikens karaktär mycket att göra med.

Här har Adam ett perspektiv på fysikens karaktär som skiljer sig en del från det som kommer från
ämnesplanen (Skolverket, 2011b) och Lederman (2004). Det som han här verkar mena är de
matematiska metoderna som finns under samma rubrik i ämnesplanen.
Adam: Även om man gör en laboration då, det laborativa arbetet. Det blir ju inget av den om man
inte kan hantera den teoretiska aspekten av det. Jag skulle säga att det i fysiken är, enligt mig,
teoretiska aspekten som nånstans är den grund man jobbar med ganska mycket innan man går över
och blir till exempel experimentell fysiker.

Här kopplar Adam ihop empiri med teori.
Adam: Vi kan ändå i mätningar fundera väldigt mycket på liksom, ”Vad är det som påverkar?”, och
uppskatta mätfel, få in det i de teoretiska matematiska modeller som man har. Och utifrån det kunna
avgöra hur stor osäkerhet det borde vara i det här slutresultatet. Man mäter en ström, man mäter en
sträcka, man mäter en tid. Det är nånting som tar tid för eleverna att få fatt på. Och det skulle jag
säga, nu när vi har pratat, är det lite karaktäristiska då för fysiken. Man kan göra den noggranna
analysen, eller vad man ska säga? Den kvantifierbara analysen, snarare.

Här är Adam inne på ett spår som snarare är arbetssätt. Adam förklarar inte riktigt hur fysikens
karaktär blir explicit i sin undervisning.
Som stöd kunde lärarna titta på ämnesplanen. Caesar betraktade punkterna under fysikens karaktär och
arbetssätt för fysik 2 och kommenterade.
Caesar: Den första punkten där [Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers
och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra
modeller och teorier över tid.], den kommer ju in hela tiden, i teorin också. Där man visar vad man
visste innan och hur man har härlett fram nya teorier. [Caesar berättar om ett exempel med Bohrs
atommodell]. Det här tycker jag kommer in i själva ämnets natur. Det är svårt att missa det här om
man undervisar, om man inte bara skriver formeln så här. Man pratar lite om det. Och jag gillar ju det
här också, jag tycker det är roligt att undervisa om.

Här är Caesar inne på fysikens tentativa natur, men inte riktigt hur det kommer in i laborativa inslag.
Caesar: [Läser punkt 2: Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera
hypoteser, teorier och modeller.] Ja dels så gör vi ju experiment på laborationer. Men också så kan
man få in samband med modellerna, så tar man ju upp och undervisar om krafter och experiment,
[Caesar tar ett exempel med Michelson-Morley experimentet] deras experiment som lade grunden till
varför man började tänka och dra de här slutsatserna om relativitetsteorin. Det tycker jag ingår i den
grundläggande undervisningen. Jag tycker att man pratar om de här experimenten, man tar dem hela
tiden. Och det bästa är om man kan visa en demonstration också som anknyter till. Man kan visa de
faktiska experimenten och sådär, och vad det är som händer och så. Och det är ju de här stora
experimenten när man reviderade hypoteser. Så just den här betydelsen som jag skulle säga att man
tar upp. Sen kanske inte de [eleverna] gör det så mycket, tar en hypotes och reviderar.
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Här berättar Caesar hur samband med modeller används, men inte hur det används i laborativa
inslagen explicit att prata om modellerna.
En annan lärare som också pratade mycket om modellaspekten var Edvin. Edvin nämnde att den
”naturvetenskapliga modellen” hade diskuterats mycket bland naturvetenskapslärarna på skolan och
således var en central del i innehållet. Edvin sade även att detta blev en central del i de laborativa
inslagen.
Här syftar troligtvis Edvin på det centrala innehållet: Det experimentella arbetets betydelse för att
testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
En annan sak som Edvin hade diskuterat flitigt med kollegiet var punkten ”Ställningstaganden i
samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.” ur
det centrala innehållet. Detta refererade Edvin till som relevanskriteriet. Denna del ansågs snarare ha
sin plats i den övriga undervisningen snarare än i de laborativa inslagen. Detta höll de andra
intervjuade lärarna också med om. David hade dock ett exempel på ett tillfälle då ställningstagande i
samhällsfrågor kom in i ett laborativt inslag. Detta rörde en laboration kring radioaktivitet varav
eleverna hade möjlighet att mäta och diskutera om deras mobiltelefoner utsände joniserande strålning
och om detta var farligt.
