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 Sammanfattning 
Föreliggande studie har sin grund i PISA:s och TIMSS resultat där det pekas på 
att kunskapsutveckligen mellan årskurs 4 och årskurs 8 är svag. Laborativt 
arbete har visat sig ha effekt på elevers lärande, varför denna studies syfte är 
att undersöka hur några mellanstadielärare använder sig av ett laborativt 
arbetssätt i undervisningen i de naturorienterade ämnena, och vad de har för 
uppfattningar och erfarenheter av det från sin yrkesutövning. För att besvara 
studiens syfte, formulerades följande frågeställningar: I vilka sammanhang 
används ett laborativt arbetssätt, hur använder sig lärarna av ett laborativt 
arbetssätt i undervisningen och vad uppger lärarna att de har för syfte med det 
laborativa arbetet? En kvalitativ metod har använts i denna studie, där lärares 
arbete med laborativt arbete har observerats, varpå en intervju med var och en 
av dem har gjorts. Studien visar att laborativt arbete är ett inslag i samtliga 
deltagande lärares undervisning, och alla anser att arbetssättet är viktigt. Vad 
som skiljer deras arbeten åt är hur laborationerna går till och sedan bearbetas.   
Syftena de uppger att de har med det laborativa arbetet är att eleverna lär sig 
saker genom laborationer som de inte kan lära sig på annat vis, att variera 
undervisningen, perceptuella preferenser och att elever lär på olika vis, att det 
är viktigt för elever att kunna ställa hypoteser, att följa läroplanen, att arbeta 
för elevers livslånga lust att lära, att konkretisera undervisningen, att eleverna 
själva ska få pröva och inte enbart ha undervisning om någonting som inte 
inkluderar någonting konkret, för att få större förståelse och för att komma 
fram till hur saker fungerar.  Alla lärare uppgav att de berättar om syftet med 
laborationerna för sina elever, men mina observationer visade att alla utom en 
gjorde det. 
 
 
Nyckelord: laborativt arbetssätt, årskurs 4-6, klassrumsobservationer, 
intervjuer 
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 Inledning  
 
Denna studie har sin grund i PISA:s (Programme for International Student 
Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) resultat som visar på en nedåtgående trend gällande elevers kunskaper 
i naturvetenskap (Skolverket 2012:14; Skolverket 2013:9). Speciellt pekas på att 
kunskapsutveckligen mellan årskurs 4 och årskurs 8 är svag. De 
naturorienterade ämnena är en viktig del i den svenska skolan och goda 
kunskaper i dem är avgörande för elevers fortsatta kunskapsutveckling och 
lärande. 
 
På senare år har forskare och lärare talat för att en viktig del i undervisning i 
naturvetenskap är laborativt arbete. Ett laborativt arbetssätt har visat sig ha 
effekt på elevers lärande och laborationer är ett viktigt inslag i undervisningen 
oberoende av på vilken nivå undervisningen bedrivs. Hur det har effekt är att 
det ger kunskap om procedurer och koncept, laborationen är ett komplement 
till teorin då den skapar grundläggande förståelse för skillnaden mellan teori 
och praktik samt att det kan ge elever fördjupade kunskaper om ämnet (Hult 
2000:12–13; Lunetta, Hofstein & Clough 2007:394; Abrahams & Millar 
2008:1948; Högström 2009:14). 
 
Viss forskning säger även att en del saker som elever lär sig genom ett 
laborativt arbetssätt inte går att lära på något annat sätt (Lunetta, Hofstein & 
Clough 2007:400). Av den anledningen vill jag undersöka hur lärare arbetar 
med laborativt arbete i undervisningen då det har visat sig vara ett effektivt 
inslag i undervisningen. Jag vill även undersöka det av anledningen att jag vid 
genomgången av de vetenskapliga artiklarna fann en lucka beträffande hur 
lärarna har arbetat med laborativt arbete i skolan. Fokus i artiklarna har inte 
varit på aktiviteten i sig, utan på dess eventuella betydelse och omständigheter 
omkring det. Frågor jag ställer mig är hur lärare arbetar med laborativt arbete 
och vad de har för uppfattningar om det, vilket jag ser som av yttersta vikt för 
mig att ta med mig ut i min kommande yrkesprofession. 
 
 
 
Begreppsdefinition 
 
Jag har utgått ifrån Hults definition i detta arbete, som lyder: 
 

I laborationen kan den studerande ges möjlighet att pröva/bekräfta en 
tanke eller en teori. Laborationen kan även ha till syfte att illustrera något 
och detta något kan vara en teori likaväl som ett förlopp eller så är syftet 
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endast att träna studenterna till att samla in material och mäta detta. 
Genom att laborera får studenten per definition en vana vid praktiskt, 
laborativt arbete inom berörd disciplin. (Hult 2000:19) 
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Bakgrund 
I följande kapitel redogör jag för bakgrunden. Delarna den innehåller är, 
utifrån vad internationell och nationell forskning visar, ett sociokulturellt 
perspektiv, laborativt arbete, lärares mål med laborativt arbete, det laborativa 
arbetets effekter för elever – möjligheter och svårigheter, viktiga komponenter 
för ett lyckat laborativt arbetssätt, det laborativa arbetets betydelse enligt 
läroplanen och sjunkande kunskaper i naturvetenskap. 
 
 

Ett sociokulturellt perspektiv 

 
Föreliggande studie kommer att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
undervisning och lärande, med fokus på att det är i sociala sammanhang som 
lärande sker genom interaktion mellan människor. Valet av att använda sig av 
ett sociokulturellt perspektiv grundades på att den tidigare forskningen har 
betonat vikten av just sociala sammanhang och interaktion mellan människor, 
då dessa delar krävs för att ett laborativt arbetssätt ska vara gynnsamt i 
undervisningen. 
 

Begrepp som är viktiga i ett sociokulturellt perspektiv och som är av betydelse 
för denna studie är redskap och verktyg. Vad som menas med dessa nämnda 
begrepp är de intelligenta och fysiska resurser som vi har förfogande över och 
som vi använder när vi agerar i vår omvärld. Världen vi möter är inte neutral 
utan en mänsklig erfarenhetsvärld, vilken vi lär oss att samverka med genom 
hjälp av redskap. Tidigare generationers tankemödor ligger i redskapen. 
Fysiska redskap kan vara papper, penna och utrustning som används i en 
eventuell laboration. Intelligenta redskap kan vara språket som vi använder 
oss av för att förstå världen (Vygotskij 1978: 26; Säljö 2010:20). Dessa redskap 
måste vi lära oss att behärska och använda för olika ändamål. Som nämndes 
ovan, så kan dessa redskap användas för att utföra en laboration genom olika 
fysiska verktyg, genom skriftspråk och genom språkliga redskap. Dessa 
förmedlande redskap förlänger och förändrar våra intellektuella och fysiska 
förmågor. 
 
Vad som är avgörande i det sociokulturella perspektivet är interaktion och 
kommunikation mellan människor, då det är genom språket som kunskap 
skapas och kommuniceras. De olika resurserna vi använder oss av kommer 
ifrån tidigare generationer och kommer att föras vidare till andra generationer 
genom kommunikation (Vygotskij 1978:84; Säljö 2010:22). Ett centralt 
antagande i den sociokulturella teorin är mediering, vilket innebär att vårt 
tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur vår kultur och dess 



  

 

7 
 

fysiska och intelligenta redskap. Vår förståelse medieras av fysiska och 
intelligenta redskap i sociala aktiviteter. Vi förstår världen och det som sker i 
den genom dessa (Vygotskij 1978:38–39; Säljö 2010:81). 
 
Vad som vidare hör ihop med den sociokulturella teorin är appropiering, vilket 
innebär att ta till sig och ta över kunskaper från andra människor i 
samspelssituationer (Säljö 2010:119). I en laboration så kan läraren eller elever 
låna ut sitt kunnande till andra elever. Begreppet appropiering hör således 
även samman med begreppet utvecklingzon. Utvecklingszon är avståndet 
mellan vad en människa klarar av på egen hand, och vad som kan klaras 
genom stöd och handledning av andra (Vygotskij 1978: 86; Säljö 2010:120). 
Innebörden av nämnda utvecklingszon är att elever kan klara av någonting 
med hjälp och handledning av andra, som de inte hade klarat av att 
genomföra eller utföra själva. Enligt detta sätt att se så kan elever klara av att 
utföra laborationer med andra och således klara av vad de ensamma inte 
skulle ha klarat. Lärare kan även använda sig av scaffolding, vilket innebär 
stödstrukturer (Säljö 2010:123). Vid ett laborativt arbetssätt kan detta innebära 
att exempelvis ge instruktioner till en uppgift och sedan vara behjälplig med 
hur den kan definieras och tolkas. 
 
 

 

Laborativt arbete 

 
I över 200 år har lärare i naturvetenskap rapporterat om att användningen av 
ett laborativt arbetsätt underlättar elevers förståelse för ämnet. Mycket 
kunskap om naturen och dess fenomen har uppkommit genom observationer 
och experiment. Laborativt arbete och ett undersökande arbetssätt ses därför 
som en betydande och viktig del av undervisning i naturvetenskap (Wickman 
2002:97; Lunetta, Hofstein & Clough 2007:394).  
 
Laboration, praktiskt arbete och experiment är begrepp som i vissa fall används 
synonymt och som ibland går in i varandra (Hult 2000:17; Högström 2009:14).  
Experiment beskrivs som ett inslag i undervisningen där den studerande ges 
möjlighet att pröva/bekräfta en tanke, och praktiskt arbete beskrivs som att 
den studerande inte enbart är åhörare eller observatör, eller som vetenskapliga 
inlärningsaktiviteter (Hult 2000: 18–19). Föreliggande uppsats kommer att utgå 
ifrån begreppet laborativt arbete som det definieras i inledningen, men då 
begreppen av vissa används synonymt kände jag ett behov att reda ut dem. 
 
Det finns olika typer av laborationer, vilka benämns torra och våta. Vad som 
skiljer dem åt är att torra laborationer genomförs via en dator, och våta innebär 
att elever får ta på, känna på samt manipulera med någonting i verkligheten. 
Ett laborativt arbete kan bedrivas i inomhusmiljö och utomhusmiljö. En annan 
indelningsgrund är den grad av påverkan som elever kan ha på laborationer. 
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Hult (2000:22) talar om frihetsgrader, som ett mått på hur öppen en laboration 
är. Slutna laborationer innebär att det är förutbestämt vad elever ska kunna se 
och oftast är laborationerna utformade på så vis att det finns instruktioner att 
följa, som kan liknas vid en kokbok. Öppna laborationer innebär att det inte på 
förhand är förutbestämt vad elever ska finna, och elever planerar, designar och 
genomför laborationen på egen hand (Hult 2000:22). Enligt Schwab (se 
Andersson 1989:68) finns det fyra frihetsgrader inom laborationer. Dessa är 
frihetsgrad 1, vilket är när problem, genomförande och svar är givna. 
Frihetsgrad 2 innebär att problem och genomförande är givet, men svar öppet. 
För frihetsgrad 3 gäller att problem är givet men genomförande och svar är 
öppet. Vid frihetsgrad 4 gäller att både problem, genomförande och svar är 
öppet (Ibid.). 
 
