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Abstract: 
 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka lärares syfte med laborativt arbete i 
årskurs 1-3 i NO-undervisningen samt vilka svårigheter som lärarna beskriver med det 
laborativa arbetssättet i NO-undervisningen. Studien har genomförts med hjälp av 
kvalitativa intervjuer av sex lärare som är verksamma i årskurserna 1-3. Alla tre 
årskurserna finns representerade i studien.  
 
De resultat som framkommit i studien är att lärare har flera olika syftet med det 
laborativa arbetet i NO-undervisningen. De syften som framkom var att öka förståelsen 
för naturvetenskapliga fenomen hos eleverna, öka elevernas motivation och intresse för 
naturvetenskap, erbjuda elever att uppleva naturvetenskap med händerna, erbjuda 
eleverna en möjlighet att träna på läroplanens mål, erbjuda eleverna en undervisning 
som utgår från varje elevs förutsättningar. 
 
Studiens frågeställningar berör även hur de intervjuade lärarna använder sig av laborativt 
arbete samt vilka svårigheter som lärarna uppger finnas med arbetssättet. Studien visar 
då att lärarna främst arbetar laborativt utomhus främst med biologi och att den 
svårigheten som flest lärare påpekade var avsaknaden av material. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Laborativt arbete, svårigheter, NO-undervisning, grundskola, naturvetenskap, inquiry, 
årskurs 1-3 
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INLEDNING 
Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a, s.10) uttrycker att alla elever, oavsett vart 
i landet de befinner sig, har rätt till likvärdig utbildning. Vidare beskriver läroplanen att 
skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling genom varierade arbetsformer och 
varierat innehåll (Skolverket, 2011a, 10). I skolarbetet ska de praktiska aspekterna 
uppmärksammas. I kursplanerna för de naturorienterade ämnena framgår det att 
naturvetenskapen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra 
systematiska undersökningar (Skolverket, 2011a, s.148, 158, 170). Till naturvetenskap i 
skolan räknas skolämnena biologi, fysik och kemi (Skolverket, 2011a, s.148ff, s.158ff, 
s.169ff). Skolverket (2011b, s.7) framför att systematiska undersökningar innebär att 
elever lär sig att formulera frågor, välja undersökningsmetod, planera, hantera material 
och utrustning samt att värdera resultat och dra slutsatser.  
 
Tidigare i min utbildning har jag genomfört en systematisk litteraturstudie (Edenberg, 
2015) där lärares syfte med det laborativa arbetet i NO-undervisningen i årskurs 1-9 
undersöktes. I samband med studien framkom även en del svårigheter med det laborativa 
arbetssättet som studerades närmare. När studien (Edenberg, 2015) genomfördes väcktes 
ett intresse för forskning inom området stort då antalet studier kring det laborativa arbetet 
i NO-undervisningen för de lägre skolåldrarna var få. Av den anledningen har en 
kvalitativ intervjustudie genomförts med syftet att se vilka syften lärare har med laborativt 
arbete i årskurs 1-3 samt vilka svårigheter som finns med arbetssättet.  

BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras några i arbetet återkommande centrala begrepp. Vidare 
presenteras även hur laborativt arbete används i tidigare forskning och vad 
styrdokumenten säger om arbetssättet.  

Viktiga begrepp 
I detta avsnitt presenteras och förklaras orden laborativt arbete, undersökande arbetssätt 
samt systematiska undersökningar.  

Laborativt arbete 
Det finns olika typer av undervisning inom naturvetenskap, en av dessa är laborationer 
som ses som en naturlig och betydande del av undervisningsinnehållet (Högström, 
Ottander & Benckert, 2006, s.54). Ordet laboration blir därför i detta sammanhang viktigt 
att förklara. I Svenska Akademins Ordbok (2009, s.1721) beskrivs ordet laboration som 
ett naturvetenskapligt försök eller experiment, ofta ett systematiskt försök som 
förekommer under en längre period. Hult (2008, s.17) hävdar att de tre begreppen, 
laboration, praktiska arbete och experiment är begrepp som ofta flyter ihop med 
varandra. Dock menar Hult (2008, s.18) att orden skiljer sig från varandra. Experiment är 
ett begrepp som återspeglar ett arbetssätt där eleven ges möjlighet att bekräfta en tanke 
eller teori, att experimentera innebär också att den studerande får träna sig i att mäta och 
observera (Hult, 2008, s.18). Att laborera påpekar Hult (2008, s.19) är att även här testa 
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en teori, men det kan även innebära att eleven själv får samla in material och mäta dem. 
Genom att laborera anser Hult (2008, s.19) att eleverna per definition får en vana vid 
praktiskt, laborativt arbete inom naturvetenskapen. Hult (2008, s.19) påpekar vidare att 
praktiskt arbete kan vara många olika saker i utbildningssammanhang. Dock framhåller 
Hult (2008, s.19) att hans definition på praktiskt arbete är ett experiment eller en 
laboration, men att det även kan vara andra typer av praktiskt arbete. Något som är viktigt 
att påpeka i denna studie är att tidigare nationella (Lager-Nyqvist 2003 s.44, Johansson 
2012 s.20f) och även internationella studier (Bell, R L; Blair, L M; Crawford, B 
A; Lederman, N G, 2003, s.488f) beskriver tre huvudinriktningar som lärare har som syfte 
med laborativt arbete.  
 
Utöver dessa huvudinriktningar beskriver Högström (2009) att lärare beskriver att 
affektiva aspekter så som intresse har betydelse för elevers lärande. Vidare kan varje 
huvudinriktning beskrivas närmare. Den första inriktningen som berör elevers 
kunskapsutveckling gällande utförandet av laborativa undersökningar innebär att själva 
laborationen i sig är målet med undervisningen, här lär sig elever att bemästra mätverktyg, 
skriva hypoteser och värdera resultat (Lager-Nyqvist 2003 s.44, Bell 
Blair,Crawford, Lederman 2003 s.488f). Den andra inriktningen, att elever lär sig 
naturvetenskapliga begrepp och teorier, menar Johansson (2012, s.21) syftar till att elever 
ska lära sig de bakomliggande fenomenen. Det tredje inriktningen som behandlar 
naturvetenskapens karaktär handlar om att elever skall få förståelse för hur 
naturvetenskaplig kunskap formas. Det sista temat, att laborationer ska intressera elever 
för naturvetenskap beskrivs som betydelsefullt för att elever skall vara motiverade och 
därmed ökad lust för att lära sig mer genom att till exempel vara nyfikna och ställa frågor 
(Högström, 2009)  

Undersökande arbetssätt och systematiska undersökningar 
I samband med ordet laborativt arbete finns andra begrepp som bör förklaras. Ett engelskt 
begrepp som ofta används inom detta område är inquiry. Prismas engelska ordbok (2008, 
s.340) visar att inquiry betyder efterforskning och undersökning. Wickman (2012) menar 
att det engelska ordet inquiry översätts på svenska till ett undersökande arbetssätt. 
Skolverket (2011b, s.7) klargör att ett undersökande arbetssätt hjälper elever att lära sig 
hur man tar reda på saker genom att undersöka. Inom naturvetenskap kan då elever få 
insikter i ämnets möjligheter och begränsningar när de gäller att bearbeta och förklara 
olika frågor (Skolverket, 2011b, s.7). I kursplanen för de naturorienterade ämnena 
uttrycks förmågan att ”genomföra systematiska undersökningar” (Skolverket, 2011a, 
s.112). Skolverket (2011b, s.8) beskriver systematiska undersökningar som allt från att 
formulera en frågeställning, välja undersökningsmetod och planera hur material och 
utrustning ska hanteras, är kritisk när man värderar resultat samt drar slutsatser. Eleverna 
lär sig genom att arbeta med systematiska undersökningar hur praktiskt arbete i 
naturvetenskapen kan genomföras i form av experiment, laborationer och observationer. 
Genom att arbeta med förstoringsglas, håvar, kikare samt andra redskap att utforska 
naturen med menar Skolverket (2011b, s.19) att målen ”enkla fältstudier och 
observationer i närmiljön & enkla naturvetenskapliga undersökningar” kan uppnås 
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(Skolverket, 2011a, s.112). Områdena att göra upptäckter kring kan vara lekparker, 
friluftsområden eller andra miljöer som eleverna är välbekanta med. Skolverket (2011b, 
s.19) menar att även arbetet med enkla naturvetenskapliga undersökningar har inslag av 
systematiskt arbete. 

Användningen av laborativt arbete i NO-undervisningen 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning i förhållande till laborativt arbete i NO-
undervisningen.  

Elevinflytande och ökad förståelse med laborativt arbete 
Med hjälp av laborationer ökar elevers förståelse för naturvetenskap, dock uppnås inte 
förståelsen med vilken laboration som helst (Högström, Ottander och Benckert, 2010, 
s.84). Högström, Ottander och Benckert (2010, s.84) visar att laborationer som genomförs 
av gammal vana eller för att de finns med i läroböckerna inte alltid är meningsfulla för 
eleverna och ger inte eleverna den förståelse som lärarna strävar efter att de ska få. Hult 
(2000, s.15) anser att laborativt arbete ger eleverna ett meningsfullt lärande. Högström, 
Ottander och Benckert (2010, s.86) understryker att eleverna måste veta syftet med 
laborationerna de genomför för att laborationerna ska uppfattas som meningsfulla. Berg, 
Löfgren och Eriksson (2007, s.157) visar i sin forskning att lärare mot de högre skolåren 
(åk 7-9) ser det som problematiskt att elever inte har ”upplevt” kemi i de lägre 
skolåldrarna. Laborationer och experiment blir mer komplicerade i de högre skolåldrarna 
och om elever inte har med sig upplevelserna från låg- och mellanstadiet blir det svårare 
för eleverna att förstå olika fenomen (Berg, Löfgren och Eriksson, 2007, s.157). Enkla 
laborationer kan ses som ett bra sätt för elever att påverka undervisningen. Högström, 
Ottander och Benckert (2010, s.85) visar i sin studie att lärare tidvis använder sig av 
enklare laborationer för att öppna upp för nya kunskapsområden. Genom att låta elever 
genomföra enklare laborationer kan nya frågor väckas hos eleverna som vidare leder till 
nya upptäckter.    