Arbetssätt
Inställningen till, och användandet av undersökande arbetssätt varierar mellan de intervjuade lärarna.
Bella har som mål att implementera ett mer öppet arbetssätt och undersökande tankeverksamhet i
klassrummet under laborativa inslag.
Bella: Eleverna frågar så här: ”Spelar det någon roll om man har kallt eller varmt vatten när vi gör
experimentet?”, ”Ja, vad tror du själv, ja men testa då.” Jag försöker vara mer så här ”Ja, vad tror
du?”. I fysik 2 fick jag en fråga när vi pratade om svartkroppsstrålning. Som att svarta föremål
absorberar värme, eller strålning bättre än vita föremål. Så sa en elev så här: ”Så om man har en cola
zero och en cola light. Och så har man dem i solen. Då blir inte light lika varm som zero?”. Och jag
bara ”Ja, så borde det ju vara?”. Då fixade jag till labben efter en cola zero och en cola light som jag
hade druckit upp hemma så de var tomma. ”Ja, vi fick ju den här frågan sist, då tycker jag att vi testar
det. Vi har burkarna här, och så har jag termometrar och en värmelampa som vi kan ställa upp.” Så
jag försöker när såna frågor själv kommer upp att verkligen ta upp dem. Uppmuntra till dem.
[---]
Bella: Men tanken är ju då också som de hade i laborationen idag, att så här:
”Laborationsinstruktioner: 1. Koppla upp enligt kopplingsschemat.” och de är helt lost. Det är en
övning i sig tänker jag. Där är inte jag så här ”Ni tar sladden, och stoppar in den i kontakten.” Utan
jag försöker ha mer öppna, så här ”Koppla ihop som kopplingsschemat. Ta fram en regression. Och
sen tar ni fram metalltrådens resistivitet.” När de laborerade idag så gick jag runt och försökte städa
och plockade liksom, ”så försök att vara självständiga”. Men jag får ju väldigt mycket ”Har jag gjort
rätt nu? Är det här rätt? Är det här rätt svar? Ska det vara så här?” Alltså hela tiden.

De två exemplen visar på situationer där Bella har uppmuntrat ett mer undersökande arbetssätt.
Frågorna på slutet som kommer från elever grundar sig troligtvis i den klassiska uppfattningen om
”den vetenskapliga metoden”. Att det ska finnas något slags rätt svar på vetenskapliga
frågeställningar.
Adam beskriver ett arbetssätt med öppen metodfas i tillfällen med laborationer. Adam anser sina
laborationsinstruktioner vara relativt sparsamma med vägledning för eleverna.
Adam: Vi brukar välja uppgifter som är ganska mycket, ja men, som är öppna. Men som också
påminner om, och ändå är ganska nära exempel och sånt som skrivs i litteraturen som vi har. Så att
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det då ingår att de, om de har förmågan att ta till sig litteraturen, avgör lite hur man gör en sån
laboration. Om det är nåt strul med utrustningen, som vi hade sist, nån sån där de skulle ha nån ström
och mäta magnetfältet med. Om de inte får igång strömgrejen, så hjälper jag dem med att få igång
strömgrejen bara de har gjort uppställningen, utan att dra ner på det egentligen så mycket.

Caesar har där emot svårt att få till undersökande arbetssätt på en fungerande nivå. Även om viljan
finns att utveckla arbetssättet så är Caesar inte lika positiv till att ha öppna faser.
Caesar: Det är så få som fixar det där ordentligt så att det blir genomförbart. Men det kanske är att
man siktar lite för högt, har lite för svåra laborationer. Kanske man ska utveckla den här förmågan
[…] Fast de är ju så grunda i förståelsen när man kommer in och gör de här momenten. Alla pluggar
ju inte hela tiden i fas med lektionen. En del har annat för sig, andra prov, så har de inte läst
någonting. För de har ju egentligen minst förståelse för det man har gått igenom på lektionen nyss.