En avgränsning har gjorts i denna studie och den kommer enbart att behandla 
våta laborationer.  
 
 
 

Lärares mål med laborativt arbete 

 
Studier har gjorts kring vilka generella mål lärare har med laborativt arbete. 
Högström (2009:17) lyfter tre generella områden i sin avhandling. Dessa är 
kunskap och förståelse, attityd och motivation och laborativa färdigheter och 
arbetssätt. I det första området, kunskap och förståelse, anses laborationer 
kunna bidra till ökad förståelse av modeller, fenomen och begrepp. I det andra 
området, attityd och motivation, anses laborationer kunna utveckla elevers 
intresse och motivation då elever får konkreta erfarenheter av laborationer. I 
det tredje området, laborativa färdigheter, handlar det om att elever ska lära 
sig att hantera utrustning såsom olika mätinstrument för att utveckla förmågor 
att beskriva, väga, observera, mäta, argumentera och så vidare (Ibid.). 
Högström sammanfattar målen som anses viktiga att eftersträva för lärare. 
Laborativt arbete ska hjälpa elever att utveckla: 
 

• kunskap om och förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen 

• praktiska laborativa färdigheter inklusive problemlösningsförmåga och 
argumentation 

• förståelse av forskarens vetenskapliga arbetssätt 

• intresse och motivation 

• förståelse av det undersökande arbetets metoder och av 
naturvetenskaplig karaktär (Ibid., s. 18). 

 

Dessa förmågor återfinns även i läroplanens förmågor i fysik, biologi och kemi 
då det explicit står föreskrivet att elever ska ges möjlighet att utveckla sin 
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förmåga att genomföra systematiska undersökningar och förmåga att kunna 
använda de olika ämnenas begrepp, modeller och teorier för att kunna se 
samband (Skolverket 2011: 111-144). Implicit framgår det således av läroplanen 
att elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga även för förståelse av 
forskarens vetenskapliga arbetssätt samt förståelse för det undersökande 
arbetets metoder. Intresse och motivation är vidare någonting som ska 
genomsyra hela undervisningen då lärare ska arbeta för elevers livslånga lust 
att lära (Skolverket 2011:7) 

 

 

 

Det laborativa arbetets effekter för elever – möjligheter 
och svårigheter 

 
Ett laborativt arbetssätt har visat sig ha effekt på elevers lärande och 
laborationer är ett viktigt inslag i undervisningen oberoende av på vilken nivå 
undervisningen bedrivs. Hur det har effekt är att det ger kunskap om 
procedurer och koncept, laborationen är ett komplement till teorin då den 
skapar grundläggande förståelse för skillnaden mellan teori och praktik samt 
att det kan ge elever fördjupade kunskaper om ämnet (Hult 2000:12–13; 
Lunetta, Hofstein & Clough 2007:394; Abrahams & Millar 2008:1948; Högström 
2009:14). Forskning visar att fördjupade kunskaper i ämnet kan förklaras som 
att laborationer bygger en bro mellan tidigare abstrakta kunskaper och det 
konkreta som görs i praktiskt arbete (Abrahams & Reiss 2012:1037). Viss 
forskning säger även att vissa saker som elever lär sig genom ett laborativt 
arbetssätt inte går att lära på något annat sätt (Lunetta, Hofstein & Clough 
2007:400), och att undervisning i naturvetenskap är meningslöst om det ej 
varvas med ett laborativt arbete (Ibid., s. 394).  
 
Laborationer är även viktigt i undervisning av anledningar som att 
entusiasmera elever, motivera elever och för att väcka ett intresse och 
nyfikenhet (Hult 2000:13; Lunetta, Hofstein & Clough 2007:394; Abrahams & 
Millar 2008:1948; Högström 2009:14). Flera forskningsstudier skriver att det 
finns belägg för att studenter finner praktiskt arbete i de naturvetenskapliga 
ämnena användbart, betydelsefullt och intressant (Lunetta, Hofstein & Clough 
2007:398; Abrahams & Millar 2008:1946; Abrahams & Reiss 2012:1036). 
 
Forskning är inte samstämmig i huruvida laborativt arbete har effekt på 
elevers lärare eller inte. Hult skriver att det finns forskning som har kommit 
fram till att ett laborativt arbetssätt inte har, eller ringa har, effekt på elevers 
lärande (Hult 2000:26).  
 
Vad som nämns som svårigheter med laborativt arbete är att det laborativa 
arbetet i sig inte leder till förståelse av fenomen, utan det är diskussioner kring 
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och om det utförda arbetet. Laborationer är en intellektuell process som kräver 
hjälp och handledning av lärare. Diskussioner mellan elever, och mellan lärare 
och elever, är nödvändigt för att lärande ska ske (Lunetta, Hofstein & Clough 
2007:402; Abrahams & Millar 2008:1966-1967; Högström 2009:16). Abrahams 
och Millars studie som bland annat undersökte lärares arbete med laborativt 
arbete i skolan, visade att flera av lärarna i studien enbart utformade laborativa 
uppgifter, och sedan utgick ifrån att eleverna skulle lära av att utföra dem 
(Abrahams & Millar 2008:1966-1967).  
 
Fler svårigheter med laborativt arbete är att det är kostsamt. Laborationer 
utförs utifrån materiella och finansiella förutsättningar som kan skilja sig åt på 
olika skolor. Tidigare forskning visar att laborativt arbete även är 
tidskrävande. Bristande tid kan påverka ett antal skeenden i både 
förberedelser, mål och i genomförandet (Hult 2000:29; Högström 2009:16). 
 
 
 

Viktiga komponenter för ett lyckat laborativt arbetssätt 

 
Vad som framhålls som viktiga komponenter för ett lyckat arbetssätt är att 
läraren har ett tydligt syfte med sin undervisning (Hart et al. 2000:656; 
Abrahams & Millar 2008:1947). Syftet ska vidare inte vara brett, utan 
laborationer ska utformas till att nå ett syfte. I de fall som lärare har haft för 
avsikt att nå flera olika syften, har det resulterat i att det i flera fall inte nås 
något syfte alls (Hult 2000:15). Förutom det faktum att det är viktigt för lärarna 
att ha ett tydligt syfte, så är det även av yttersta vikt att kommunicera detta 
syfte till eleverna i fråga (Hart et al. 2000:672; Lunetta, Hofstein & Clough 
2007:402). Det är även viktigt att förse eleverna med tillräckligt med relevant 
kunskap om området som uppgiften ska behandla för att den ska bli 
meningsfull (Hart et al. 2000:672). Ett tydligt syfte inbegriper även 
laborationsinstruktioner. Forskning visar att elevers lärande är kopplat till vad 
laborationsinstruktionen syftar till. Elevers lärande är direkt kopplat till 
lärarens intention med uppgiften som ges, och huruvida de gör som läraren 
har tänkt (Högström 2009:23; Abrahams & Reiss 2012:1038). 
 
Vad som mer framkommer som viktiga komponenter är att stödja elevers 
utveckling av idéer samt att diskutera och gemensamt reflektera. I 
diskussionerna är det även viktigt att på ett tydligt sätt förklara och diskutera 
elevers funderingar (Hart et al. 2000:656; Abrahams & Millar 2008:1957; 
Högström 2009:16). Av Abrahams och Millars studie (2008:1965) som gjordes 
på elever i åldrarna 11 till 12 år, framkom det att mycket lite tid ägnades åt att 
stödja elevernas utveckling av idéer. Flera lärare tror, enligt författarna, att 
elever lär enbart av att ha ett inslag av praktiska övningar i undervisningen.  
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Det laborativa arbetets betydelse enligt läroplanen 

 
Den starkaste kopplingen till laborativt arbete i läroplanen för grundskolan för 
de naturorienterande ämnena finns i de olika ämnenas syftesdel. För biologi 
står det: ”genomföra systematiska undersökningar i biologi” (Skolverket 
2011:112), för fysik står det: ”genomföra systematiska undersökningar i fysik” 
(Ibid., s. 127) och på samma vis står det föreskrivet för kemi: ”genomföra 
systematiska undersökningar i kemi” (Ibid., s. 144). 
 
Alla dessa ovan nämna aspekter ingår i ett laborativt arbetssätt som det 
beskrivits i denna studie. 
 
 
 

Sjunkande kunskaper i naturvetenskap 

 
PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell 
undersökning där tre olika kunskapsområden undersöks hos 15-åriga elever 
genom prov. De tre kunskapsområdena är naturvetenskap, matematik och 
läsförståelse. Undersökningen genomförs vart tredje år, och år 2012 var den 
femte gången i ordningen. Vad som framgår av PISA är att 22 procent av alla 
elever inte når upp till kunskaper motsvarande nivå 2, vilket i enlighet med 
PISA utgör en grundläggande nivå för naturvetenskapligt kunnande. Sett över 
sikt har Sveriges medelvärde minskat med 10 poäng i jämförelse med 2009 och 
19 poäng i jämförelse med 2006, vilket är den största uppmätta nedgången av 
samtliga länder (Skolverket 2013:14). 
 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en 
internationell studie som undersöker elevers kunskaper i naturvetenskap och 
matematik i årskurs 4 och årskurs 8. Studien genomförs vart fjärde år och år 
2011 var fjärde gången i ordningen. Vad som framgår av TIMSS är att elever i 
årskurs 4 har goda kunskaper i naturvetenskap då resultatet är över 
genomsnittet för EU/OECD-länder. I naturvetenskap presterar elever i årskurs 
8 under genomsnittet för EU och/eller OECD. Sett över sikt har svenska elevers 
resultatförsämring mellan 1995 och 2011 varit den största av samtliga 
deltagande länder. Årskurs 4 har sedan senaste resultatmätningen förbättrats. 
Årskurs 8 har sedan 2007 haft kvar stabila resultat och i ett längre 
tidsperspektiv är utvecklingen markant negativ (Skolverket 2012:9–12). 
Speciellt pekas på att kunskapsutveckligen mellan årskurs 4 och årskurs 8 är 
svag. 
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 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några mellanstadielärare 
använder sig av ett laborativt arbetssätt i undervisningen i de naturorienterade 
ämnena, och vad de har för uppfattningar och erfarenheter av det från sin 
yrkesutövning.  
 

 
Frågeställningar 
 
För att besvara studiens syfte är följande frågeställningar formulerade: 
 

• I vilka sammanhang används ett laborativt arbetssätt? 

• Hur använder sig lärarna av ett laborativt arbetssätt i undervisningen?  

• Vad uppger lärarna att de har för syfte med det laborativa arbetet? 
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 Metod 
I detta kapitel presenterar jag vilka metoder som har använts i studien. Jag 
skriver om val av metod, urval, bakgrundsinformation om informanterna, 
genomförande, provobservation, provintervju, observationer, intervjuer, 
analysmetod, studiens trovärdighet och etiska principer. 
 