Sammankoppling mellan teori och praktik i laborativt arbete 
Skolverket (2012, s.6) påpekar att det är oerhört viktigt att sammanväva teori och praktik i 
undervisningen. Det gäller att både ge en teoretisk bakgrund till de praktiska momenten i 
undervisningen samt att förklara de praktiska utförandena med hjälp av teorin. Även Hult 
(2000, s.15) visar att laborationen bör vara ett komplement till teorin, elever kan genom 
att varva teori och praktik få en större känsla för fenomenet de undersöker. Högström, 
Ottander och Benckert (2006, s.58) visar i sin studie att lärare beskriver att det laborativa 
arbetet i NO-undervisningen är inriktat mot att visa eleverna att praktiskt arbete kan 
bekräfta teori samt att elever kan lära teori från praktiken. Skolinspektionen (2012, s.13) 
har vid granskning av olika skolor sett att många lärare enbart använder sig av ren 
faktainlärning där läraren själv står längs fram i klassrummet och genomför laborationer 
medan eleverna observerar.  

Vardagsanknytning i naturvetenskapsundervisningen  
Enligt läroplanen (Skolverket, 2011a, s.13) ska undervisning bedrivas på ett sådant sätt att 
elever ska kunna använda kunskaper från naturvetenskapliga kunskapsområden i 
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samhällsliv och vardagsliv. Glynn och Winter (2004, s.56) menar att laborativt arbete i 
undervisningen ger elever en möjlighet att se laborationen som verkliga händelser i 
vardagen, att exempelvis ta in växter i klassrummet som elever får känna på och utforska 
ökar elevernas förståelse och motivation för att fortsätta lära. Skolverket (2012, s.4) 
framhäver vikten av att basera undervisningen på dagens teknik och samhälle för att 
eleverna ska uppfatta undervisningen som värdefull. Även Högström, Ottander och 
Benckert (2006, s.59) visar i sin forskning att lärare vill ge elever chansen att koppla 
naturvetenskapsundervisningen till deras vardag och verklighet. Lärarna i studien vill att 
eleverna ska se att det naturvetenskapliga ämnet som de läser i skolan inte bara finns där 
utan att det finns runt dem hela tiden (Högström, Ottander och Benckert, 2006, s.59). 
Andreé (2007, s.117) framhåller att det finns flera typer av argument för 
vardagsanknytning i naturvetenskapen. Genom att vardagsanknyta naturvetenskapen blir 
ämnet relevant, det skapar förutsättningar för lärande samt tillvaratar demokratiska 
rättigheter. När elever själva får ställa frågor om omvärlden, utforska hur den ser ur och 
hur den fungerar för att sedan jämföra resultaten med andra elevers resultat får eleverna 
själva erfarenhet av att ta reda på saker. Genom att låta elever samtala med varandra om 
undersökningar och dess resultat lär sig eleverna att lyssna och förstå hur andra kommit 
fram till sitt resultat (Skolverket, 2011b, s.19).  

Roa, intressera och väcka nyfikenhet med laborativt arbete i 
naturvetenskapsundervisningen 
Skapande arbete och lek är viktiga delar i lärandet, under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna ska ta till sig kunskaper (Skolverket, 2011a, s.9). Skolan ska 
stimulera till att öka elevernas nyfikenhet, kreativitet och självförtroende för att pröva 
egna idéer och lösa problem (Skolverket, 2011a, s.9). Berg, Löfgren och Eriksson (2007, 
s.157) visar i sin forskning att lärares ambitioner med laborationer i undervisningen är för 
att avmystifiera kemi och väcka elevers intresse för ämnet. Även Högstöm, Ottander och 
Benckert (2006, s.59) samt Johansson och Wickmans (2013, s.9f) studier visar att lärare 
använder sig av laborationer i undervisningen för att roa elever. Laborationerna används 
som ett verktyg för att höja eleverna motivationsnivå samt intresse. Berg, Löfgren och 
Eriksson (2007, s.158) menar att lärare kan få bekräftat från eleverna om deras ambition 
med att använda laborationer för att höja elevers intressenivå för kemi fungerar genom 
kommunikation. Johansson och Wickman (2013, s.58) visar att stor vikt läggs på 
elevernas positiva upplevelser och enligt studien menar lärare att praktiskt arbete kan 
fungera som avkoppling mot de teoretiska arbetena. Här menar lärare att det viktiga inte 
är om eleverna har rätt elever fel när det kommer till laborationer och dess resultat. Det 
viktiga är istället att elever upplever undervisningen som rolig. Tytler (2009 refererad i 
skolverket 2010, s.9) menar att det finns starka belägg för att samband mellan hur 
undervisningen planeras och genomförs och elevernas intresse till ämnet. Skolverket 
(2012, s.3) poängterar att en engagerad lärare är nyckeln till undervisning av hög kvalitet. 
Vidare menar Tytler (2009 refererad i skolverket 2010, s.9) att entusiastiska lärare och 
stöttande föräldrar kan bidra till elevers intresse för naturvetenskap, detta kan också stärka 
elevernas förtroende för sin egen kunskap. 
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Utomhuslaborationer  
Det finns många anledningar till varför undervisning bör ske i naturen istället för inomhus 
i ett klassrum, enligt Lättman-Masch och Wejdmark (2011, s.11) ökar 
utomhusundervisning möjligheterna att uppleva med alla sinnen och fler elever kan hitta 
sätt att lära in på. Vidare menar Lättman-Masch och Wejdmark (2011, s.11) att elever får 
en annan känsla för naturen och dess fenomen när de arbetar utomhus. I en studie gjord av 
Lidestav, Ottander, och Wilhelmsson (2012, s.33) poängterar lärare deras syfte med 
utomhuspedagogik. Lärare i studien menar att utomhusundervisning kan beskrivas som 
”to do is to learn” (Lidestav, Ottander, och Wilhelmsson, 2012, s.34). Vidare 
framkommer det att lärare vill ge eleverna känslan av att lyckas och genom att arbeta 
utomhus och ge eleverna uppgifter med verkliga utfall lyckas eleverna uppnå det. Genom 
att ge eleverna känslan av att lyckas genererar detta en större motivation när eleverna 
kommer tillbaka till klassrummet (Lidestav, Ottander, och Wilhelmsson, 2012, s.34). 
Studien visar också att utomhusundervisning kan öka elevernas förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen. En lärare i studien anger att hennes syfte med att gå ut och 
undervisa i naturen är för att ge eleverna det verkliga momentet som de pratat om i teorin 
(Lidestav, Ottander, och Wilhelmsson, 2012, s.33). Ett exempel som tas upp i studien är 
arbetet med träd, genom att ge eleverna en teoretisk bild av momentet inne i klassrummet 
först för att sedan gå ut och titta på trädet erbjuds eleverna en konkret bild av det verkliga 
fenomenet, det påpekas även att utomhusundervisning hjälper elever som har 
inlärningssvårigheter (Lidestav, Ottander, och Wilhelmsson, 2012, s.33). 
 

Svårigheter med laborativt arbete i naturvetenskapsundervisningen 
I detta avsnitt presenteras svårigheter som finns med det laborativa arbetssättet enligt 
tidigare studier.  

Bristen på tid 
Elever får genomföra för få laborationer i NO-undervisningen för att veta hur de utformas 
(Högström, Ottander och Benckert, 2010, s.86). Eftersom så lite tid läggs på laborationer 
vet inte heller elever hur laborationer genomförs vilket gör det svårt för dem att planera 
och genomgöra egna laborationer (Högström, Ottander och Benckert, 2010, s.86). 
Johansson och Wickman (2013, s.57) visar i sin studie att elever kan ha svårt att följa 
instruktioner, om eleverna inte följer instruktionerna vid laborationer med förbestämt 
resultat kan resultatet riskera att blir fel. En annan svårighet som Högström, Ottander och 
Benckert (2010, s.86) påpekar är lärarnas bristande tid för samtal med eleverna under 
genomförandet av laborationer. Lärare önskar att de fick mer tid att samtala med eleverna 
under genomförandet av laborationer och även hantera omgivande faktorer som 
exempelvis material, utrustning och lokaler. Lärarna ser också svårigheter i att ge 
laborationerna tillräckligt med tid (Högström, Ottander och Benckert, 2010, s.86). 

Elevgruppens storlek och planering  
Klassens storlek har inte visat sig spela någon roll då det som behövs för att skapa god 
undervisning är en bra lärare (Skolverket, 2012, s.3f). Dock fungerar stora klasser inte 
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alltid till alla moment, speciellt i de lägre skolåldrarna. Ska en laboration genomföras kan 
det bli svårare att genomföra den i en stor grupp. En annan nackdel med undervisning i 
större grupper är att det kan vara svårt att se varje elev, att elever försvinner in i mängden 
(Skolverket, 2012, s.3f). Johansson och Wickman (2013, s.58f) påpekar att lärare har svårt 
att planera sina laborationslektioner på rätt nivå. Lärarna vill att eleverna ska uppleva 
laborationerna som roliga och intressanta samtidigt som de ska lära sig något. Planerar 
lärarna något för svårt kan eleverna tappa fokus och göra annat men planeras en för lätt 
laboration lär sig eleverna ingenting. Glynn och Winter (2004, s.16) beskriver att vissa 
elever som har svårt att arbeta i grupp eller har inte vanan att arbeta med att lösa problem 
tillsammans med andra lätt kan tappa fokus på lektionstid. 

Teoretisk utgångspunkt  
I det här avsnittet presenteras det pragmatiska perspektivet som även är den teoretiska 
utgångspunkten i denna studie.  