Det tar tid att bearbeta, så är det med allt. Först när det börjar närma sig provet då sätter de sig ner
och så kanske de lär sig det där. Men just när man ska ha ett laborativt moment då, halva klassen har
inte den nödvändiga förståelsen för det de ska göra. Då kan de heller inte ta några bra beslut kring hur
de ska göra och förstå vad de ska räkna ut. Alltså det kan ju vara undersökande. Ofta så, ”Undersök
vad som händer när […]” så kan de komma på hur de själva ska undersöka. Men med att planera en
ordentlig laboration som man kan studera, det tycker jag är lite problematiskt.
[---]
Caesar: Det här med planering och genomförande, det kommer inte så mycket som det borde. […] De
kan ju planera laborationen, men det är ofta givet vad de ska göra. Där emot kan de få planera hur
många mätningar de ska göra och vilka intervall de ska göra.

Här kan det tänkas att det behövs en viss startsträcka för eleverna för att kunna börja arbeta
självständigt med undersökande arbetssätt.
Edvin strävar, precis som Adam och Bella, mot mer öppna laborativa inslag.
De instruktioner för laborativa inslag som lärarna visade finns bifogade som bilagor. Bilaga 4 och 5
tillhör Adam. Här finns ingen tydlig metodbeskrivning till eleverna. I bilaga 4 uppmuntras även elever
att fråga efter mer materiel om de känner att de behöver det i sin metod. Då resultaten för spårbredd på
en CD-skiva och styrkan av jordens magnetfält går att jämföra med kända värden kan inte
resultatdelen sägas vara öppen. Således har dessa två laborationer frihetsgrad ett och kan kategoriseras
till ett problembaserat arbetssätt enligt tabell 2.
Bilaga 6 är en laborationsinstruktion för att mäta resistivitet. Detta är ett exempel från Bella som hon
just hade gjort med sin fysik 1-klass. Här är problemställningen och metoden tydligt given medans
resultatet kommer vara öppet. Således finns också här en frihetsgrad på nivå ett med ett så kallat
väglett arbetssätt.
Bilaga 7 och 8 tillhör David. Bilaga 7 är en slags simulering där det ska räknas på radioaktivt
sönderfall med tärningar. Bilaga 8 är en laboration där eleverna ska komma fram till
tyngdaccelerationen med hjälp av en tempograf. Samtliga faser är givna i dessa och således är
frihetsgraden noll. Simuleringen är ett typiskt förklarande arbetssätt medans tempograflaborationen
skulle kunna klassas som ett upptäckande arbetssätt. Det framgår inte i tempograflaborationen att det
är explicit tyngdaccelerationen som ska bestämmas. Denna tolkning ber läraren eleverna göra själva.
Bilaga 9 tillhör Edvin och är en del i en svit av uppställningar som läraren har gjort i klassrummet likt
bilden. Eleverna går runt till varje station och observerar och analyserar kraftförhållandet i
uppställningarna. Detta laborativa inslag kan således klassar som en observation. Frihetsgraden här är
också noll. Visserligen finns det inget genomförande eller metod i det här laborativa inslaget. Det
handlar mer om elevens tolkning. Därför kan detta inte kategoriseras lika lätt med taxonomin för
frihetsgraderna.
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Diskussion
Bedömning av laborativa inslag
Resultaten från denna studie visar att lärarna som deltog i stora drag har liknande bedömningssätt av
laborativa inslag och även för fysikkurserna överlag. För bedömning används främst laborationer med
tillhörande rapporter. Således en indirekt bedömning. Majoriteten av laborationerna och
laborationsrapporterna anses vara av en lättare karaktär vilket brukar innebära att endast en viss fas av
laborationen redovisas. Detta kan exempelvis vara en resultattabell. Att laborationen är lättare kan
också innebära att laborationen snabbt går att genomföra. I somliga fall kan laborationens uppgift eller
rapport redovisas redan på samma lektion som laborationen har hållits på. Dessa lättare laborationer
med inlämningar används främst i formativt bedömningssyfte för att eleverna ska samla erfarenhet och
kunskaper till de mer omfattande laborationerna. Det är även för att eleverna ska kunna se sin
progression och bli varse om vad de kan göra bättre precis som Stiggins (2010) anser vara av vikt. Den
formativa återkopplingen kan ges som skriftliga kommentarer på arbetet eller direkt muntligt.