 
Val av metod 
 
För att svara på studiens syfte, nämligen hur lärare arbetar med laborativt 
arbete i skolan och vad de har för uppfattningar och erfarenheter av det från 
sin yrkesutövning, valdes observation och intervju som en kvalitativ metod i 
detta examensarbete. Valet av dessa undersökningsmetoder gjordes med 
anledning av att jag vill ta del av deltagarnas uppfattningar, erfarenheter och 
beteenden i deras naturliga miljö. Ett generellt mål i den kvalitativa metoden 
är, enligt Dalen (2008:11), att nå insikt om fenomen som rör personer och 
situationer i deras sociala verklighet. 
 
Intervju valdes för att få fram träffande och beskrivande information om 
informanternas tankar och erfarenheter kring ett laborativt arbetssätt och för 
att få en djupare insikt om det (Ibid., s. 9). Observation valdes för att samla in 
information om lärarnas arbete med ett laborativt arbetssätt i en naturlig 
situation. En fördel med observationer är att kunskapen vi får ifrån dem är 
direkt hämtade från sitt sammanhang och hoppar över eventuella mellanled 
som andra forskningsmetoder kan vara (Stukát 2011:49). 
 
Anledningen till att jag valde både intervjuer och observationer var för att 
användandet av flera källor kan komplettera varandra och få ett område belyst 
på ett mer allsidigt sätt (Ibid., s. 42). Jag ville även kontrollera om vad 
informanterna uppgav under intervjuerna, överensstämde med deras beteende 
under observationerna (Ibid., s. 55). 
 
 
 
Urval 
 
Urvalet är närmast ett bekvämlighetsurval (Ibid., s. 69). Detta med anledning 
av att jag sedan tidigare har kontakt med berörda skolor och sparade tid i form 
av att jag inte behövt etablera någon ny kontakt.  
 
Då de kvalitativa metoderna är tidskrävande har urvalet begränsats till att 
innefatta fyra stycken lärare verksamma i årskurserna 4 till 6. Jag har även 



  

 

14 
 

skickat ut två förfrågningar till med bortfallsrisken i åtanke. Dessa två 
förfrågningar har inte blivit besvarade, varför studien innefattar dessa fyra. Att 
begränsa urvalet till att inte innefatta mer informanter, kan göras då den 
kvalitativa metoden inte kräver att resultatet ska kunna generaliseras.  
 
 
 

Bakgrundsinformation om informanterna 
 
Informanterna har tillgivits fingerade namn för att inte avslöja deras 
identiteter. 
 

• Anita har arbetat som lärare i 27 år. Hon arbetar på en stor kommunal 
skola i en medelstor ort i mellanstadiet i årskurs 6. Ämnena hon 
undervisar i är NO, matematik och svenska. 

 
• Lisa har arbetat som lärare i 1 år. Hon arbetar på en liten kommunal 

skola i en medelstor ort i mellanstadiet i årskurs 4. Ämnena hon 
undervisar i är NO, SO, matematik, engelska och bild. 

 
• Elvira har arbetat som lärare i 11 år. Hon arbetar på en stor kommunal 

skola i en liten ort i mellanstadiet i årskurs 5. Ämnena hon undervisar i 
är NO och matematik. 

 
• Antonia har arbetat som lärare i 19 år. Hon arbetar på en stor 

kommunal skola i en medelstor ort i mellanstadiet i årskurs 6. Ämnena 
hon undervisar i är NO, matematik och engelska. 

 
 
 

Genomförande 

I detta avsnitt redogör jag för genomförandet av studien och insamlandet av 
data. 
 
 

Provobservation 
 
I denna studie genomförde jag en provobservation i en klass innan de riktiga 
observationerna. Detta gjorde jag med anledning av att pröva mitt 
observationsschema för att se om det fungerade, som Patel och Davidson 
(2011:97) anser är av yttersta vikt. Jag gjorde den även för att få en uppfattning 
om hur mycket jag kunde få med under de riktiga observationerna sedan, samt 
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om jag tittade på allt som var av intresse, för att minimera risken att viktiga 
aspekter föll bort. 
 
Vad jag kom fram till efter att ha utfört provobservationen var att det var svårt 
att observera alla händelser då klassen efter genomgången delade upp sig i tre 
olika rum. Jag kom till insikt om att det var lättare att följa efter läraren och se 
det ur ett lärarperspektiv, snarare än ur elevperspektiv då jag inte hann med 
att observera alla elevers konversationer.  
 
 
 
Provintervju 
 
Innan de riktiga intervjuerna genomförde jag en provintervju med en annan 
lärarstuderande. Detta gjorde jag med anledning av att jag ville prova mig 
själv som intervjuare och för att jag ville prova mina intervjufrågor, då flera 
metodböcker föreslår en provintervju (se Dalen 2008:36). 
 
Vad jag kom fram till efter att ha genomfört provintervjun var att vissa frågor 
behövde korrigeras och att det var viktigt med inspelning för att få med 
informantens alla ord. Informanten i provintervjun kände sig ej bekväm med 
inspelning, varför jag inte spelade in. Jag märkte då att det var svårt att få med 
informantens alla ord och att intervjun stannade upp då jag skrev. 
 
 
 

Observationer 
 
Efter provobservationen och korrigering av observationsschemat kontaktade 
jag skolorna som jag sedan innan hade kontakt med och bestämde tid och 
datum för observation och intervju. I samband med det bifogade jag missiv 
och samtyckesformulär till vårdnadshavare och elever för underskrifter (bilaga 
1), detta i enlighet med de forskningsetiska principerna. Vad jag har efterfrågat 
att få observera och intervjua om har varit laborativt arbete i kemi, fysik eller 
biologi. 
 
När jag har kommit ut till de berörda skolorna vid de bestämda datumen har 
jag presenterat mig för eleverna och berättat om syftet med min studie. Jag har 
dock inte informerat om mitt observationsschema för att inte riskera att lärarna 
skulle bli påverkade och förändra någonting i undervisningen, vilket skulle 
innebära felaktiga resultat. Efter min presentation har jag placerat mig i 
klassrummen så jag har haft en god överblick över helheten. Mitt förhållnings-
sätt har varit känd icke deltagande observatör, vilket har inneburit att jag har varit 
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känd för de av studien berörda men inte aktivt deltagit i undervisningen eller i 
samtal.  
 
Observationerna har varit strukturerade observationer (se Stukát 2011:56). 
Detta har inneburit att jag har följt och haft fokus på förutbestämda områden 
(se bilaga 4). Vad jag har tittat på är om läraren presenterat något syfte med 
uppgiften, uppgiftens upplägg, hur laborationer gått till, interaktion/frågor 
mellan lärare och elever och hur lektionen och laborationen avslutats. Jag har 
haft med mig observationsområdena i utskrivet format, men fört anteckningar 
löpande i ett protokoll över allt som händer. Detta för att jag ville observera 
helheten och allting som hände och således det laborativa arbetets kontext i 
undervisningen. Detta med anledning av att jag inte visste om vissa händelser 
i observationsschemat skulle komma att inträffa, och att jag i sådana fall skulle 
komma något tomhänt ut ifrån observationen i fråga.  Ingen inspelning gjordes 
då observationens deltagare kan bete sig annorlunda om de vet att de är 
inspelade (se Stukát 2005:50). Avslutningsvis tackade jag för mig och för deras 
deltagande. Tiden för observationerna varierade mellan 30 och 120 minuter. 
 
Samtliga observationer renskrevs samma dag som utförandet för att inte 
riskera att någonting skulle falla bort. 
 
 
 

Intervjuer 
 
Intervjuerna genomförde jag efter observationerna och under samma dag.  
Beroende på informanternas tidsutrymme så genomfördes intervjuerna 
antingen i anslutning till att lektionen slutade eller när eleverna slutade för 
dagen.  
 
När tiden för intervjuerna inföll satte jag mig med informanterna i deras 
klassrum eller grupprum för att undvika störande moment. Jag informerade 
dem om de forskningsetiska principerna och ljudupptagningen som skulle 
följa, och de fick skriva på ett samtycke till deltagande i intervju (bilaga 2). 
Ljudupptagningen gjordes genom en mobiltelefon och gjordes för att få med 
informanternas alla ord. Ingen av dem hade fått se intervjufrågorna innan för 
att inte riskera att det skulle komma att påverka deras svar. Intervjuerna 
pågick sedan i mellan 25 och 40 minuter. 
 
Utformningen av intervjufrågorna gjorde jag med inspiration ifrån Kvale och 
Brinkman (2009:150–155). Intervjuerna har varit semistrukturerade. Frågorna 
har vidare varit formulerade i förväg (se bilaga 3), de har varit öppna och jag 
har ställt samma frågor till alla. Utefter de olika intervjusituationerna har jag 
även följt upp med följfrågor, vilket författarna rekommenderar (Ibid., s. 154–
156). Beskrivna tillvägagångssätt möjlighets gjorde att jag fick en fyllig bild, då 
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jag kunde ställa frågor om jag tyckte att informanteras svar kunde bli tydligare 
eller utförligare. Följdfrågor har varit: ”Kan du berätta mer?”, ”Vad menar du 
med det?”, ”Hur utformar du laborationerna?”. Vidare har jag väntat ut 
informanternas svar. 
 
När intervjuerna var genomförda tackade jag för deras tid och deltagande. 
Transkribering av intervjuerna gjordes sedan samma dag som genomförandet. 
Vid transkriberingen uppkom det frågor, varför jag följde upp intervjuerna 
med följdfrågor inom ramen av några dagar. 
 
 
 

Analysmetod 

 
Studien har använt sig av fenomenografi som analysmetod. Som analysmetod 
är fenomenografi utvecklad för att analysera data från enskilda individer, 
vilket i detta fall kommer från intervjuer respektive observationer. 
Analysmetoden som sådan är lämplig för att analysera och beskriva 
människors tankar om olika fenomen i omvärlden, vilket i detta fall är ett 
laborativt arbetssätt. Fenomengrafin är inriktad på att beskriva människors sätt 
att förstå fenomen i sin omvärld. Uppmärksamheten riktas mot variationen av 
människors olika uppfattningar. Vårt sätt att förstå vår omvärld är enligt 
fenomenografin ett resultat av lärande som fortgår livet ut. I och med att 
lärandet pågår livet ut, kan även innebörden av hur vi uppfattar olika saker 
komma att förändras. Fenomenografin söker bidra till en fördjupad förståelse 
av både det mänskliga lärandet och av de olika sätt att förstå vår omvärld på 
som ett resultat av lärande (Dahlgren & Johansson 2015:162). 
 
Fokus inom fenomenografin ligger i vad och hur vi lär oss, vilket så även fokus 
i denna studie ligger på. Fenomenografin intresserar sig som nämnts ovan för 
innebörder istället för förklaringar. Intresse ligger i att identifiera 
uppfattningar och att beskriva dessa olika uppfattningar. Detta innebär att 
beskriva hur något uppfattas för människor, snarare än hur någonting 
egentligen är (Stukát 2011:36–37).  
 