Pragmatismen  
Utgångspunkten för pragmatismen är intresset för hur kunskaper fungerar för människor i 
dess vardag (Säljö, 2010, s.175). Dewey (1991, s.241f) påpekar vikten av att använda sig 
av lek och arbete i skolarbetet för att engagera elever. Genom att ta vara på barns naturliga 
impulser under fysisk aktivitet blir barns glädje att gå till skolan större och även barns 
kunskapsinhämtning blir större (Dewey, 1991, s.241f). Säljö (2010, s.175) påpekar att 
pragmatismen har en enskild och ganska annorlunda kunskapsteori. Pragmatismens 
sanningsbegrepp anser även Säljö (2010, s.175) skilja sig från andra traditioner. En av 
grundteserna är därför att sådant som är kunskap är sådant som människor använder sig av 
och som hjälper dem i vardagliga situationer och till att lösa problem. Säljö (2010, s.175) 
menar att pragmatismen därför avvisade idén om att kunskap definieras på ett abstrakt och 
tidlöst sätt. Den kunskap som är intressant och värdefull är sådan kunskap som fungerar 
för människor i deras vardagliga liv och att kunskap ska kunna kopplas till människors 
konkreta erfarenheter.  
 
En annan del av pragmatiskens kunskapssyn menar Säljö (2010, s.175) är att man tar 
avstånd från uppdelningen av teori och praktik. Pragmatiker anser istället att kunskapen 
ligger i att teorin och praktiken är integrerade perspektiv av människans handlingar. 
Dewey (2004, s.17) menar att teori och praktik inte är varandras motsatser utan istället 
varandras förutsättningar, därför kan ingen av dem värderas högre än den andra. Handling 
och tanke kan därför inte skiljas utan bör ses som ett (Dewey, 2004, s.17). Säljö (2010, 
s.177) påpekar att Dewey belyser i sina åsikter samspelet mellan hur skolan fungerar, hur 
undervisningen utförs samt hur skolans samspel med samhället ser ut. En av de frågor 
som Dewey ställde sig var, hänger skolans undervisning ihop med barnets vardag? 
Organiseras skolan på ett sätt så att elevens vardagsupplevelser knyts ihop med 
undervisningsinnehållet eller finns en klyfta mellan undervisningen och vardagen? 
Deweys filosofi utgår således utifrån eleven som en samhällsmedborgare som ska bekanta 
sig med de färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna leva ett produktivt och 
rikt liv i ett demokratiskt samhälle (Säljö, 2010, s.177).  Säljö (2010, s.177) menar att 
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pragmatismen ser just detta som ett problem med den teoretiska undervisningen. Skolans 
värld och kunskapsinlärning är en egen värld och hjälper inte eleverna att utvecklas i 
vardagsrelevanta- samt samhällskunskaper. Dewey (1991, s.188) menar att endast ett 
gram erfarenhet är bättre än ett ton teori eftersom det endast är i praktiken som teorin har 
någon betydelse. En egenupplevd erfarenhet kan bära hur mycket teori som helst, dock 
kan aldrig teori begripas fullt ut utan praktik (Dewey, 1991, s.188).  
 
Säljö (2010, s.178) betonar pragmatismens tankar kring skolan som en demokratisk 
institution. Skolan ska låta alla parter, också eleverna, utöva inflytande på 
undervisningens innehåll och form. Detta tankesätt har dock mötts av en misstänksamhet 
hos grupper som anser att skolan är en institution som bygger på vuxnas auktoritet på 
förmedling av kunskap samt över barn. Genom att erbjuda elever chansen att lära i ett 
demokratiskt klassrum ger eleverna möjlighet att gå ut i samhället och bygga vidare på 
sina kunskaper (Säljö, 2010, s.178f). Dewey (1999, s.39) menar att kommunikation 
formar barns attityder och att skolan är en viktig plats för kommunikation. Genom att 
kommunicera med varandra bildas vi och de vi pratar med. När man lyssnar på andra tar 
man del av andras erfarenheter och dessa kan vara bildande. Genom att tala får du en 
utvidgad och förändrad erfarenhet (Dewey, 1991, s.39). Dewey (2004, s.49) påpekar 
vikten av att utbildningen byggs på barnets hemliv. Med detta menar Dewey (2004, s.49) 
att skolan ska ta tillvara på de moralerna som barnen tar med sig hemifrån för att 
utbildningen ska uppfattas som så meningsfull som möjligt. Det är också viktigt att 
utbildningen sker på detta sätt då barnen inte ska se skolan som en plats som de går till där 
kunskapen som inhämtas endast stannar där utan kan följa dem hem och utveckla dem 
hemma (Dewey, 2004, s.49). 
 
En viktig del av Deweys syn på lärande är att det finns en tydlig gräns mellan att känna 
till fakta och å andra sidan lära sig något (Säljö, 2010, s.179f). Säljö (2010, s.181) menar 
att Dewey använder sig av ordet inquiry som grundläggande för lärande. Säljö (2010, 
s.181) påpekar att lärande grundar sig i elevernas funderingar. När elever har frågor eller 
funderingar anser Dewey att lärandesituationer uppstår. För att reda ut en situation där 
frågor uppkommit måste alltså eleven söka svar och ta till sig nya kunskaper. Detta är vad 
Dewey kallar inquiry (Säljö, 2010, s.181). Säljö (2010, s.182f) menar att Deweys mål inte 
var att visa på konkreta undervisningsförslag utan att varje undervisningstillfälle 
förändrades utifrån eleven/elevernas förutsättningar. Ett känt citat kopplat till Dewey är 
”learning by doing” och togs till för att förbättra skolundervisningen till ett arbetssätt som 
passar elever med olika förutsättningar. Dewey (2004, s.17) menar att ”learning by doing” 
återspeglar en syn på människan som aktiv mot omvärlden där utveckling blir en 
arbetsuppgift. I barns utbildning måste de därför ges möjlighet att aktivt pröva och 
experimentera. Dewey (2004, s.17) menar vidare att utbildningen ska se till varje individs 
intresse och aktivitet som utgångspunkt för arbetet där lärarna stimulerar, breddar och 
fördjupar elevens utveckling.  
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PROBLEMFORMULERING 
I kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena står det att eleverna ska tränas i förmågan 
att genomföra systematiska undersökningar (Skolverket, 2011a, s.148, 158, 169). Utifrån 
denna förmåga och tidigare genomförd litteraturstudie (Edenberg, 2015) har syftet till 
denna studie väckts. Använder lärare i årskurserna 1-3 laborativa arbetssätt för att 
utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar eller används det 
laborativa arbetssättet för att uppnå förståelse för naturvetenskaliga fenomen. Denna tanke 
har formulerats i ett syfte som preciserats i tre frågeställningar.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka verksamma lärares beskrivning av laborativt 
arbete i den naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 1-3. 

Frågeställningar 
1. Vilka syften anger lärare att de har med laborativt arbete i naturvetenskaplig 

undervisning? 
2. Hur anger lärare att de arbetar laborativt i NO-undervisningen? 
3. Vilka svårigheter anger lärare att det finns med undervisningsmetoden? 

METOD 
I metodavsnittet presenteras den valda intervjumetoden och dess innebörd. Här 
presenteras även urval, forskningsetiska principer, genomförandet och analysen.  

Intervju som metod 
När en undersökning ska utföras är det vilken typ av data som ska samlas in som avgör 
vilken typ av metod som är bäst lämpad för datainsamlingen (Larsen, 2009, s.22). Om den 
information som ska samlas in är mätbara kallas den för kvantitativ, detta kan 
exemplifieras genom exempelvis svarsalternativ från en enkät. Den kvalitativa metoden 
används när informationen säger mer om egenskaperna hos undersökningspersonerna, 
exempelvis kan detta vara att fråga en person vilka förväntningar denne har på semestern. 
En viktig regel att komma ihåg är att kvantitativ data samlas in med kvantitativa metoder 
och kvalitativ data samlas in med kvalitativa metoder (Larsen, 2009, s.22).  
 
En intervju kan vara helt öppen, detta innebär att intervjuaren ställer öppna frågor vilket 
kan leda till ett väldigt öppet svar (Lantz, 2013, s.42). En intervju med denna struktur 
kallas kvalitativ intervju. En intervju kan också vara helt strukturerad, enligt Lantz (2013, 
s.42) ställer då intervjuaren frågor som i förhand formulerats med förbestämd ordning och 
deltagaren svarar med förbestämda alternativ, detta kan ses som att intervjun blir ett 
”levande” frågeformulär. Denna intervjumetod kallas då kvantitativ (Lantz, 2013, s.42). 
Justesen och Mik-Meyer (2011, s.49) påpekar att oavsett om intervjun ska vara 
ostrukturerad, semistrukturerad eller strikt strukturerad så är det bra att få med faktisk 
information om deltagaren. Inte information som kan bryta mot dess anonymitet utan 
information om hur lång erfarenhet deltagaren har i yrket, vilken utbildning, ålder, kön 
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osv. Sådan information om deltagarna kan vara nödvändiga för den efterkommande delen 
av intervjuarbetet, analysen. Justesen och Mik-Meyer (2013, s.49) anser att det kan vara 
intressant om åsikter eller arbetssätt skiljer sig mellan kön, ålder eller arbetsplats och det 
kan också vara viktigt att ha med i åtanke i resultatet. Den här typen av information är 
dock endast nödvändig att samla in om det är något som kan vara av betydelse för 
frågeställningen (Justesen och Mik-Meyer, 2013, s.49). 

Den kvalitativa intervjun 
En kvalitativ intervju kan liknas vid ett samtal mellan intervjuaren och den som blir 
intervjuad (Dimenäs, 2007, s.48). Samtalet kretsar dock kring ett förbestämt fokus. 
Eliasson (2013, s.24f) påpekar att en kvalitativ intervju går att göra med en respondent 
alternativt i grupp. Fördelen med att intervjua i grupp är att intervjun då säger något om 
hur människor samtalar i grupp.  
 