Den större delen av det summativa underlaget från laborativa inslag utgörs av en större laboration som
hålls en gång per termin eller kurs. I de fallen skrivs en laborationsrapport med fullständig IMRoDdisposition. En av lärarna berättade även att han kunde använda sig av skriftliga prov för att
återkomma till innehåll som gåtts igenom på tidigare praktiska laborativa inslag. Innehållet kan bestå
av ämnesstoff eller ha att göra med det naturvetenskapliga arbetssättet. Detta kunde sedan bli ett
summativt underlag. Med ett sådant upplägg kan eleverna ur ett behavioristiskt perspektiv bli mer
motiverade att göra bra ifrån sig på laborationerna då det kan visa sig summativt senare på ett prov
som upplevs viktigt (Skinner, 2008). För laborationsrapporterna blir således bedömningen av det
indirekta slaget. Direkt bedömning genomförs också. En lärare berättade att hon aktivt bedömde
elevernas gruppgenomförande efter ett schema så att hon hade möjlighet att se alla elever. Detta
minskar problematiken med reliabiliteten som Roberts och Gott (2006) tar upp. Samtidigt så är det på
bekostnad av en stor bit lektionstid vilket är en resursuppoffring och således en av den direkta
bedömningens baksidor (Abrahams, Reiss & Sharpe, 2013). Dock är det här ett bra exempel på hur en
bedömningsmiljö kan skapas för att eleven ska kunna uppnå sin bästa förmåga och ge eleven utmaning
i sin proximala utvecklingszon (Korp, 2011). Vanligtvis tittar lärarna på hur eleverna arbetar på de
laborativa momenten ur ett längre perspektiv vilket ger läraren en genomsnittlig direkt summativt
underlag. Här poängteras att just relationen till eleverna är viktig för att kunna göra en sådan
bedömning. Det är också viktigt att här kommunicera till eleverna att en direkt bedömning görs på alla
dessa laborationstillfällen. Annars riskerar läraren att hamna i en situation där eleverna har en
osäkerhet kring vad som utgör betygsunderlaget (del Carmen Gómez, 2016).
Jönsson (2017) skriver att det finns anledning till att fundera över hur bedömningen i
naturvetenskapliga ämnen kan bli mer allsidig. För att säga något om detta måste resterande innehåll
utöver laborativa inslag också tittas på. Exakt hur stor del av slutbetyget som består av de laborativa
inslagen hade lärarna svårt att formulera. Där emot uttrycktes att de skriftliga slutproven i kurserna
väger tungt. Även om dessa prov kan innehålla frågor inom laborativa inslag så bör det inte kunna
sägas att det blir en allsidig bedömning i ämnet om allt för stor vikt läggs på ett sådant skriftligt prov.
Här kan således uppfattningen om att naturvetenskapliga ämnen i gymnasiet ofta baserar sitt underlag
på skriftliga prov inte motbevisas (del Carmen Gómez, 2016; del Carmen Gómez & Jakobsson, 2014).
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Fysikens karaktär och arbetssätt
Lederman (2004) poängterar den viktiga symbios som finns mellan naturvetenskapens karaktär och
undersökande arbetssätt i laborativa inslag. För de lärare som hade något att säga om fysikens karaktär
var det inte helt i linje med den didaktiska litteraturen. En lärare hade exempelvis en bild av fysikens
karaktär som något som snarare kunde passa under arbetssätt. Dessutom förklarades inte explicit hur
det kom in i de laborativa inslagen. En lärare berättade hur undervisningen om modeller användes i
laborationer, men det saknades hos resten. Högström, Ottander och Benckert (2010) visade att få lärare
i högstadiet hade med naturvetenskapens karaktär som innehåll i laborativa inslag. Detta kan betyda att
lärare i gymnasiet också har svårt att veta hur de ska handskas med detta.