Genom intervjuerna som jag har utfört har informanterna fått redogöra för sina 
uppfattningar om ett laborativt arbetssätt. Observationerna som har följt 
intervjuerna har varit en kontroll till huruvida vad de uppgav överensstämde 
med vad de gjorde. Vad som sedan har följt är att jag har transkriberat 
intervjuerna och renskrivit observationerna, och sedan analyserat detta enligt 
den fenomenografiska analysen (se Dahlgren & Johansson 2015:167). Hur 
dessa steg har gått till beskriver jag steg för steg nedan: 
 
Steg 1 – att bekanta sig med materialet. I det första steget bekantade jag mig med 
data genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna och de renskrivna 
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observationerna om och om igen, tills jag kände materialet bra. Samtidigt som 
inläsningen förde jag anteckningar i materialet (se Dahlgren & Johansson 
2015:167). 
 
Steg 2 – kondensation. I det andra steget försökte jag skilja ut de mest 
betydelsefulla uttalandena och händelserna. Detta gjorde jag genom att klippa 
ut passager i det utskrivna materialet och märka dem med informanternas 
fiktiva namn. Genom detta tillvägagångssätt fick jag en tydlig överblick och 
kunde rent fysiskt gruppera dem (Ibid., s. 168). 
 
Steg 3 – jämförelse. I detta steg försökte jag jämföra olika passager genom att 
hitta likheter och skillnader (Ibid., s. 169). 
 
Steg 4 – gruppering. Detta steg innebar att jag grupperade de funna likheterna 
och skillnaderna. Detta gjordes genom att jag samlade passager i grupper och 
relaterade dem till varandra (Ibid.). 
 
Steg 5 – artikulera kategorierna. I steg 5 artikulerade jag kategorierna som jag 
funnit i steget ovan. Detta gjordes genom att jag försökte hitta likheten i de 
olika kategorierna, för att vara säker på vad varje kategori skulle innefatta och 
hur stor variation en kategori kunde ha (Ibid., s. 170). 
 
Steg 6 – namnge kategorierna. Slutligen så namngav jag kategorierna (Ibid.). 
 
När analysarbetet var färdigt bad jag en annan lärarstuderande läsa igenom 
intervju- och observationsmaterial för att hitta likheter och skillnader och 
namnge dessa. Detta gjorde jag så att jag kunde jämföra våra två 
kategorisystem för att vara säker på att jag hade gjort en uttömmande analys, 
vilket även författarna rekommenderar (Ibid., s. 172) 
 
Ovan beskrivna databearbetningsmetod är induktiv, då data har lästs och 
sorterats så att mönster blivit tydliga. 
 
 
 

Studiens trovärdighet 

 
Studien syftar till att upptäcka företeelser, att beskriva uppfattningar och att 
tolka och förstå innebörden av livsvärlden hos dessa fyra informanter genom 
intervju och observation. Studien ämnar inte generalisera resultatet, utan 
förhoppningen med denna studie är att jag har gjort en trovärdig tolkning av 
dessa nämnda aspekter ovan. Valet av triangulering, och således användandet 
av både observation och intervju, gjordes för att få en så fyllig resultatbild som 
möjligt och för att se om informanternas uttalanden överensstämde med deras 
faktiska handlingar. 
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Etiska principer 

 
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer, där de fyra 
huvudprinciperna är som följer: 
 

Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.     
 
Samtyckeskravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan.  
   
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.    
  
Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål. (Patel & Davidson 2011:63) 
 

 
Dessa principer har tillgodosetts genom att jag har delat ut missiv som 
informerar de av forskningen berörda om studiens syfte. Jag har vidare delat 
ut ett samtyckesformulär till vårdnadshavare och elever, samt samtycke till 
deltagande i intervju avseende informanternas medverkan i intervjun (se 
bilaga 1 & 2). I nämnda blanketter har studiens deltagare även informerats om 
att de insamlade materialet endast kommer att användas för forsknings-
ändamål. Slutligen har informanterna tilldelats fingerade namn och skolorna 
är inte namngivna. 
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 Resultat  
I detta kapitel redovisar jag resultat efter vad som har framkommit av 
observationerna och intervjuerna. 
 
 

Observationer 

 
Nedan redogör jag för vad som har framkommit av observationerna. 
 
 

Anita 
 
Observationen startade klockan 08.20 och skedde under en lektion i kemi. Det 
var 18 stycken elever närvarande som satt placerade om två och två i bänkar i 
klassrummet. Läraren stod upp i mitten av klassrummet och hade ett bord 
placerat framför sig där delarna till laborationen stod uppställt. Efter att först 
ha gått igenom dagen, började Anita att diskutera tidigare laborationer som 
klassen hade utfört förgående vecka, för att sedan övergå till att tala om att de 
under dagens lektion skulle utföra en laboration som liknade de tidigare 
laborationerna som de hade utfört. Vid 08.25 bad Anita eleverna att ta upp sina 
skrivböcker i NO och bad dem skriva följande i sina böcker, som hon skrev på 
tavlan:  
 

Ballong på flaska 
PET-flaska 
Vinäger i flaska 
Bakpulver i ballongen 
Häll försiktigt ner bakpulvret i flaskan. Vad tror du kommer hända? 

 
När eleverna hade skrivit klart i sina böcker började Anita att utföra 
laborationen och eleverna var åskådare och deltog inte aktivt. Anita hällde 
först vinäger i PET-flaskan, bakpulver i ballongen med hjälp av en tratt och 
trädde sedan på ballongen på PET-flaskan. Samtidigt som hon gjorde dessa 
delar berättade hon för eleverna vad hon gjorde. När hon hade trätt på 
ballongen och blandat de olika delarna började ballongen att blåsa upp sig.  
När ballongen var uppblåst gick hon runt mellan bänkarna så att eleverna fick 
titta på den. Eleverna satt stilla i sina bänkar och verkade fascinerade över 
laborationen. Flera av dem tjöt till när ballongen började blåsa upp sig och 
verkade tycka att det var spännande. 
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Som avslut frågade Anita eleverna varför de trodde att ballongen hade blåst 
upp sig och vad det berodde på. Då ingen av eleverna gissade rätt sa Anita att 
anledningen till att ballongen blåste upp sig berodde på att det var koldioxid 
som bildas. Ingen diskussion följde eller någon mer invecklad förklaring. Med 
det avslutas lektionen 08.50 och eleverna ombeddess ta upp sina arbeten i 
svenska. 
 
 
 

Lisa 
 
Observationen startade klockan 10.20 och skedde under en lektion i kemi. Det 
var 16 stycken elever närvarande. Lisa startade lektionen med att börja tala om 
kemiska föreningar, atomer, molekyler och kemiska reaktioner. När hon gjorde 
det förde hon en dialog med klassen och ställde frågor till dem, och elever 
ställde frågor till henne. När de hade diskuterat ett tag så förklarade hon att 
dagens lektion skulle gå ut på att de skulle utföra en laboration och bilda en 
kemisk reaktion genom att blanda två kemiska föreningar. Eleverna ombads 
att ta upp sina skrivböcker i NO och därefter gav Lisa dem instruktioner till 
laborationen muntligt. Sedan skrev hon följande på tavlan: 
 

Hypotes 
Vad tror jag kommer hända? 
Varför tror jag att det kommer hända? 
 
H2O (Vatten) + NaHCO3 (Natriumvätekarbonat) 
H2O i en burk, lägg i NaHCO3 och sätt på locket. 

 
Eleverna fick därefter svara skriftligt på de ovan ställda frågorna. När alla 
hade skrivit klart så delades de in i grupper om fyra. De fyra grupperna 
placerade ut sig i klassrummet vid bänkar och började utföra laborationen. 
Vad som skedde i laborationen var att locket till burken flög av. Samtliga 
elever i klassen verkade uppskatta laborationen och tyckte att det var 
fascinerande och roligt. Det var en relativt hög ljudnivå från elevernas sida. 
 
När alla grupper var klara satte de sig på sina platser igen. De diskuterade 
gemensamt vad som hände och varför det hände. Ingen av eleverna kunde ge 
en förklaring till varför det hände så Lisa förklarade att det var en kemisk 
reaktion och att en ny kemisk förening bildades, koldioxid. Eleverna fick sedan 
skriva följande frågor i sina böcker och besvara dem: 
 

Vad hände? 
Varför? 
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När alla elever hade skrivit klart i sina böcker diskuterade de laborationen 
muntligt igen och repeterade vad som hände och varför. Som avslut fick 
eleverna hålla upp sina färgade muggar för att visa hur bra de hade förstått. 
Alla höll upp färgen grön (färgen grön betyder att de har förstått det bra). Vid 
11.05 var lektionen slut och eleverna gick till matsalen. 
 
 
 

Elvira 
 
Observationen startade klockan 12.00 och skedde under en lektion i fysik. Det 
var 24 stycken elever närvarande. Elvira startade lektionen med att säga att de 
under dagens lektion skulle utföra en laboration där de skulle tillverka sin 
egen termos, med syftet att försöka göra så att den höll värmen så bra som 
möjligt. De skulle temperera vattnet i termosarna första lektionen 
nästkommande dag för att se hur väl de olika termosarna hade hållit värmen. 
Klassen diskuterade därefter om värme och om ämnen som kunde påverka 
värme. När klassen hade diskuterat ett tag så gav Elvira laborations-
instruktionerna både skriftligt och muntligt. På en power point hade hon 
skrivit: 
 

Bygg din egen termos! 
Häll valfri mängd varmt vatten från kranen i en 33 cl 
plastflaska 
Använd er av valfritt material som ligger på bordet 
 
Hur ska ni bygga den så att den håller värmen på bästa sätt? 
Läs tidigare anteckningar i No-böckerna, diskutera i gruppen 
eller diskutera med andra klasskamrater. Lycka till! 

 
Eleverna blev uppdelade i grupper om tre. Materialet som de fick använda sig 
av var en 33 cl PET-flaska till vardera gruppen, folie, bomull, papper, tejp, 
silvertejp, gladpack. De placerade sedan ut sig i klassrummet och i två 
närliggande grupprum och började arbeta med uppgiften. Elvira cirkulerade 
mellan de olika rummen och svarade på frågor och diskuterade med eleverna. 
Samtliga elever i klassen verkade uppskatta laborationen och tyckte att det var 
fascinerande och roligt. Ingen av grupperna gick ut på rasten som låg mellan 
de två dubbellektionerna utan fortsatte att arbeta. 
 
Vid 13.40 började de städa upp och alla grupper placerade sina verk på ett 
bord längst fram i klassrummet. Klassen diskuterade sedan vad de hade gjort, 
varför de hade gjort som de gjort och hur många grader de trodde att vattnet 
skulle ha nästkommande dag. Som avslut fick de skriva en laborationsrapport i 
sina NO-böcker. Lektionen avslutades vid 14.20. 
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Antonia 
 
Observationen startade klockan 12.10 och skedde under en lektion i fysik. Det 
var 22 stycken elever närvarande. Antonia startade lektionen med att prata om 
samt diskutera med klassen om syror, baser, surt, basiskt och pH-skala. 
Samtidigt som klassen diskuterade höll Antonia upp tvättmedel, tandkräm, 
citronsyra, bikarbonat och coca-cola som klassen fick diskutera om gällande 
vad de olika ämnena hade för pH-värde och vad en pH-indikator var för 
någonting. När klassen hade diskuterat ett tag så berättade Antonia att de 
skulle utföra en laboration som berörde pH-värde, pH-skala och pH-indikator. 
Hon gav sedan laborationsinstruktioner muntligt och skriftligt. Hon skrev 
följande på tavlan, som hon bad eleverna att skriva i sina böcker: 
 

Laboration pH-fjäril 
 
1 papptallrik 
1 kaffefilter 
 
Doppa kaffefiltret i rödkålssaft. Sprid ut lite citronsyra och 
bikarbonat på filtret. 
 