Alla intervjuer borde på något sätt dokumenteras. Detta kan göras via inspelning, dock 
behövs ett godkännande från den intervjuade för detta. Skulle det inte vara möjligt att 
spela in intervjun kan intervjuaren föra anteckningar. Dimenäs (2007, s.48) påpekar 
vikten av att inte ställa ledande frågor under en kvalitativ intervju. För att undvika att 
ställa frågor som kan vara ledande är det viktigt att den som intervjuar tittar på sin egen 
förförståelse samt att intervjuaren ställer frågor som inte respondenten ger givna svar på. 
Det är alltså respondentens uppfattningar och föreställningar som är av intresse istället för 
intervjuarens egen förförståelse. Larsen (2009, s.83) menar att en kvalitativ intervju kan 
vara mer eller mindre strukturerad. Gillham (2008, s.103) påvisar att det finns en 
halvstrukturerad intervjuform. Denna intervjuform menar Gillham (2008, s.103) kan vara 
den viktigaste typen av forskningsintervju, eftersom den balanserar mellan flexibilitet och 
struktur vilket ger data av god kvalitet. Kylen (2004, s.19) påpekar att i mindre styrda 
intervjuer har intervjuaren ett antal frågeställningar som ska besvaras, dock måste inte 
dessa frågeställningar besvaras genom förbestämda svar utan här förekommer mer utav ett 
samtal. Efter att deltagaren själv har fått svara på en fråga genom att berätta kan 
intervjuaren styra deltagaren för att få ännu tydligare svar på frågeställningen. En 
halvstrukturerad intervju kan beskrivas genom följande punkter enligt Gillham (2008, 
s.103): 
 

 Alla inblandade ställs samma frågor. 

 Under intervjun får deltaganden följdfrågor, om relevant information ej tagits upp 
på deltagarnas egna initiativ, för att säkerhetsställa att all information samlas in.  

 Alla intervjuer tar ungefär lika lång tid.  
I denna studie har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts för att få med så 
mycket information som möjligt under intervjuerna. Eftersom att svaren från de olika 
deltagarna kan komma att variera användes en så öppen intervjuform som möjligt. Dock 
tillräckligt stängd för att svaren inte skulle flyta iväg och beröra något annat än det 
egentliga syftet med studien. Kvale och Brinkmann (2009, s.263) påpekar att reliabilitet 
förhåller sig till studiens resultat och dess konsistens. Ofta behandlas reliabiliteten i 



 

11 
 

relation till frågan om resultatet i studien kan reproduceras vid senare tillfälle eller av 
andra forskare. Validitet menar Kvale och Brinkmann (2009, s.270) är att man fastställer 
om en undersökning undersöker det den ska undersöka. 

Urval 
I den här studien har lärare som undervisat i årskurs 1-3 valts ut att delta. Dessa årskurser 
valdes att ligga som grund för denna studie då tidigare genomförd systematisk 
litteraturstudie (Edenberg, 2015) visade att forskning kring laborativt arbete i NO-
undervisningen var få i de lägre skolåldrarna. Det gjordes ett medvetet val att välja lärare 
från fyra olika skolor då studien skulle få spridning. Hade alla deltagande lärare arbetat på 
samma skola kan deras resultat påminna om varandra då varje enskild skola har egna mål 
och undervisningsplaner. Det finns även lärare representerade från alla tre årskurserna. 
Totalt kontaktades sju skolor varav fyra skolor tackade ja till att ställa upp på intervjuer. 
Tre av skolorna bidrog med en intervju medan en skola bidrog med tre intervjuer. Fler 
skolor kontaktades inte för att begränsa studien då den avsatta tiden för denna studie inte 
varit lång. I studien valdes både friskolor och kommunala skolor. 
 
Samtliga intervjuade lärare är behöriga i NO men vissa lärare var osäkra på hur många 
poäng i naturvetenskap som de hade studerat. Fem av sex intervjuade lärare arbetar i 
årskurserna 1, 2 eller 3. En av lärarna arbetar just denna termin i årkurs 4 och 5 med NO, 
dock har intervjun speglats mot lärarens arbete i årskurserna 1-3 i tidigare terminer. 
Lärarna har arbetat allt mellan 8 och 19 år, en lärare har endast varit verksam en termin 
(Tabell 1). 
 
Tabell 1. Lärares utbildning, antal år i tjänst samt yrkessam klass.  

 Antal år i tjänst Utbildning Undervisning årskurs 

Lärare A 10 år 
Behörig i åk 1-5 i NO, 

ingick i utbildning 
Åk.1  

Lärare B 13 år 20p högskola Åk.4-5 
Lärare C 8 år 15p högskola Åk.1 
Lärare D 14 år Ingick i utbildningen Åk.2 
Lärare E 19 år 20p högskola Åk.3 
Lärare F 1 termin 1 år på högskola Åk.1-3 

 

Forskningsetiska principer 
När man genomför forskning finns regler som forskaren ska förhålla sig till. 
Vetenskapsrådet (2010, s.7ff) kallar dessa punkter för informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   
 
Informationskravet innebär att forskaren alltid ska informera uppgiftslämnaren att deras 
medverkan i studien är helt frivillig och att deltagaren har under forskningens gång rätt att 
när som helst avbryta sitt deltagande. Forskaren ska också informera deltagaren om att 
deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2010, s.7) 
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Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska ha deltagares och uppgiftlämnares 
samtycke. När deltagaren är under 15 år ska samtycke hämtas från vårdnadshavare om 
undersökningen är av etisk känslig karaktär. De personer som medverkar i 
undersökningen ska också alltid ha rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de ska delta. Deltagare ska när som helst kunna avbryta dess medverkan i 
undersökningen utan att negativa följder ska ske. Deltagarens beslut att avbryta 
undersökningen ska inte påverkas av någon annan än deltagaren själv, detta gäller även åt 
andra hållet. Deltagaren ska inte, under några omständigheter, känna sig tvungen att delta 
i en undersökning om deltagaren inte vill (Vetenskapsrådet, 2010, s.9f). 

 
Konfidentialitetskravet innebär att all inblandad personal i undersökningen som kommer 
möta på etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer skall underteckna 
en förbindelse om tystnadsplikt angående sådana uppgifter.  Alla uppgifter som samlas in 
om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt så att 
enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. Detta gäller i synnerhet uppgifter 
som uppfattas som etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2010, s.12). 

 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer, insamlade för 
forskningsändamål, inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller icke-
vetenskapliga syften. Personuppgifter som insamlats under forskning får inte heller 
användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde personen 
(Vetenskapsrådet, 2010, s.14). 
 
I denna studie har de forskningsetiska principerna legat till grund för hur studien 
genomförts. Inför varje intervju har informanten mottagit ett informationsbrev (bilaga 1) 
där samtyckeskravet samt informationskravet varit väl utskrivna. Deltagarna i studien är 
alla över 15 år vilket gör det möjligt för dem att själva besluta om sin medverkan. Innan 
varje intervju blir deltagarna tillfrågade om inspelning av samtalet kan genomföras. Vill 
deltagarna inte detta, respekteras det och samtalet spelas inte in. Även nyttjandekravet 
samt konfidentialitetskravet står beskrivet i informationsbrevet. Insamlat material från 
studien som handlar om deltagarna kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen 
utomstående har tillgång till det.  

Genomförande 
För att komma i kontakt med lärare som var intresserade av att vara med i undersökningen 
har rektorer på sju skolor kontaktas via mail, varav en rektor ansvarade för två skolor. 
Svar erhölls från fem rektorer och namn och mailadress till lärare på respektive skola 
erhölls. Sammanfattningsvis kan detta förenklas genom att sju skolor kontaktades och av 
dessa sju bokades 6 intervjuer in på fyra skolor. Tre skolor gav en intervju vardera och en 
skola gav tre intervjuer. Tyvärr var en skola som kontaktades och gav respons upptagen 
med utvecklingssamtal under perioden intervjuerna genomfördes vilket innebar att ingen 
intervju kunde bokas. 
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Alla deltagare har tagit del av informationsbrevet (Bilaga 1) innan intervjun genomfördes. 
Alla deltagare blev tillfrågade om intervjun kunde spelas in och alla samtyckte. 
Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att ingen viktig information skulle missas 
samt för att koncentrationen skulle läggas helt och hållet på intervjun istället för att 
anteckna.  
 
Alla intervjuer genomfördes i lärarnas klassrum där endast intervjuaren och informanten 
befunnits. Intervjuerna har varit semistrukturerade, där ett antal intervjufrågor varit 
förbestämda som ställts under intervjun men i vissa fall har även följdfrågor ställts om 
svaren på intervjufrågorna inte känts tillräckliga. Innan intervjun påmindes lärarna om 
syftet med undersökningen. Totalt genomfördes sex intervjuer där genomsnittstiden för 
presentation och intervju var ungefär 20 minuter.  
 
När intervjuerna genomförts transkriberades de. De inspelade intervjuerna raderades 
därefter från mobiltelefonen. De transkriberade intervjuerna skrevs ut för att kunna 
analyseras. Under tiden då dokumenten med de transkriberade intervjuerna inte användes 
för analysarbete låg de i mapp på en plats där ingen utomstående kunnat ta del av dem. I 
de transkriberade dokumenten finns ingen information som kan koppla intervjun till 
deltagaren. 

Analys 
För att analysera de transkriberade intervjuerna har innehållsanalys använts samt resultatet 
har granskats genom den pragmatiska utgångspunkten. Larsen (2009, s.101) menar att 
innehållsanalysen förmodligen är det mest använda analyssättet och syftet är att hitta 
mönster, gemensamma drag eller skillnader samt samband. Larsen (2009, s.101) beskriver 
innehållsanalysen med sex steg: 
 

 Data samlas in och omvandlas till texter 

 Texterna kodas 

 Koderna ordnas i kategorier eller teman  

 Insamlad data sorteras i dessa kategorier  

 Datamaterialet granskas, mönster eller processer identifieras 

 De identifierade mönster som finns utvärderas mot existerande forskning och 
teorier, ny överförbar kunskap formuleras 

 
Alla intervjuer transkriberades i ett eget dokument för att det skulle bli lätt att skilja på 
vilken deltagare som sagt vad. Alla transkriberingar lästes därefter igenom ett flertal 
gånger för att identifiera teman. Alla intervjupersoner har blivit avidentifierade och endast 
blivit benämnda med de sex första bokstäverna i alfabetet, A-F.  
 