De arbetssätt som användes av lärarna pendlade mellan 0 och 1 frihetsgrad. Således nästan inga
undersökande arbetssätt. En lärare visade en laboration som kunde klassas som väglett arbetssätt vilket
är ett undersökande arbetssätt. Det visades också hur val av metod i laboration överlämnades till
eleverna. Detta kan utgöra en god grund att bygga vidare på för att öppna upp arbetssätten ytterligare.
Lärarna uttryckte att de för det mesta eftersträvade att få in mer undersökande arbetssätt i
undervisningen. I likhet med slutsatsen i Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010) så finns här en
sorts osäkerhet och spridd bild kring vad undersökande arbetssätt innebär. Vad som bedöms av
elevens kunskaper om fysikens karaktär och arbetssätt i samband med laborativa inslag är inte så
mycket alltså. Som stöd för lärare som vill utveckla sitt arbete med fysikens karaktär och arbetssätt
finns Skolverkets lärportal. Det finns även intressanta studier av exempelvis Ann-Marie Pendrill som
har mer kreativa vinklar på fysikens karaktär och arbetssätt i laborativa inslag (Pendrill & Eager, 2014;
Pendrill et al., 2014). Dewey förespråkade lärande genom görande och att få genomleva och utforska i
undervisningen (Wickman, 2004). De flesta av de intervjuade lärarna skulle nog hålla med om detta då
de ansåg att de praktiska laborativa inslagen var av stor vikt för undervisningen för att stimulera och
ge glädje åt eleverna.

Generaliserbarhet, svårigheter och vidare
forskning
Hur detta resultat förhåller sig till resterande gymnasium i Sverige är svårt att säga. Detta bör ses som
ett stickprov, och således ett exempel på hur det kan se ut. Generaliserbarheten för den här studien är
därför låg. Att generaliserbarheten är låg betyder dock inte att resultaten för studien saknar relevans.
Argumentet för kvalitativ forskning har aldrig varit att dess påståenden om generaliserbarhet är
exceptionellt starka. Kvalitativ forskning gör sig bäst i att skapa förståelse för processer i en situation
och vad de involverade personerna har för tanke bakom (Firestone, 1993). Om studien skulle göras
igen skulle ett större antal lärare intervjuas med intervjufrågor mer riktade mot fysikens karaktär och
arbetssätt. Denna ändring skulle fokusera mer på det som visade sig vara oklart för lärarna. Då detta är
en studie i ett tidigare relativt orört område har det varit svårt att veta vad som förväntades av studien.
Nu vet vi litet mer om var problematiken finns.
En svårighet med detta ämne är att det inte finns någon tidigare relevant litteratur från Sverige. Det
finns en del om man tittar på grundskolan. I grundskolan används dock en annan läroplan samtidigt
som lärarna vanligtvis har en annan utbildning och bakgrund. Detta gör så att studier från grundskolan
inte alltid är helt representerbara för gymnasieskolan. Ett annat val är att leta litteratur från utlandet.
Med den utländska litteraturen finns det en liknande problematik då skolformer, läroplaner,
lärarutbildningar och kultur generellt skiljer sig mot den svenska. Det kan också vara rent språkligt.
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Det är exempelvis svårt att helt veta om termen undersökande arbetssätt innebär samma sak för en
svensk lärare som termen inquiry innebär för en amerikansk lärare då det inte är en direktöversättning.
För att reda ut ämnet mer bör det vara intressant att fortsätta titta på grundläggande frågeställningar.
Hur tolkar gymnasielärare fysikens karaktär och arbetssätt? Vad lär sig elever om fysikens karaktär
och arbetssätt? För bedömning i laborativa inslag kan elevernas lärande av laborationsrapporter
analyseras. Vilka elever gynnas och missgynnas av laborationsrapporter likt de som lärarna i den här
studien använder i undervisningen? Vidare forskning kan även titta på om lärares uppfattning av
fysikämnet skiljer sig mellan naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
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