Vad tror du kommer att hända? 

 
Eleverna satt på sina platser i klassrummet och under tiden som de skrev så 
gick Antonia runt och delade ut en papptallrik där hon la ett kaffefilter doppat 
i rödkålssaft på och två förpackningar med citronsyra och bikarbonat till varje 
elev. Antonia gav sedan eleverna en muntlig instruktion igen och eleverna 
började sedan med laborationen. Vad som hände var att de olika ämnena 
resulterade i olika färger på filtret som av rödkålssaften blev en pH-indikator. 
Samtliga elever verkade uppskatta laborationen och att de tyckte att det var 
roligt och spännande. 
 

När alla elever hade utfört laborationen diskuterade de att de olika ämnena 
gav olika färg på filtret och diskuterade gemensamt varför det blev som det 
blev. När de hade diskuterat klart fick eleverna skriva följande att svara på i 
sina böcker: 
 

Vad hände? 
Varför hände det? 

 

Lektionen avslutades 13.20 när eleverna hade skrivit klart i sina böcker. 
Antonia berättade att de under morgondagen skulle undersöka kaffefiltrena 
noggrannare och även klippa filtren så att de blev fjärilar som de skulle sätta 
upp på klassrummets väggar. 
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Syfte med det laborativa arbetet 
 
Lisa, Elvira och Antonia presenterade ett syfte för eleverna med 
laborationerna. När Lisa introducerade laborationen som klassen skulle utföra 
uppgav hon uppgiftens syfte när hon sa: 
 

Nu ska vi jobba med kemiska föreningar. Vi ska ta vatten, H2O, 
och natriumvätekarbonat, NAHCO3, och sätta ihop dessa 
molekyler. Som vi pratade om nyss, så kommer det bli en 
kemisk reaktion när vi sätter ihop dem. Nu ska vi alltså bilda en 
ny kemisk förening genom en kemisk reaktion. 
 
 

Elvira presenterade laborationsuppgiften och förklarade att de skulle bygga en 
egen termos som skulle hålla värmen så bra som möjligt. Antonia presenterade 
laborationsuppgiften genom att förklara att de skulle använda sig av en pH-
indikator och se hur den reagerade på surt och basiskt. 
 
Anita presenterade inget syfte med uppgiften för eleverna i fråga. 
 
 
 

Uppgiftens upplägg 
 
Anita utförde laborationen på egen hand längst fram i klassrummet och 
eleverna var åskådare. Hon hällde vinäger i en PET-flaska, bakpulver i en 
ballong genom en tratt, för att sedan träda över ballongen på flaskhalsen och 
blanda de olika delarna. Lisa delade upp klassen i grupper om fyra och lät 
eleverna gruppvis utföra laborationerna. De olika grupperna hällde vatten i en 
burk, lade i natriumvätekarbonat och satte på burkens lock. Elvira delade upp 
klassen i grupper om tre och lät eleverna gruppvis utföra laborationerna. De 
olika grupperna hällde varmt vatten i en 33 cl PET-flaska och fick sedan 
använda sig av olika typer av material för att försöka skapa en termos som höll 
värmen så bra som möjligt. Antonia lät eleverna utföra laborationerna på egen 
hand. Eleverna blev tilldelade ett kaffefilter doppat i rödkålssaft och två burkar 
med citronsyra och bikarbonat. De fick sedan strö ut och hälla dessa ämnen på 
kaffefiltret. 
 
Gemensamt för Lisas, Antonias och Anitas upplägg var att laborationerna var 
slutna och hade en låg frihetsgrad. Det fanns bara ett rätt svar på dem och 
svaret kom de fram till genom att följa laborationsinstruktionerna.  
 
Elviras upplägg var av en relativt hög frihetsgrad och laborationen var öppen 
då det inte fanns något rätt eller fel svar, utan eleverna fick fria händer till att 
själva prova. 
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Gemensamt för samtliga lärares upplägg var att laborationsinstruktionerna var 
tydliga och gavs både muntligt och skriftligt. Alla nämnda lärare förhörde sig 
även om att alla elever hade förstått laborationsinstruktionerna innan de gick 
vidare till nästa steg. Antonia frågade: 
 

Och vad var det vi skulle göra nu? Kan någon förklara för mig. 
 

Alla observerade elever fick skriva en hypotes i sina böcker innan 
laborationerna påbörjades där de fick skriva vad de skulle utföra och vad de 
trodde skulle ske. Anita diskuterade med sina elever efter att de hade skrivit 
klart i sina böcker och frågade: 
 

Vad har ni skrivit? Vad tror ni nu kommer hända? 
 
 

 

Laborationens avslutning 
 
Lisa och hennes klass avslutade laborationen genom att de diskuterade den 
och berörde vad som hade hänt och varför. Efter diskussionen fick eleverna 
skriva följande frågor i sina NO-böcker och besvara dem: 
 

Vad hände? 
Varför? 
 

Elvira och hennes klass diskuterade efter att de hade städat upp efter 
laborationen. De diskuterade vad de hade gjort och vad de trodde att 
morgondagens tempereringar skulle visa. Som avslut fick de skriva en icke 
styrd laborationsrapport i sina NO-böcker. Elvira frågade även: 
 

Och vad tror ni att temperaturmätningarna kommer visa i 
morgon? Kommer det vara skillnad på min flaska som jag inte 
har gjort någonting med, och på era som ni har tillverkat? 

 
Antonia och hennes klass avslutade laborationen med att diskutera vad som 
hade hänt och varför. Efter diskussionerna fick eleverna avsluta med att 
besvara nedanstående frågor i sina böcker: 
 

Vad hände? 
Varför hände det? 

 
Anitas klass avslutade med att hon ställde frågor om varför eleverna trodde att 
ballongen blåste upp sig. Ingen av eleverna kunde återge ett korrekt svar, och 
Anita förklarade då kortfattat varför ballongen blåstes upp när de blandade de 
olika delarna, genom att säga: 
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Det som hände var en koldioxidreaktion.  
 

Ingen mer bearbetning följde av uppgiften. 
 
 
 

Interaktion mellan lärare och elever 
 
Samtliga lärare förde en dialog med respektive klass. 
 
Före laborationen diskuterade Lisa och hennes klass kemiska reaktioner, 
kemiska föreningar, molekyler och atomer. Hon ställde frågor till eleverna och 
eleverna ställde frågor till henne. Hon frågade: 
 

Kan någon ge exempel på vad en atom är? […] Hur kan man 
förklara en molekyl? 

 
Lisas klass diskuterade vidare vad för laboration de skulle utföra och vad det 
innebar att utföra den. Som avslut diskuterade de gemensamt vad som hade 
hänt och varför. 
 
Elvira diskuterade med sin klass före, under och efter laborationen. Elvira 
ställde frågor till eleverna och eleverna ställde frågor till henne. Hon frågade: 
 

Vilka ämnen håller värme bra? […] Vilka ämnen håller värme 
sämre?  

 
Anita och hennes klass diskuterade laborationer som de hade utfört förgående 
vecka. Anita ställde frågor till eleverna och eleverna ställde frågor till henne 
när de diskuterade. Under diskussionen frågade Anita: 
 

Förra veckan blandade vi bakpulver och ättika, vad hände då? 
 
Även under själva laborationen förde Anita en dialog med eleverna: 
 

Bakpulvret som jag häller i ballongen nu, vad använder man det 
till? […] Vinägern i flaskan, vad kan man använda det till? 

 
Antonia förde en dialog med sin klass före, under och efter laborationen. Före 
laborationen talade hon om olika ämnen och huruvida de var basiska, neutrala 
eller syror. Hon höll upp en förpackning tvättmedel och frågade: 
 

Vilket pH-värde tror ni att tvättmedel har?[…] Kan ni komma på 
något annat ämne som vi har i hemmet som har samma pH-
värde? 
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Intervjuer 

 
Nedan redogör jag för vad som har framkommit av intervjuerna. 
 
 

Syfte med laborativt arbete 
 
De olika lärarna har uppgett olika syften för deras arbete med laborativt arbete 
i klassrummet. Två av syftena de alla uppger är gemensamt, vilket är att de 
säger att ett av syftena är att eleverna lär sig saker genom laborationer som de 
inte kan lära sig på annat vis, och att ett till syfte är att variera undervisningen.  
Elvira svarade följande på frågan vad hon hade för syfte med det laborativa 
arbetet: 
 

Jag har olika syften med det laborativa arbetet. Att elever lär sig 
saker som de inte kan lära på annat sätt, att variera 
undervisningen, att följa läroplanen och att arbeta för elevers 
livslånga lust att lära.  
 

Lisa talade om perceptuella preferenser, och att hon ville nå alla elever i 
undervisningen genom olika undervisningssätt: 
 

Ja, men att alla elever ska få chansen att lära sig. Vissa elever 
kanske lär sig av att jag skriver på tavlan, vissa andra behöver 
ta på saker och göra saker för att de ska kunna lära sig. Alla lär 
sig olika. Ja, men syftet är väl att förtydliga det jag gör genom 
att konkretisera, att de får pröva själva och att vi inte bara 
pratar om det. 

 
Anita nämnde ett till syfte utöver vad som nämndes i början, vilket var att det 
var viktigt för eleverna att kunna ställa hypoteser: 
 

[…]för att eleverna ska få pröva sig fram och kunna ställa egna 
hypoteser, komma fram till hur olika saker fungerar, när vi 
jämför och prövar oss fram med olika experiment. Få större 
förståelse alltså. Och just det här med att ställa en egen hypotes 
är viktigt. 

 
Antonia nämnde inga fler syften utöver de första två nämnda som alla hade 
nämnt. 
 
På följdfrågan om de berättade för eleverna om syftet med laborationer de 
skulle utföra, svarade alla lärare ja. 
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Hur lärarna arbetar med laborativt arbete 
 
Alla lärare uppger att de arbetar med laborativt arbete som ett inslag i de 
naturorienterade ämnena. Anita svarade följande på frågan hur hon arbetar 
med laborativt arbete: 
 

Ja, vi har ingen NO-sal. Ibland gör vi så att vi gör ett 
experiment i klassen, att jag antingen gör det själv eller tar ut 
några elever som får göra experimentet då. Jag har ju inte plats 
för att de skulle göra experiment två och två, även om jag skulle 
vilja. […] Så skriver vi upp planering först, material och vad 
som ska göras. Och sen får de ställa en egen hypotes vad de tror 
ska hända, och sen gör vi experimentet då. Och sen diskuterar 
vi ju fram och tillbaks varför det blev så. Så får de skriva hur 
det gick att genomföra experimentet då. 