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie, pragmatismen, kan ses inom de teman som 
beskriver olika typer av laborationer, hur vissa av lärarna anser att det är viktigt att 
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eleverna kan knyta undervisningen till sin vardag samt hur elevernas intresse och 
frågesällningar kan leda till nya laborationer och upptäckter.   
 
Eftersom de tre frågeställningarna i denna undersökning skiljt sig mycket från varandra i 
dess form var intervjuarnas svar relativt enkla att dela upp i de olika teman som 
framkommit. Efter varje intervju transkriberades den och upprepad läsning genomfördes. 
Varje frågeställning färgkodades och vid den upprepade läsningen av intervjuerna kunde 
färgerna användas för att dela upp de transkriberade intervjuerna i de olika 
frågeställningarna. Intervjufrågorna (Bilaga 2) var också uppdelade så att syftets tre 
frågställningar besvarades under olika delar av intervjun. Skulle deltagarens svar under 
frågeställning två komma att beröra frågeställning ett eller tre identifierades detta under 
den upprepade läsningen av transkriberingen. Exempel på detta var då lärare F förklarade 
att hens mål med laborativt arbete i NO-undervisningen var att det ska bli tydligare för 
eleverna. Dock gled läraren över från frågeställning 1 till frågeställning 2 då läraren 
började förklara hur hen arbetar laborativt med årskurs 2 (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Exempel på hur citat delas in i frågeställningarna. 

Citat 

Frågeställning 1 
Vilka syften anger lärare att de 
har med laborativt arbete i den 

naturvetenskapliga 
undervisningen? 

 

Frågeställning 2 
Hur anger lärare att de arbetar 

laborativt i NO-undervisningen? 
 

För att det ska bli tydligare för 
eleverna vad vi pratar om. Så att 

de ska få både en bild och ett 
minne ihop med orden. För som 

nu, tvåorna jobbar med 
gravitation och rymden. Då har vi 
haft experiment med gravitation 
där vi släpper föremål för att se 

vad landar först, landar de 
samtidigt? (Lärare F) 

För att det ska bli tydligare för 
eleverna vad vi pratar om. Så att 

de ska få både en bild och ett 
minne ihop med orden. 

För som nu, tvåorna jobbar med 
gravitation och rymden. Då har vi 
haft experiment med gravitation 
där vi släpper föremål för att se 

vad landar först, landar de 
samtidigt? 

 
För att veta vilka påståenden som tillhörde vilket tema, i de olika frågeställningarna, har 
vissa begrepp identifierats. Larsen (2009, s.59) beskriver denna typ av analysarbete som 
en datareduktion, för att få en uppfattning om vad insamlad data berättar måste det 
förenklas och sammanfattas. Exempel på hur olika begrepp hittats samt hur de 
kategoriserats i förhållande till frågeställningarna visas nedan (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Tabell över meningscentrering  

Citat Förenkling Begrepp Tema/teman 
För att jag vill kunna erbjuda 
det till de här eleverna som 
inte kan tillgodogöra sig när 
man pratar teorietiskt (Lärare 

A) 

Tillgodogöra elever 
som inte förstår 

teoretiskt. 
Tillgodogöra 

Tillgodose elevers 
behov 
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Det blir glädjefyllt och att de 
får, det blir tydligare för dem 
när man går in både muntligt, 
förklarar, och de får testa det 
praktiskt. Jag tror att det blir 

mycket tydligare för dem. 
Dom får en känsla i händerna 

för det (Lärare C) 

Det blir glädjefyllt, 
tydligare med teori 
och praktik, känsla 

i händerna 

Glädjefyllt, 
Ökad förståelse vid 

variation, 
Känsla  

Motivera och intressera, 
Ökad förståelse,  

Eleverna får testa själva 

Frågeställning 1 har, genom intervjuer, genererat fem teman. Frågeställning 2 har gett fyra 
teman och frågeställning 3 har gett fyra svårigheter med det laborativa arbetssättet i NO-
undervisningen (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Tabell över vilka teman som funnits under varje frågeställning.  
Frågeställning Funna teman 

Frågeställning 1 
 
Vilka syften anger lärare att de har med 
laborativt arbete i den naturvetenskapliga 
undervisningen? 

Syftet är att: 
1. Öka förståelsen för 

naturvetenskapliga fenomen hos 
eleverna 

2. Öka elevernas motivation och 
intresse för naturvetenskap 

3. Erbjuda elever att uppleva 
naturvetenskap med egna händer 

4. Erbjuda eleverna en möjlighet att 
träna läroplanens mål 

5. Erbjuda eleverna en undervisning 
som utgår från varje elevs 
förutsättningar 

Frågeställning 2 
 
Hur anger lärare att de arbetar laborativt i 
NO-undervisningen? 

Lärare erbjuder eleverna att: 
1. Laborera utomhus 
2. Laborera med naturen inomhus 
3. Laborera med instruktioner  
4. Observera 

demonstrationslaborationer 

Frågeställning 3 
 
Vilka svårigheter anger lärare att det finns 
med undervisningsmetoden? 

Svårigheter i att: 
1. Inte ha nära till naturen 
2. Inte ha tillräckligt mycket material  
3. Inte ha tillräckligt mycket personal 

mot elevgruppens storlek 
4. Inte hinna förbereda inför 

laborationerna 

Vilka syften anger lärare att de har med laborativt arbete i den naturvetenskapliga 
undervisningen? 
För att hitta de olika temana under de olika frågeställningarna skedde upprepad läsning av 
det transkriberade materialet. De teman som hittats är Öka förståelsen för 
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naturvetenskapliga fenomen hos eleverna, Öka elevernas motivation och intresse för 
naturvetenskap, Erbjuda elever att uppleva naturvetenskap med egna händer, Erbjuda 
eleverna en möjlighet att träna läroplanens mål och Erbjuda eleverna en undervisning 
som utgår från varje elevs förutsättningar. Då de flesta deltagarnas svar på de olika 
frågeställningarna hade stora likheter förenklades letandet efter temana.  
 
Under formuleringen av tema 1, öka förståelsen för naturvetenskapliga fenomen hos 
eleverna, samlades alla lärares uttalanden kring att det laborativa arbetssättet gav eleverna 
en ökad förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Det framkom även att laborationer är 
tydligare än om läraren endast pratar med eleverna kring fenomenet. Under tema 1 
kategoriserades alla lärarnas svar som beskrev hur laborativt arbete bidrar till ökad 
förståelse av naturvetenskapliga fenomen.  
 
När tema 2 utformades, öka elevernas motivation och intresse för naturvetenskap, 
samlades lärarnas tankar kring att vilja väcka nyfikenhet hos eleverna. Lärarna ville 
inspirera och motivera eleverna att ställa frågor som ledde till nya laborationer och 
kunskapsområden. Under detta tema kategoriserades alla beskrivningar som handlade om 
att laborativt arbete ökar elevers intresse och motivation för naturvetenskap. Till denna 
kategori placerades uttalanden som: 
 

Det är mycket lättare för eleverna att förstå. Och de tycker att det är mycket roligare att 
själva få pröva och det är roligare att undervisa så också faktiskt, det är det. Det är att de 
ska förstå bättre vad vi gör, bli nyfikna, vilja veta mer (Lärare D). 

 
Skapandet av tema 3, erbjuda elever att uppleva naturvetenskap med egna händer, 
innefattar att låta eleverna få en uppfattning om vad som egentligen sker. Under tema 3 
samlades alla beskrivningar över hur laborativt arbete, genomfört av eleverna själva, ger 
dem en tydligare bild över naturvetenskapliga fenomen.  
 
Tema 4, erbjuda eleverna en möjlighet att träna läroplanens mål, formulerades utifrån 
lärarnas beskrivning att låta eleverna laborera för att delvis uppnå målet att genomföra 
systematiska undersökningar men även att uppnå andra mål i läroplanen som kan uppnås 
med hjälp av laborativt arbete. Under tema 4 samlades beskrivningar som berörde 
användningen av laborativt arbete som syftade till att nå mål i läroplanen, exempelvis 
denna beskrivning: 
 

Målen är att de ska lära sig att utföra sina egna studier och ta reda på saker genom att 
testa sig fram. Det är ju en stor del av Lgr11 också, att de ska kunna utföra enkla 
studier och observera och dra slutsatser (Lärare F). 

 
Tema 5, erbjuda eleverna en undervisning som utgår från varje elevs förutsättningar, 
formades utifrån lärarnas tankar kring alla elevers rätt att lära sig naturvetenskap. Alla 
elever har inte samma förutsättningar och därför ville lärarna erbjuda det varierade 
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arbetssättet. Under tema 5 samlades alla beskrivningar som pekade på alla elevers rätt att 
lära sig utifrån deras egen förmåga.  

Hur anger lärare att de arbetar laborativt i NO-undervisningen? 
När temana formades under analysen utifrån lärarnas uttalanden var det lätt att se på vilka 
olika ställen och på vilket sätt lärarna arbetade laborativt vilket ledde fram till de fyra 
teman som beskrivs nedan. Under frågeställning två framkom fyra olika teman som 
berörde hur lärarna arbetade laborativt med eleverna, Laborera utomhus, Laborera med 
naturen inomhus, Laborera med instruktioner, Observera demonstrationslaborationer. 
 
Tema 1, laborera utomhus, beskrevs av lärarna varierade i perioder hur många av 
laborationer som skedde utomhus, med det framkom att laborationerna oftast startade i 
klassrummet för att sedan fortsätta utomhus eller tvärtom. Under tema 1 samlades alla 
beskrivningar av laborationer som genomförts utomhus eller delvis förekommit utomhus.  
 