 
Även Lisa, Antonia och Elvira uppger att eleverna före laborationen får skriva 
vad de ska göra och hur, och att de som avslut får skriva vad som hände och 
varför. Vidare gemensamt för alla lärare är att de säger att de diskuterar och 
för dialoger med eleverna, både före, under och efter det laborativa arbetet. 
Lisa uppger att: 
 

Just att skriva hypoteser och labbrapporter om vad och varför 
något hände är stora delar i det laborativa arbetssättet. Och 
diskussionen då också. Ibland kanske jag t.o.m. låter tjatig när 
jag upprepar och diskuterar, men det är för att alla ska förstå 
och att de ska komma ihåg det också. 

 
Lisa, Antonia och Elvira låter oftast eleverna arbeta i mindre sammansatta 
grupper som de själva har satt ihop under det laborativa arbetet. Ibland låter 
Elvira och Antonia eleverna arbeta själva. Mindre sällan laborerar Lisa själv 
med eleverna som åskådare, eller låter eleverna arbeta själva, men det inträffar. 
Gruppindelningen gör Antonia genom att: 
 

Jag sätter ihop grupper som är givande och där de kan stötta 
varandra och förklara. 

 
Alla lärare utom Elvira uppger att det laborativa arbetet i klassrummet är 
relativt hårt styrt och att laborationerna mindre sällan är öppna. I samband 
med att de säger det påtalar de att det hör samman med arbetssituationerna. 
Elvira säger att hon försöker att inte enbart ha låga frihetsgrader och slutna 
laborationer: 
 

[…]Ja, det vanligaste är ju att det laborativa arbetet är hårt styrt 
så. Men jag försöker i den mån det går ska sägas, att blanda 
laborationerna och ha vissa öppna och med högre frihetsgrader. 
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Var laborationerna utförs beror i hög utsträckning på ämnet i sig. Anita, Lisa 
och Antonia uppger att det laborativa arbetet i biologi i högre utsträckning 
bedrivs i utomhusmiljö. Antonia förklarar det som att: 
 

Utomhus har vi ju hur mycket möjligheter som helst att arbeta 
laborativt med miljön då.  

 
Elvira tycker även hon att biologi i högre utsträckning bedrivs i utomhusmiljö, 
men så även ämnet fysik. 
 
 
 

Med vilken kontinuitet de arbetar med laborativt arbete 
 
På frågan hur ofta de använder sig av laborativt arbete i undervisningen, 
svarade Anita att hon använder sig av det ungefär en gång i veckan. Antonia 
svarade att hon använde sig av det några gånger i månaden, vilket minst blir 
två till tre gånger. Lisa och Elvira svarade att de använder sig av det minst en 
gång i veckan. Lisa berörde även anledningen till varför det kunde skilja: 
 

Jag har NO två till tre gånger i veckan, och i alla fall minst ett av 
de passen används laborativt material. Men det varierar. Det 
beror oftast på ämnet, som att i biologi kanske vi gör det oftare 
t.ex.   
 
 
 

Möjligheter med laborativt arbete 
 
Lärarna i studien såg flera möjligheter med laborativt arbete. Vad alla svarade 
som var gemensamt för dem var att eleverna uppskattade det och att eleverna 
lärde sig bättre. Elvira svarade följande på frågan vad hon såg för möjligheter 
med laborativt arbete: 
 

Det finns oändligt med möjligheter. För att nämna några då så 
att eleverna uppskattar det, att undervisningen blir varierad 
och så tycker jag också att jag når fler elever och att de förstår 
bättre med laborativt arbete än utan laborativt. Som den senaste 
laborationen vi gjorde med statisk elektricitet t.ex., så hade det 
varit ganska svårt att förklara något så abstrakt utan att låta 
barnen få se och pröva själva.  
 

Lisa tyckte att möjligheterna även var att undervisningssättet i sig gjorde att 
eleverna lärde sig mer genom diskussionen med varandra och hennes 
stöttning och vägleding: 
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Eleverna lär sig med och av varandra. Större möjligheter att nå 
alla elever och det är lättare att se om eleverna har förstått eller 
inte om man arbetar laborativt, och då kan jag finnas där och 
stötta och vägleda.  

 
Även Anita, Antonia och Elvira tyckte att diskussionen till följd av det 
laborativa arbetssättet gjorde att eleverna lärde sig mycket. Hur de uttryckte 
att det var en möjlighet var att eleverna lärde sig av att diskutera med 
varandra och med läraren. Anita berörde en undervisningsmetod som hon 
hade lärt sig under matematiklyftet och börjat använda sig av i de 
naturorienterande ämnena: 
 

Jag har ju anammat det här EPA-sättet också från mattelyftet, 
och märker att de lär sig av att prata och diskutera med 
varandra. Och när man får förklara för en kompis som inte 
förstår, så är det ju ett perfekt sätt. Då lär man sig på ett 
enastående sätt. Vi hjälps åt på ett annat sätt och diskuterar i 
laborationerna, det är suveränt och de lär sig mycket. 

 
 
 

Svårigheter med laborativt arbete 
 
Samtliga lärare nämner att stora klasser är en svårighet till följd av att det är 
svårt att få plats och att hinna stötta, vägleda och hjälpa alla elever. Vidare 
nämner även samtliga lärare att materialbrist är en svårighet då det inte finns 
mycket material till nämnda undervisningssätt. Utöver dessa nämnda 
aspekter, nämnde Lisa ytterligare en svårighet: 
 

Klassen blir stimmig vid laborativt arbete… det är så roligt så 
eleverna blir lite stimmiga. 

 
 
 

Vilken effekt lärarna tror att laborativt arbete har för elevers 

kunskaper i naturvetenskap 
 
Alla deltagande lärare i denna studie tror att ett laborativt arbetssätt har en 
stor effekt för elevers lärande. Anita svarade följande på frågan vad hon trodde 
att det hade för effekt för elevers lärande: 
 

Jag tror att det är oerhört viktigt eftersom… eftersom jag tror 
på ett undersökande arbetssätt. Och att det har stor effekt för 
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deras kunskaper. Man får en större förståelse genom att pröva 
själv. […]  
 

Elvira, Antonia och Lisa preciserade inte varför de tror att det har stor effekt 
på elevers lärande, mer än att det har det. 
 

 
 

Sammanfattning  

 
Lärarna använder sig av ett laborativt arbetssätt som inslag i undervisningen. 
Sammanhangen varierar och det laborativa arbetet kan utföras både inne som 
ute. Hur laborationen utförs varierar och lärarna uppgav att det varierar om de 
själva utför laborationen, om de delar upp eleverna i mindre grupper eller om 
eleverna får utföra laborationer enskilt, vilket även observationerna visade. 
Det skilde vidare på frihetsgrader och huruvida laborationerna var slutna eller 
öppna, men gemensamt var att alla utfördes inomhus. Gemensamt för alla 
laborationer var att eleverna innan fick skriva hypoteser. Alla lärare uppgav 
även att eleverna fick bearbeta laborationerna genom att skriva vad som hade 
hänt och varför i sina anteckningsböcker, vilket observationerna visade att alla 
lärare utom en lät sina elever göra det. Vidare gemensamt var att alla lärare 
gav tydliga laborationsinstruktioner både skriftligt och muntligt, samt 
diskuterade före och under laborationerna. Alla lärare uppgav att de 
diskuterade och bearbetade de gångna laborationerna, men observationerna 
visade att alla utom en gjorde det. Möjligheterna med laborationerna såg 
lärarna som många, och betonade vikten av att ha laborativt arbete som inslag 
i undervisningen. Syftena för deras arbete med laborativt är att eleverna lär sig 
saker genom laborationer som de inte kan lära sig på annat vis, att variera 
undervisningen, perceptuella preferenser och att elever lär på olika vis, att det 
är viktigt för elever att kunna ställa hypoteser, att följa läroplanen, att arbeta 
för elevers livslånga lust att lära, att konkretisera undervisningen, att eleverna 
själva ska få pröva och inte enbart ha undervisning om någonting som inte 
inkluderar någonting konkret, för att få större förståelse och för att komma 
fram till hur saker fungerar.  Alla lärare uppgav att de berättar om syftet med 
laborationerna för sina elever, men mina observationer visade att alla utom en 
gjorde det. 
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 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag resultatet och den tidigare forskningen i en 
resultatdiskussion. Vad som sedan följer är en metoddiskussion där jag 
diskuterar mina val av metod, slutsatser och förslag till fortsatt forskning samt 
slutligen pedagogiska implikationer. 
 
 

Resultatdiskussion 

 
Vad som framkommer av resultatet är att lärarna i denna studie använder sig 
av laborativt arbete. Med vilken kontinuitet skiljs åt i form av några gånger i 
månader till några gånger i veckan, och var laborationerna utförs är till största 
del inomhus men även utomhus. Den starkaste kopplingen till laborativt 
arbete i läroplanen för grundskolan för de naturorienterande ämnena finns i de 
olika ämnenas syftesdel. För biologi står det: ”genomföra systematiska 
undersökningar i biologi” (Skolverket 2011:112), för fysik står det: ”genomföra 
systematiska undersökningar i fysik” (Ibid., s. 127) och på samma vis står det 
föreskrivet för kemi: ”genomföra systematiska undersökningar i kemi” (Ibid., 
s. 144). Dessa delar har alla lärare i denna studie förhållit sig till, då laborativt 
arbete är en del av deras undervisning. 
 
Vad som framhålls som viktiga komponenter för ett lyckat arbetssätt är att 
läraren har ett tydligt syfte med sin undervisning (Hart et al. 2000:656; 
Abrahams & Millar 2008:1947). Vad som framkommer av resultatet är att alla 
lärare i denna studie har uppgett olika syften för deras arbete med laborativt 
arbete i klassrummet.  Två av syftena de alla har uppgett är gemensamt, vilket 
är att de säger att ett av syftena är att eleverna lär sig saker genom laborationer 
som de inte kan lära sig på annat vis, samt att variera undervisningen. 
Förutom dessa två syften har de även uppgett syften som perceptuella 
preferenser och att elever lär på olika vis, att det är viktigt för elever att kunna 
ställa hypoteser, att följa läroplanen, arbeta för elevers livslånga lust att lära, 
att konkretisera undervisningen, att eleverna själva ska få pröva och inte 
enbart ha undervisning om någonting som inte inkluderar någonting konkret, 
för att få större förståelse och vidare därtill även att komma fram till hur saker 
fungerar.  Studier har tidigare gjorts kring vilka generella mål lärare har med 
laborativt arbete. Högström (2009:17) lyfter tre generella områden i sin 
avhandling. Dessa är kunskap och förståelse, attityd och motivation och laborativa 
färdigheter och arbetssätt, vilka lärarna i min studie tillsammans har berört. 
Högström sammanfattar målen som anses viktiga att eftersträva för lärare. 
Laborativt arbete ska hjälpa elever att utveckla: 
 



  

 

33 
 

• kunskap om och förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen 

• praktiska laborativa färdigheter inklusive problemlösningsförmåga och 
argumentation 

• förståelse av forskarens vetenskapliga arbetssätt 

• intresse och motivation 

• förståelse av det undersökande arbetets metoder och av 
naturvetenskaplig karaktär (Högström 2009:18). 