Tema 2, laborera med naturen inomhus, utformades utifrån lärarnas uttalanden att 
eleverna ofta tog med sig material från naturen in i klassrummet för att laborera vidare, 
förslagsvis kunde eleverna ta med sig snö in för att jämföra volymen mellan fast och 
flytande form. Under detta tema samlades alla beskrivningar av laborationer som skedde i 
klassrummet där naturmaterial används i laborationerna, exempelvis: 
 

Det vi har gjort nu är att vi har tagit reda på vad som händer med snö på olika sätt, dels 
har vi varit ute och liksom klämt och känt och skapat med snö och så har vi tagit in snö 
och sett vilken mängd det är på snön när man tar in det och låtit det stå (Lärare A). 

 
Tema 3, laborera med instruktioner, formgavs då lärarna påpekade vikten av att eleverna 
skulle, under laborationens gång, dokumentera stegen. De skulle även formulera en 
hypotes och diskutera varför resultatet blev som det blev. Under detta tema samlades alla 
beskrivningar av laborationer som genomförts där eleverna genomfört laborationer med 
förbestämt resultat.  
 
Tema 4, observera demonstrationslaborationer, lärarna påpekade att laborationer som 
genomfördes av dem själva medan eleverna observerade kunde bero på gruppen, hade 
läraren en stökig grupp resulterade det i att eleverna endast fick observera. Lärarna 
förklarade även att vissa moment i laborationer kunde vara för svåra för elever att 
genomföra utan tydliga instruktioner och därför användes demonstrationslaborationer. 
Under detta tema samlades alla beskrivningar där laborationer till viss del eller helt och 
hållet genomfördes av lärare av olika anledningar.  

Vilka svårigheter anger lärare att det finns med undervisningsmetoden? 
Temana i denna frågeställning hittades, likt de andra, genom upprepad läsning. Även här 
var de flesta lärarna inne på samma spår när det gällde svårigheterna vilket gjorde det lätt 
att dela upp intervjusvaren i olika teman. Det framkom fyra teman under den tredje 
frågställningen som berörde svårigheterna med det laborerande arbetssättet, Inte ha nära 
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till naturen, Inte ha tillräckligt mycket material, Inte ha tillräckligt mycket personal mot 
elevgruppens storlek, Inte hinna förbereda inför laborationerna. 
 
Tema 1, inte ha nära till naturen, påpekades genom att det var svårt att göra spontana 
utomhuslaborationer då närområdet kring skolan inte innefattade någon bra skog eller 
natur. Under detta tema samlades alla beskrivningar kring svårigheterna att ta sig ut till 
naturen och laborera, exempelvis: 
 

Här finns det inte så mycket runt om kring, det kräver lite mer planering. Däremot, har du 
skogen precis utanför knuten kan du gå ut en eftermiddag för att du precis kom på det och 
man kan mer leva, vad som faller in, här behöver man planera mer för det (Lärare A). 

 
Tema 2, inte ha tillräckligt mycket material, beskrevs på olika sätt, det kan bero på varje 
skolas förutsättningar. Framförallt framkom det att stora material, exempelvis frys, och 
mängden material gjorde det svårt att laborera med alla elever. Under tema 2 samlades 
alla beskrivningar kring svårigheter med material på olika sätt, allt ifrån antal material till 
storlek på material.  
 
Tema 3, inte ha tillräckligt mycket personal mot elevgruppens storlek, kunde göra det 
svårt att hinna hjälpa alla elever och styra in dem på rätt spår under det praktiska arbetet. 
Att hinna kommunicera med eleverna var också något som blev svårt då gruppens var för 
stor. Det visade sig att lärarna gärna laborerade i halvklass i den utsträckning som gick för 
att slippa dessa problem. Under detta tema samlades alla beskrivningar kring 
problematiken kring gruppens storlek samt problematiken kring antalet vuxna.  
 
Tema 4, inte hinna förbereda inför laborationerna, var svårigheten att hinna förbereda 
och städa efter laborationer då tiden mellan laborationslektionen och nästa lektion var 
kort. Under tema 4 samlades alla beskrivningar kring förberedelser samt städning före och 
efter lektioner.  

RESULTAT  
I resultatdelen redovisas det från intervjuerna erhållna resultatet med fokus på studiens 
syfte och frågeställningar. Under varje frågeställning har olika teman identifierats vid 
analysarbetet och dessa finns beskrivna utifrån insamlad data.  
 
I början av varje intervju fick lärarna frågan vad laborativt arbete var för dem, detta 
gjordes för att klargöra att vi, deltagaren och forskaren, definierade laborativt arbete på 
samma sätt för att undvika missförstånd. Samtliga lärare i studien beskrev laborativt 
arbete som praktiskt arbete genomfört av eleverna.  
 

Det är när eleverna själva får hålla på och testa och pröva sig fram. Det är alltså 
inte när vi sitter med bara papper och penna och läser utan att man, ja men 
praktiskt arbete (Lärare D). 
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Vilka syften anger lärare att de har med laborativt arbete i den naturvetenskapliga 
undervisningen? 
Fem teman har identifierats som är kopplade till frågeställningen (Tabell 5). 
 
Tabell 5. Översikt på vilka syften lärare har med laborativt arbete i NO-undervisningen.  

Syftet är att: Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 
Öka förståelsen 

för 
naturvetenskapliga 

fenomen hos 
eleverna 

 

x x x x x x 

Öka elevernas 
motivation och 

intresse för 
naturvetenskap 

 

 x x x   

Erbjuda elever att 
uppleva 

naturvetenskap 
med egna händer 

 

x  x  x x 

Erbjuda eleverna 
en möjlighet att 

träna läroplanens 
mål 

 

    x x 

Erbjuda eleverna 
en undervisning 
som utgår från 

varje elevs 
förutsättningar 

x      

 

Öka förståelsen för naturvetenskapliga fenomen hos eleverna 
När frågan ställdes om lärarnas syfte med laborativt arbete svarade alla lärare att deras 
mål var att eleverna skulle få mer förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Lärare C 
beskrev det som att det blir tydligare för eleverna när de får laborera istället för att bara 
sitta och lyssna när läraren står och pratar i NO-undervisningen.  
 

Det blir tydligare för dem när man går in både muntligt, förklarar, och de får testa det 
praktiskt. Jag tror det blir mycket tydligare för dem. De får en känsla i händerna för det. 
Det är vad jag tror (Lärare C). 

 
Lärare D beskrev det som att fenomen blir lättare för eleverna att förstå när de själva får 
arbeta praktiskt och upptäcka fenomen i naturvetenskap. Lärare D beskrev även det 
laborativa arbetssättet som en dörr för eleverna där de vill veta mer om naturvetenskapen 
och utöva elevinflytande på undervisningen. Fyra av lärarna, menade också att den 
laborativa delen blir ett komplement till den teorietiska delen i NO-undervisningen.  
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Eller att man pratar om tallen att man kan gå ut och titta på en tall och se satt det inte 
bara blir, för att blanda teori och praktik (Lärare A). 

 
Lärare C menar att eleverna själva upplever NO-undervisningen som mer tydlig och 
meningsfull när de får både muntlig genomgång och att eleverna får testa det praktiskt. 

Öka elevernas motivation och intresse för naturvetenskap 
Hälften av de intervjuade lärarna påpekade att laborativt arbete användes i NO-
undervisningen för att eleverna anser att det är roligt. Även om detta inte var alla lärarnas 
huvudsyfte vid genomförandet av laborativa moment i NO-undervisningen blev det ett 
komplement till deras egentliga syfte. Lärare B påpekade att det egna intresset och 
engagemanget för det laborativa i NO-undervisningen smittade av sig på eleverna. 
Läraren kunde se att eleverna hade extra kul på de NO-lektionerna som läraren tyckte var 
extra kul att genomföra. Lärare C påpekade att ett av hens syfte med laborativt arbete i 
NO-undervisningen var att eleverna skulle ha roligt, att det skapade en glädjefylld NO-
undervisning. Lärare D framförde, till skillnad från de andra lärarna, att det främsta syftet 
med laborativt arbete i NO-undervisningen var att eleverna skulle bli nyfikna och vilja 
veta mer.  
 

Det är mycket lättare för eleverna att förstå. Och de tycker att det är mycket roligare att 
själva få pröva och det är roligare att undervisa så också faktiskt, det är det. Det är att de 
ska förstå bättre vad vi gör, bli nyfikna, vilja veta mer (Lärare D). 

 
Att våga ställa frågor som leder till att undersöka vidare i naturvetenskapen. Men även 
denna lärare påpekade att ett laborativt undervisningssätt var roligare än det teoretiska. 
Lärare D berättade även om laborationer som genomförts i NO-undervisningen utifrån 
elevernas funderingar och intressen.   
 

De var väldigt nyfikna på när vi pratade om vatten och havet att det var salt och så och 
vi tittade på bilder och såg de här stora saltängarna och de kunde liksom inte förstå hur 
man kunde få upp saltet ur vattnet. Då gjorde vi en tallrik med vatten och salt som fick 
stå i fönstret så tittade vi på den lite då och då och helt plötsligt var det ju bara helt vitt 
och bara saltet kvar (Lärare D). 

 
Denna lärare grundande många av sina planerade laborationer på vad eleverna visade 
intresse för och vad eleverna ville veta. 

Erbjuda elever att uppleva naturvetenskap med egna händer 
Nästan alla intervjuade lärare framförde vikten av att eleverna själva fick uppleva olika 
naturvetenskapliga fenomen genom praktiskt arbete för att få en egen uppfattning om hur 
saker egentligen fungerar eller ser ut.  
 
Lärare A påpekar vikten av att låta elever få gå ut och exempelvis plocka en kantarell, få 
lukta på den, titta på den och se hur den ser ut på riktigt istället för att bara se en bild av en 
kantarell. Lärare E understryker vikten av att mindre barn/elever får uppleva och känna på 
saker i verkligheten. Läraren menar vidare att genom att låta eleverna få gå ut i skogen 
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och titta på myrstacken, låta myrorna krypa på fötterna, lukta och smaka på myrsyran och 
mäta och observera leder till en upplevelse och en känsla som de inte får när de sitter med 
penna och papper i naturvetenskapsundervisningen.  
 

Ja men det är mycket om de får uppleva, om de ska leta efter fyrflikiga blad eller 
åttflikiga blad eller vad som helst är det bättre att de är ute och letar i skogen efter det än 
att jag håller upp en lapp (Lärare E). 

 
Laborativt arbete i NO-undervisningen ansåg lärare C ger eleverna en känsla för vad som 
faktiskt sker. När eleverna själva får arbeta med händerna och se med egna ögon hur olika 
fenomen uppstår ökar elevernas förståelse för naturvetenskapen, de enskilda 
laborationerna och undervisningen blir mer meningsfull.  
 

Dels för att jag tror att det blir mycket tydligare för barnen istället för att stå och prata. 
Då får de ju liksom en känsla för det. Vad fungerar och vad fungerar inte och varför. 
Och att de undersöker och testar så, det blir mer lustfyllt upplever jag det. De får en 
känsla i händerna för det (Lärare C). 

 
Lärare C hävdade också att de naturvetenskapliga fenomenen blir tydligare för eleverna 
när de får laborera själva. 

Erbjuda eleverna en möjlighet att träna läroplanens mål 
Ett av syftena som lärare E framhävde med det laborativa arbetssättet i NO-
undervisningen var att eleverna ska uppfylla de mål som står i kursplanerna för de 
naturvetenskapliga ämnena. Lärare F påpekar att ett av hens huvudsyften med laborativt 
arbetssätt i NO-undervisningen var att eleverna ska lära sig att genomföra egna studier, att 
eleverna ska lära sig att ta reda på saker genom att testa sig fram.  
 

Målen är att de ska lära sig att utföra sina egna studier och ta reda på saker genom att 
testa sig fram. Det är ju en stor del av Lgr11 också, att de ska kunna utföra enkla studier 
och observera och dra slutsatser (Lärare F). 

 
Både lärare E och F nämnde att det finns mål i läroplanen som ska uppfyllas samt att en 
stor del av läroplanen är att elever själva ska upptäcka och genomföra sina egna studier. 

Erbjuda eleverna en undervisning som utgår från varje elevs förutsättningar  
Det var endast en lärare som beskrev att syftet med laborativt arbete i NO-undervisningen 
var att tillgodose alla elevers behov. Med detta menade läraren att alla elever är bra på 
olika saker och därför behövs en varierad undervisning. Läraren underströk att vissa 
elever kanske inte klarar av att sitta och lyssna på läraren eller har svårt att förstå vad den 
läser i naturvetenskapen.  
 

Jag vill kunna erbjuda det till de här eleverna som inte kan tillgodogöra sig när man 
pratar teoretiskt eller också att man pratar teoretiskt innan och få gå ut i praktiken och 
faktiskt få uppleva och känna (Lärare A). 
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Därför ansåg lärare A att syftet med ett laborativt arbetssätt i NO-undervisningen 
var att ge alla elever chansen att förstå naturvetenskap. 

Sammanfattning 
Den första frågeställningen som besvaras i denna studie var Vilka syften anger lärare att 
de har med laborativt arbete i den naturvetenskapliga undervisningen?  
 
Här framkom att samtliga lärare använder sig av laborativt arbete i NO-undervisningen 
för att öka förståelsen hos eleverna för naturvetenskaliga fenomen. Alla lärare beskrev 
detta syfte på samma sätt men en lärares svar avvek något från de andras. Läraren 
påpekade nämligen att ett av hens mål med det laborativa arbetssättet var att låta det 
fungera som en dörr för eleverna att vilja upptäcka andra naturvetenskapliga fenomen.  
 
En annan upptäckt var att endast två av lärarna nämnde läroplanen som ett syfte med 
laborativt arbete i NO-undervisningen. Här förväntades en mycket större procentuell 
svarsprocent då läroplanen ska vara grunden för lektionsplanering.  
 
Det sista temat som framkom under databearbetningen framhölls av endast en 
lärare. Detta berörde undervisning utifrån varje elevs förutsättningar. Denna lärare 
ansåg att alla elever lär på olika sätt och läraren vill därför erbjuda sina elever ett 
varierat arbetssätt som kan fånga upp alla elevers lärande. 

Hur anger lärare att de arbetar laborativt i NO-undervisningen? 
Fyra teman har identifierats som är kopplade till frågeställningen (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Översikt över hur lärare arbetar laborativt i NO-undervisningen 
Lärare erbjuder elever att: Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 

Laborera utomhus x x x x x x 
Laborera med naturen 

inomhus 
x   x   

Laborera med instruktioner   x x x x x x 
Observera 

demonstrationslaborationer 
  x x x  

 

Laborera utomhus  
Ett genomgående tema hos alla lärare som blivit intervjuade var att merparten av 
laborationerna som genomförs i NO-undervisningen sker utomhus, även om det i perioder 
varierade hur ofta. Antingen genomförs en hel laboration ute eller så genomförs en del av 
NO-laborationen utomhus. Laborationen startas eller avslutas då inne i klassrummet. Alla 
lärare gav exempel på laborationer som genomförts men även att majoriteten av all 
laborerande verksamhet skedde i naturen eller på skolgården. 
 

Där jag är nu så har vi gjort det en gång i veckan. Här är det mindre genomförbart mot 
vad det har varit på min tidigare arbetsplats där man hade skogen precis utanför, där var 
jag nog ute flera gånger i veckan. Ehm men minst en gång i veckan. Då pratar jag 
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liksom eftermiddagspass, inte bara en timme, utan då går vi efter lunch och vi är tillbaka 
två tre timmar senare (Lärare A). 

 
De NO-laborationer som beskrevs under intervjuerna var: arbete med snö, allt från att titta 
på hur snöflingor ser ut till att se volymskillnad på snö i fast och flytande form.  
 

Det har varit väldigt mycket snö, biologi, vi har smält snö, tittat på vatten, vi har tittat på 
vatten när snön har smält hur smutsigt det är. Vi har tittat på flingor, fångat flingor på 
papper ehm, vad har vi mer gjort? Nu tog det alldeles stopp. Jo men att man fyller ett 
glas med snö och ser hur mycket vatten blir det när det har smält. Sen gjorde vi också 
att vi grävde ner en plastbit, bananskal, papper och ett löv och det fick ligga i fyra 
veckor så gick vi en gång i veckan och grävde upp och tittade, hur såg det ut och var det 
någonting som hade försvunnit? (Lärare D). 

 
Vidare framkom arbetet med olika materials förmåga att brytas ner i naturen. Observation 
av blad samt observationer av träd samt hur de anpassar sig till årstider. Titta på 
myrstackar och lära sig mer om myror. Arbeta med sinnen, lukta på olika naturföremål 
och gå balansgång på ett nesfallet träd. Plocka svamp och lära vilka svampar som är och 
inte är giftiga. 

Laborera med naturen i inomhus 
Både lärare A och lärare D berättade att de gärna tog med naturen in i klassrummet för att 
exempelvis titta vad om hände med snö som smälte eller kottar som torkade.  
 

Att jobba praktiskt med olika typer av material, antingen om man är ute i skogen eller 
om man tar in skogen i klassrummet, det har jag gjort på olika sätt under åren men 
antingen har jag tagit med mig så att de har fått göra något utomhus eller så har vi varit 
ute och gjort studier och tagit med oss grejer in (Lärare A). 

 
Lärare D berättade om en NO-laboration som genomförts med elever under en längre 
period. Klassen hade då köpt in fjärilslarver som de hade i en nätbur i klassrummet som 
eleverna fick observera. När fjärilarna genomgått alla sina faser, utom äggfasen, så släppte 
klassen ut fjärilarna tillsammans. Både lärare A och lärare D berättade också att de arbetat 
mycket med snö. 

Laborera med instruktioner  
Alla lärare framhävde att deras elever själva får genomföra laborationer i NO-
undervisningen. Även om det varierade från lärare till lärare hur mycket eleverna faktiskt 
fick laborera själva. Alla lärare förklarar de laborationer som eleverna fick utföra på egen 
hand som laborationer med förbestämt resultat. Lärarna ger eleverna instruktioner som 
eleverna sedan går igenom. Många naturvetenskapliga laborationer som beskrivits under 
intervjuer har kretsat kring naturen. Ett exempel som gavs av lärare B var elevernas arbete 
med träd. Då eleverna fick använda sig av Ipads för att dokumentera trädens utveckling 
under årstidsskiftningar. Det framkommer också i intervjuerna att elever inte bara får 
genomföra en laboration och sedan gå vidare, utan att eleverna ska dokumentera 
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processen. Lärare D berättade att om de exempelvis ska titta på vad snö innehåller så får 
eleverna först sätta upp en hypotes innan de genomför laborationen.  
 

Jag tänker på med löven, då tittade vi på och de fick berätta vad de såg, och ställa 
hypoteser och gissa vad som skulle hända och sen gick vi ut kanske efter någon vecka 
och tittade på vad hände nu, stämde vår hypotes? Så försöker man få dem att ställa en 
fråga eller en hypotes så tar man reda på svaret tillsammans (Lärare C). 

 
Lärare C beskrev också att de arbetade mycket med det vetenskapliga skrivandet inom 
laborativt arbete i NO-undervisningen. 

Observera demonstrationslaborationer 
När det samtalades kring att lärarna laborerade medan eleverna observerade diskuterades 
dess användning på olika sätt. Lärare F menade att när hen stod och genomförde en 
naturvetenskaplig laboration framför klassen, för dem att observera, räknades detta inte 
som ett laborationspass för eleverna eftersom de själva inte fick genomföra laborationen 
med egna händer.  
 