 
Dessa svar återfinns inte i denna studies resultat, utan lärarna har svarat mer 
generellt och likt Högströms generella definitioner som nämndes ovan. 
 
Högströms mål som lärare bör eftersträva återfinns även i läroplanens 
förmågor i fysik, biologi och kemi då det explicit står föreskrivet att elever ska 
ges möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska 
undersökningar och förmåga att kunna använda de olika ämnenas begrepp, 
modeller och teorier för att kunna samband (Skolverket 2011: 111-144). Implicit 
framgår det således av läroplanen att elever ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga även för förståelse av forskarens vetenskapliga arbetssätt samt 
förståelse för det undersökande arbetets metoder. Intresse och motivation är 
vidare någonting som ska genomsyra hela undervisningen då lärare ska arbeta 
för elevers livslånga lust att lära (Ibid., s. 7). Som nämndes ovan, så har inte 
lärarna i denna studie uttryckt dessa mål explicit. Dock har de uttryckt att de 
med det laborativa arbetet har för syfte att följa läroplanen, vilket kan tolkas 
som att när de utformar laborationer mer specifikt tittar utefter vad som står 
föreskrivet i läroplanen. 
 
Förutom det faktum att det är viktigt för lärarna att ha ett tydligt syfte, så är 
det även av yttersta vikt att kommunicera detta syfte till eleverna i fråga (Hart 
et al. 2000:672; Lunetta, Hofstein & Clough 2007:402). Alla lärare i denna studie 
uppgav i intervjuerna att de delger eleverna syftet med laborationerna i fråga. 
Vad observationerna visade var att alla utom en gjorde det. Tidigare forskning 
betonar även att det är viktigt att förse eleverna med tillräckligt med relevant 
kunskap om området som uppgiften ska behandla för att den ska bli 
meningsfull (Hart et al. 2000:672). Tre av lärarna i denna studie gjorde på 
ovanstående vis och diskuterade om berörda områden och vad eleverna skulle 
göra. En av lärarna gjorde inte det, vilket då enligt Hart et al. kan ha resulterat 
i att uppgiften inte blev meningsfull för eleverna i fråga. Ett tydligt syfte 
inbegriper även laborationsinstruktioner. Forskning visar att elevers lärande är 
kopplat till vad laborationsinstruktionen syftar till. Elevers lärande är direkt 
kopplat till lärarens intention med uppgiften som ges, och huruvida de gör 
som läraren har tänkt (Högström 2009:23; Abrahams & Reiss 2012:1038). 
Samtliga lärare i denna studie gav laborationsinstruktioner både muntligt och 
skriftligt och förhörde sig samtidigt om att alla elever hade förstått dem.  
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Laborationerna i denna studie har skilt sig åt avseende hur de har gått till. En 
lärare har laborerat själv och låtit eleverna vara åskådare, två stycken har delat 
upp eleverna så att de i mindre grupper har fått laborera och en av lärarna har 
låtit eleverna laborera en och en. Läraren som laborerade själv och lät eleverna 
vara åskådare, uppgav i intervjuen att den bakomliggande orsaken till att 
eleverna inte fick laborera själva var att det inte fanns utrymme för det i 
klassrummet. Frihetsgraderna har även skilt, och för att definiera dem enligt 
Schwab (se Andersson 1989:68) så har de varit av frihetsgrad 2 och 1, vilket i 
praktiken innebar att tre lärares laborationer hade låg frihetsgrad och en 
lärares laborationer hade högre frihetsgrad i den bemärkelsen att 
genomförandet och svaret var öppet i laborationen. Mönster som blir tydliga 
gällande tillvägagångssättet är att den enda läraren som hade öppna 
laborationer var den som enbart undervisade i matematik och de 
naturorienterade ämnen. Samma lärare var även den enda som i intervjuen 
uppgav att hon försökte använde sig av laborationer av olika frihetsgrader. 
Vidare hade samma lärare tillgång till fler salar, vilket de andra inte hade.  
 
Alla elever har fått skriva en hypotes innan laborationerna om vad de skulle 
göra och vad de trodde skulle hända. Alla utom en lärare i denna studie lät 
även eleverna skriva som avslut vad de hade gjort och varför, och förde även 
diskussioner om vad de hade utfört. Vad som nämns som svårigheter med 
laborativt arbete enligt tidigare forskning är att det laborativa arbetet i sig inte 
leder till förståelse av fenomen, utan det är diskussioner kring och om det 
utförda arbetet (Abrahams & Millar 2008:1966-1967), vilket tre av lärarna i min 
studie har anammat. Abrahams och Millars studie som bland annat 
undersökte lärares arbete med laborativt arbete i skolan, visade att flera av 
lärarna i studien enbart utformade laborativa uppgifter, och sedan utgick ifrån 
att eleverna skulle lära av att utföra dem, vilket stämmer in på en av lärarna i 
min studie. Harts et al. (2000:662) studie belyser det faktum, att genom att ha 
intervjuat elever, kommit fram till att flera av eleverna inte visste varför de 
utförde laborationerna. Det faktum hör samman med att syftet och mål med 
uppgifter behöver tydliggöras för elever, då det har visat sig att elever lär 
bättre om de är medvetna om mål och syften. Vad detta faktum kan ha för 
åverkan på eleverna i fråga framgår inte av den tidigare forskningen, mer än 
att det krävs bearbetning efter gjorda laborationer för att elever ska lära sig. 
 
Diskussioner mellan elever, och mellan lärare och elever, är nödvändigt för att 
lärande ska ske (Lunetta, Hofstein & Clough 2007:402; Högström 2009:16).  
Samtliga lärare i denna studie har diskuterat med eleverna före och under 
laborationerna. Tre stycken har som ovan nämnts diskuterat utförligt efter 
laborationerna, och en lärare har kortfattat fört en diskussion som avslut. Alla 
lärare har även understrukit att de tycker att diskussionerna i klassrummet är 
av stor vikt för lärande, och att de tycker att eleverna lär av dem och av 
varandra genom diskussioner. Högström (2009:16) betonar i sin avhandling att 
laborationer är en intellektuell process som kräver hjälp och handledning av 
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lärare. Samtliga lärare har i denna studie, som nämnts, handlett före och under 
själva laborationerna. 
 
Ett laborativt arbetssätt har visat sig ha effekt på elevers lärande och 
laborationer är ett viktigt inslag i undervisningen oberoende av på vilken nivå 
undervisningen bedrivs. Hur det har effekt är att det ger kunskap om 
procedurer och koncept, laborationen är ett komplement till teorin då den 
skapar grundläggande förståelse för skillnaden mellan teori och praktik samt 
att det kan ge elever fördjupade kunskaper om ämnet (Hult 2000:12–13; 
Lunetta, Hofstein & Clough 2007:394; Abrahams & Millar 2008:1948; Högström 
2009:14). Alla lärare i denna studie har sagt att ett laborativt arbetssätt är 
viktigt och att de ser stora fördelar med att använda det. 
 
Laborationer är även viktigt i undervisning av anledningar som att 
entusiasmera elever, motivera elever och för att väcka ett intresse och 
nyfikenhet (Hult 2000:13; Lunetta, Hofstein & Clough 2007:394; Abrahams & 
Millar 2008:1948; Högström 2009:14). Alla lärare i denna studie har sagt att ett 
laborativt arbetssätt är viktigt för att elever uppskattar det, precis som även 
tidigare forskning visade. Detta framgick även av mina observationer, även om 
fokus låg på läraren. Eleverna verkade tycka att laborationerna var fascinerade 
och spännande, och det faktum att en klass valde att hoppa över en rast 
indikerar även det på att de uppskattade laborationen. 
 
Forskning är inte samstämmig i huruvida laborativt arbete har effekt på 
elevers lärare eller inte. Hult (2000:26) skriver att det finns forskning som har 
kommit fram till att ett laborativt arbetssätt inte har, eller ringa har, effekt på 
elevers lärande. Inga lärare i denna studie har nämnt några negativa effekter 
på elevers lärande, mer än att elever blir stimmiga, men som inte behöver vara 
synonymt med att inte lära sig. 
 
Svårigheter med laborativt arbete nämner lärarna i denna studie som att det är 
kostsamt, avsaknad av material och NO-salar samt stora grupper. Dessa 
aspekter tar även den tidigare forskningen upp, utom gruppstorlekar och 
avsaknad av NO-salar.  
 
Denna studie har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv på undervisning 
och lärande, med fokus på att det är i sociala sammanhang som lärande sker 
genom interaktion mellan människor. I intervjuerna som har gjorts med 
lärarna framgår det att de anser att eleverna lär sig gemensamt och genom 
diskussion gällande det laborativa arbetet, precis i enlighet med den 
sociokulturella teorin. 
 

Begrepp som är viktiga i ett sociokulturellt perspektiv och som är av betydelse 
för denna studie är redskap och verktyg. Vad som menas med dessa nämnda 
begrepp är de intelligenta och fysiska resurser som vi har förfogande över och 
som vi använder när vi agerar i vår omvärld (Vygotskij 1978: 26; Säljö 2010:20). 
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Mina observationer har visat att laborationerna har innehållit fysiska redskap 
såsom papper, penna och verktyg till laborationerna, och intelligenta redskap 
som har använts är språket i både skrift och tal. Dessa redskap har förlängt 
elevernas förmågor, då de har kunnat genomföra laborationerna, och kanske 
förstått dem, genom dessa verktyg. 
 
Vad som är avgörande i det sociokulturella perspektivet är interaktion och 
kommunikation mellan människor, då det är genom språket som kunskap 
skapas och kommuniceras (Vygotskij 1978:84; Säljö 2010:22). Ett centralt 
antagande i den sociokulturella teorin är mediering, vilket innebär att vårt 
tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur vår kultur och dess 
fysiska och intelligenta redskap (Vygotskij 1978:38–39; Säljö 2010:81). Vår 
förståelse medieras av fysiska och intelligenta redskap i sociala aktiviteter. Vi 
förstår världen och det som sker i den genom dessa. Mina observationer och 
intervjuer har visat att interaktionen har just en ytterst viktig funktion, då 
lärarna och eleverna har fört dialoger. 
 
Vad som vidare hör ihop med den sociokulturella teorin är appropiering, vilket 
innebär att ta till sig och ta över kunskaper från andra människor i 
samspelssituationer (Säljö 2010:119). Begreppet appropiering hör även 
samman med begreppet utvecklingzon. Utvecklingszon är avståndet mellan 
vad en människa klarar av på egen hand, och vad som kan klaras genom stöd 
och handledning av andra (Vygotskij 1978: 86; Säljö 2010:120). Hur detta har 
visat sig i observationerna är att eleverna har klarat av att utföra laborationer 
som de inte tidigare har utfört, för att de har tagit över och till sig kunskap 
ifrån lärarna i samspelssituationer. Begreppet utvecklingszon visade sig 
genom att eleverna fick stöd och handledning av lärarna, vilket även framkom 
av intervjuerna då en lärare nämnde att hon medvetet skapade 
gruppsammansättningarna så att grupperna skulle passa på så vis att eleverna 
kunde stötta varandra då de kunde olika saker.  
 
Scaffolding är även en viktig del inom det sociokulturella perspektivet, vilket 
innebär stödstrukturer (Säljö 2010:123). Detta har i studien visat sig genom att 
lärarna har gett instruktioner till uppgifterna och sedan varit behjälpliga med 
hur den kan definieras och tolkas och stöttat eleverna i den. Det har även 
framkommit av en intervju att en lärare talade om stöttning och att vägleda 
elever. 
 
 
 

Metoddiskussion 

 
Uppsatsen syfte har varit att undersöka hur några mellanstadielärare använder 
sig av ett laborativt arbetssätt i undervisningen i de naturorienterade ämnena, 
och vad de har för uppfattningar och erfarenheter av det från sin yrkes-
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utövning. För att undersöka detta har jag använt mig av observation och 
intervju som kvalitativ metod i denna studie. Att ha använt mig av båda dessa 
metoder, och således triangulering, tycker jag har varit viktigt i att ge en 
trovärdig bild då det gett en fylligare och tydligare resultatbild. Samtidigt har 
jag genom valda metodansats haft möjlighet att kontrollera om vad 
informanterna uppger och vad de faktiskt gör överensstämmer.  
 
Innan jag började med de riktiga observationerna utförde jag en prov-
observation hos en lärare i mellanstadiet. Detta gjorde jag med anledning av 
att pröva mitt observationsschema för att se om det fungerade, som Patel och 
Davidson (2011:97) anser är av yttersta vikt. Vad jag kom fram till efter att ha 
utfört provobservationen var att min tanke som jag hade haft innan, att följa 
allt som inträffade, inte var möjligt i praktiken då berörda klass delade upp sig 
i tre olika rum under observationen. Hade jag inte gjort provobservationen och 
konstaterat detta och flyttat över fokus till läraren, hade det påverkat de riktiga 
observationerna. Jag ville även kontrollera om det var möjligt att få med det 
jag önskade utan inspelning, då inspelning kan påverka de medverkandes 
agerande (Stukát 2005:50). Genom provobservationen märkte jag att det inte 
var svårt att få med allting genom anteckningar och observationsschemat, och 
att inspelning av den orsaken inte var nödvändigt. 
 
Observationerna har gjorts i ämnena fysik och kemi. Detta är inte någonting 
som jag har bestämt då jag hade lämnat ämnesvalet fritt, utan det föll sig som 
så av att lärarna själva fick bestämma. Kanske hade jag fått ett annat underlag 
om jag även hade observerat ämnet biologi. En observation hos vardera lärare 
har gjorts och grundades på tidsaspekten, då fler observationer med största 
sannolikhet inte hade hunnits med inom studiens tidsramar. Jag är medveten 
om att utfallet hade kunnat se annorlunda ut om fler observationer hade gjorts. 
En till aspekt som jag har haft i åtanke är att min närvaro kan ha påverkat 
observationerna. 
 
Innan de riktiga intervjuerna utförde jag en provintervju med en annan 
lärarstuderande, då flera metodböcker rekommenderar det (Patel & Davidson 
2011:86).  Detta gjorde jag med anledning av att intervju kan kritiseras för att 
den ställer stora krav på frågornas utformning (Stukát 2005:38–39). I och med 
att jag utförde provintervjun gavs jag möjlighet att prova min intervjuguide 
och kunde korrigera frågor, samt att jag fick pröva mig själv som intervjuare. 
Jag kom även till insikt om att inspelning var viktigt i den bemärkelsen för att 
kunna registrera alla svar exakt, och att en intervju utan inspelning inte förflöt 
lika bra som en med, då jag tyckte att det var svårt att föra en dialog samtidigt 
som jag var tvungen att skriva. Detta vägdes dock mot att en inspelning kan 
påverka intervjupersonerna och deras svar (Patel & Davidson 2011:87).   
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Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

 
Av den tidigare forskningen framkom det att ett laborativt arbetssätt i 
undervisningen är viktigt av flertalet anledningar. Det framkom även att för 
att undervisningen ska bli gynnsam är det av stor vikt att lärarna har ett 
tydligt syfte med det laborativa arbetet, att detta syfte kommuniceras till 
eleverna samt att bearbetning följer det laborativa arbetet. De i studien 
framkomna resultaten tyder på att lärarna i denna studie använder sig av ett 
laborativt arbetssätt i undervisningen och har ett tydligt syfte med sin 
undervisning. Alla lärare utom en har kommunicerat syftet med det laborativa 
arbetet till eleverna i fråga, och vidare har även alla lärare utom en bearbetat 
den gångna laborationen. I förhållande till den tidigare forskningen, innebär 
det att läraren som inte har kommunicerat syftet med det laborativa arbetet till 
eleverna och heller inte har bearbetat det laborativa arbetet, inte har förhållit 
sig till de viktiga aspekter som tidigare forskning tar upp som krävs för att 
undervisningen ska bli gynnsam.  
 
Mönster som blev tydliga i denna studie gällande lärares tillvägagångssätt vid 
laborationer var att det skilde i den bemärkelsen att läraren som enbart 
undervisade i MA/NO hade öppna laborationer, och övriga lärare som 
undervisade i fler ämnen än NO hade laborationer av lägre frihetsgrader. 
Fortsatt forskning hade kunnat utformas på samma vis som denna, men med 
betoning på att undersöka skillnaden mellan lärare som enbart undervisar i 
MA/NO och mellan lärare som undervisar i fler ämnen.  
 
Denna studie har varit av kvalitativ ansats och undersökt fyra lärares 
handlande och syn. Det laborativa arbetet har studerats i ämnena kemi och 
fysik, varför vidare forskning hade kunnat utformas på samma vis som denna 
studie, men med skillnaden att undersöka laborativt arbete i ämnet biologi. 
Elevers syn på laborativt arbete hade även kunnat involveras i vidare 
kvalitativa studier. 
 
Som ovan nämnt, så har studien varit av kvalitativ art och således inte gjort 
anspråk på att generalisera resultatet. Fortsatt forskning hade även kunna vara 
av kvantitativ ansats för att undersöka hur lärare arbetar med laborativt arbete 
och i studien kunna generalisera resultatet. 
 
 
 

Pedagogiska implikationer 

 
De internationella undersökningarna TIMSS och PISA visar på en nedåtgående 
trend gällande elevers kunskaper i naturvetenskap. Tidigare forskning visar 
att ett laborativt arbetsätt är viktigt i undervisningen och kan leda till ökade 
kunskaper, därför var det  intressant för mig att undersöka hur fyra lärare 
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arbetar med laborativt arbete i undervisningen för att ta reda på hur deras 
undervisning såg ut. Av föreliggande anledningar anser jag att min studie är 
både yrkesrelevant och aktuell. Min examen som lärare är stundad och 
yrkeslivet närmar sig, där jag kommer ansvara för att bedriva undervisning 
med utgångspunkt i rådande styrdokument. Undervisning i de 
naturorienterade ämnena är en stor och viktig del, och genom att ha studerat 
dessa fyra lärares arbete har jag skaffat mig kunskap i form av lärarnas 
beprövade erfarenhet som läroplanen föreskriver, samtidigt som jag har 
uppmärksammat den nedåtgående trenden. 
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 Bilagor 
 

Bilaga 1. Missiv  

 

Missiv 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Tove Söderholm och jag studerar till lärare med inriktning 
mot årskurs 4-6 på Mittuniversitetet i Härnösand. Jag läser nu min sista 
termin där jag skriver mitt examensarbete. Med utgångspunkt i ämnet 
naturvetenskap har jag valt att skriva om laborativt arbete som 
undervisningsform.  
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur verksamma lärare 
arbetar med ett laborativt arbetssätt i mellanstadiet. För att undersöka 
detta kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod och 
genomföra observationer i olika klasser och intervjuer med lärare. I 
observationerna kommer fokus att vara på läraren. 
 
I mina observationer kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 
forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet är frivilligt. 
Material som jag samlar in under observationerna kommer enbart att 
användas till forskning samt att andra forskare får ta del av materialet. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen person eller 
plats kommer att kunna pekas ut i den färdigställda uppsatsen.  
 
Jag bifogar här ett papper där vårdnadshavare och barn kan ge sitt 
samtycke till att medverka i studien eller inte. 
 
Har ni några funderingar kan ni kontakta mig på nedanstående adress: 
Toan1200@student.miun.se 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Tove Söderholm 
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Samtyckesformulär 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 
 

__________________________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 
 
__________________________________________________________ 
Barnets underskrift 
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Bilaga 2: Samtycke till deltagande i intervju  

 
 

Samtycke till deltagande i intervju 
 
 
Jag heter Tove Söderholm och studerar till lärare med inriktning mot 
årskurs 4-6 på mittuniversitet. Under hösten 2016 läser jag min sista 
termin och skriver just nu mitt examensarbete. Jag vill tacka dig för att 
du har valt att deltaga i denna intervju som kommer att behandla ett 
laborativt arbetssätt i mellanstadiet. Jag vill även informera om att 
deltagandet är frivilligt och att du som respondent har rätt att avbryta 
intervjun när du vill. Alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
 
 
 
 
 
 
Jag samtycker till deltagande i intervju och till att intervjumaterialet 
används i examensarbetet av Tove Söderholm 
 
 
__________________________________________________________ 
Ort och datum 
 
__________________________________________________________ 
Namn 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vilken/vilka årskurs/årskurser undervisar du i? 
 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Vad innebär laborativt arbete för dig? 
 
Vad har du för syfte med det laborativa arbetet? 
 
Hur arbetar du med laborativt arbete?  
 
Hur ofta använder du dig av laborativt arbete? 
 
Kan du beskriva din senaste laboration? 
 
Vad finns det för svårigheter? 
 
Vad finns det för möjligheter? 
 
Finns det några skillnader/likheter med laborativt arbete mellan fysik, 
kemi och biologi? 
 
Vilken effekt tror du att laborativt arbete har för elevers kunskaper i 
naturvetenskap? 
 
Vad tror du att eleverna tycker om laborativt arbete? 
 
Har din undervisning i naturvetenskap förändrats sedan du började 
arbeta? 
 
PISA och TIMSS visar att elevers kunskaper i naturvetenskap sjunker. 
Är det någonting du märker av? Vad tror du att det beror på? 
 
Är det någonting du vill tillägga? 
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Bilaga 4. Observationsområden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum och tidpunkt:  

Observerad lärare:  

Årskurs:  

Ämne:  

Observerad tid:  

Antal grupper:  

Anger läraren något syfte med uppgiften? 

□JA □NEJ 
Om JA, vilket? 

Inledning (Vad talar läraren om? Instruktioner? Förs diskussioner? Osv.) 

 
 
 

Uppgift (Vad är det för uppgift? Är den sluten eller öppen? Hur är den formulerad? 
Laborationsinstruktioner? Hur löses den? Verktyg? Osv.) 
 

Under laborationen (Enskilt, grupp, åskådare? Hur många är de i varje grupp? Går 
läraren runt till alla? Osv.) 

Interaktion/frågor (Lärare-elev, elev-lärare) 

Avslutning (Hur avslutas laborationen? Diskuteras det? Vilka diskuterar? 
Diskuteras lösningar?  
 