För mig är laborativt arbete när eleverna gör någonting själva med händerna, praktiskt, 
att de får göra själva. Inte bara titta på mig. För jag kan ju göra. Jag kan demonstrera 
och de kan titta, men det är inte samma sak tycker jag. Utan det är när de pillar 
samtidigt med sitt (Lärare E). 

 
Lärare C beskriver att det laborativa arbetet i NO-undervisningen, i detta fall experiment, 
ofta genomförs av läraren själv för eleverna att observera. Lärare D menade att gruppen är 
en stor bidragande faktor till om eleverna själva får genomföra laborationer i NO-
undervisningen eller bara observera. Men att det också kan bli en blandning av båda 
arbetssätten under en lektion. Lärare D kan börja med att demonstrera hur en laboration 
ska gå till för att sedan ge eleverna ansvaret att genomföra laborationen. Lärare D menar 
här att det kan vara viktiga steg som måste demonstreras först för att eleverna ska förstå 
hur de ska göra när det är deras tur.  

Sammanfattning 
Den andra frågeställningen som besvaras i resultatdelen är Hur anger lärare att de 
arbetar laborativt i NO-undervisningen?  
 
Alla lärare beskrev att de arbetade laborativt utomhus i NO-undervisningen. Flera av 
lärarna berättar att de arbetar mycket med biologi i de lägre skolåldrarna. Trots att 
majoriteten av laborationerna tycks hållas utomhus framför två av lärarna att de gärna tar 
med sig naturmaterial in i klassrummet för att antingen starta, fortsätta eller färdigställa en 
laboration med eleverna.  
 
Alla lärare beskrev att de arbetade med laborationer som har förbestämda resultat. Syftet 
med laborationerna verkar i största del genomföras för att eleverna ska befästa kunskaper 
till skillnad från att göra nya mänskliga upptäckter.  
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Det sista temat som framkom under intervjuerna var demonstrationslaborationer som 
eleverna observerade. Detta tema var det tema som lärarna tycktes tycka mest olika om. 
Alla lärare beskrev laborativt arbete som ett praktiskt moment för eleverna. Trots detta 
beskriver häften av lärarna att de ofta, och ibland endast, låter eleverna observera 
laborationer som läraren genomför.  
 

Vilka svårigheter anger lärare att det finns med undervisningsmetoden? 
Fyra teman har identifierats som är kopplade till frågeställningen (Tabell 7). 
 
Tabell 7. Översikt över vad lärare anser att det finns för svårigheter med laborativt arbete i 
NO-undervisningen. 
Svårigheter i 

att: 
Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 

Inte ha nära 
till naturen  

x   x   

Inte ha 
tillräckligt 

mycket 
material  

 x x x x x 

Inte ha 
tillräckligt 

mycket 
personal mot 
elevgruppens 

storlek 

x   x x x 

Inte hinna 
förbereda inför 

laborationer 
  x    

 

Inte ha nära till naturen 
Tre av de fyra skolor som intervjuerna genomfördes på hade naturen utanför 
klassrumsdörren. Den fjärde skolan, där lärare A intervjuades, hade dock lite längre att ta 
sig för att komma till exempelvis skogen. Lärare D berättade att tidigare arbetsplatser 
gjort det svårt att gå ut och göra NO-laborationer i naturen på grund av skolans läge.  
 

Den här skolan ligger ju jätte fint till med skogen och naturen, den förra skolan som jag 
var på ett halvår låg hemskt illa till, vi skulle gå ut och gräva ner saker i jorden för att se 
vad som hände med dem, vi fick ta en rabatt för det fanns liksom inget roligt (Lärare D). 

 
Lärare A berättade också att hens arbetsplats gör det svårt att göra spontana 
utomhuslaborationer i NO-undervisningen eftersom det behövs mer planering för att ta sig 
till naturen. Lärare A påpekade också att närmiljön kring skolan som kan göra det svårt 
för många skolor att genomföra utomhuslaborationer i NO-undervisningen.  
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Här finns det inte så mycket runt om kring, det kräver lite mer planering. Däremot, har 
du skogen precis utanför knuten kan du gå ut en eftermiddag för att du precis kom på 
det och man kan mer leva, vad som faller in, här behöver man planera mer för det. Det 
är väl det jag kan se svårigheterna att hitta förutsättningarna för det runtikring närmiljön 
(Lärare A). 

 
Lärare A påpekar också att det förmodligen är svårare för skolor i storstäder att ha den där 
spontaniteten, läraren menar att där kan man inte bara gå ut och ta in en kotte då 
förutsättningarna inte alltid finns. 

Inte ha tillräckligt mycket material  
Majoriteten av de tillfrågade lärarna påpekade svårigheterna med material till NO-
laborationerna. Lärare B påpekade bland annat att hen ibland la ut pengar själv för 
material som ska finnas med i en laboration, dock ska det påpekas att lärare B inte är 
tvungen att själv stå för kostnaden för materialet.  
 

Men sen är det ju att skaffa fram allting, det är ju mycket man får lägga ut själv för egna 
pengar. Ja, om man ska köpa någon sån aa simpelt som kaffefilter eller något sånt där då 
går man ju inte och tar faktura eller kort så då blir det ju att man köper för egna pengar 
och det tycker jag är jobbigt (Lärare B). 

 
Lärare F beskrev svårigheten med materialet som att det inte finns tillgång till exempelvis 
en stor frys. Lärare F menar då att hen gärna skulle vilja göra experiment med isballonger 
där elever kan hälla karamellfärg för att se sprickor osv. Lärare E såg också svårigheter 
med materialet, fast på ett annat sätt. Lärare E menade att det var svårt att få fram 
exempelvis skålar till alla elever i klassen för att de ska kunna genomföra olika 
laborationer i NO-undervisningen.  
 

Att det är väldigt många barn, och man har inte, jag har liksom inte 26 små petskålar 
som vi kan hålla på med och skaffa ihop allt material tar alldeles för mycket tid (Lärare 
E). 

 
Dock påpekar lärare F att material, som exempelvis skålar inte är ett problem då läraren 
anser att man kan skarva ihop det mesta, det behöver inte vara något spektakulärt. 

Inte ha tillräckligt mycket personal mot elevgruppens storlek  
De flesta lärarna, lärare A, D, E och F påpekade att gruppens storlek gjorde det svårt att 
genomföra laborationer i NO-undervisningen. Lärare A och F menade att de gärna skulle 
gå ut mer och göra mer praktiskt arbete om de funnits fler vuxna att tillgå.  
 

Svårigheterna kan vara mer praktiska. Att faktiskt ta sig iväg någonstans, att få vuxna 
att delta för man behöver ofta vara fler vuxna (Lärare A). 

 
Lärare F påpekar att det är svårt att låta eleverna laborera i NO-undervisningen när läraren 
är ensam i klassrummet. Lärare F menar då att det blir svårt att styra arbetet så att det inte 
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uppstår kaos i klassrummet under NO-laborationer. Lärare F menar vidare att det är lätt att 
eleverna tappar fokus och börjar blanda hej vilt om läraren inte hinner hjälpa alla elever.  
 

Man har inte så bra förutsättningar när man är ensam med 25 elever, så det gäller att 
hitta en övning som man klarar av som ensam vuxen med 25 elever utan att det blir kaos 
och ändå blir stimulerande för eleverna och ändå pratar om de här sakerna som hypotes, 
vad tror vi ska hända och att man pratar om vad hände (Lärare F). 

 
Lärare D förklarade att det är svårt att arbeta i helklass med laborationer, speciellt om man 
har en jobbig grupp och väljer därför att, så gott det går, arbeta laborativt i halvklass. 
Lärare D påpekar vidare att det också är bra om man kan vara två vuxna som laborerar i 
NO-undervisningen med eleverna. Lärare D menade också att det är en fördel att laborera 
i halvklass för att hinna kommunicera med eleverna och höra hur de tänker och diskutera 
laborationers resultat osv.  
 

Då har man mer tid att föra de där diskussionerna och inte bara göra den där själva 
laborationen eller vad det är nu man ska göra utan att man hinner också prata mer om 
vad dom tror och hur dom tänker. Och lite mer vill man ju göra än att bara göra 
laborationen. Man vill ju höra deras tankar, hur det ska bli, hur det blev och varför det 
blev som det blev (Lärare D). 

 
Lärare E ansåg också att det är en fördel att laborera i halvklass då man hinner 
kommunicera med eleverna. 

Inte hinna förbereda inför laborationer 
Det var endast lärare C som under intervjun som tyckte att det var tidskrävande att 
laborera med eleverna.  
 

Men det är dels att hitta allt material, hitta det själv sådär om man skulle vilja testa. De 
tror jag, och att det är tidskrävande. Det ska plockas undan och det ska plockas fram 
(Lärare C). 

 
Det som läraren då menade med tidskrävande var inte själva NO-laborationen i sig utan 
att leta upp material och förbereda för laborationen i klassrummet. Även att hinna plocka 
undan efter en NO-laboration innan nästa lektion startar. 

Sammanfattning 
Den sista frågeställningen som besvaras i denna studie berör svårigheterna med att arbeta 
laborativt i NO-undervisningen.  
 
Endast två av lärarna beskrev skolans omgivning som en svårighet med laborativt arbete. 
Man skulle kunna tycka att det borde varit fler som påpekade detta då alla lärare 
laborerade mestadels inom biologin utomhus. Dock berättar de två lärarna, som såg detta 
som en svårighet, att de har tidigare arbetat eller arbetar på en plats som gör det svårt att 
göra spontana och ordentliga utomhuslaborationer.  
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Den svårigheten som flest lärare var överens om var tillgången till material. Svårigheten 
med material varierade dock mellan lärarna. Något som framkom var att ett par lärare inte 
såg några problem med att ”skarva” ihop något. Det behövde inte vara nytt eller ha 
samma utseende som instruktionerna sa, så länge det fanns någon typ av material på 
skolan att använda.  
 
Fyra lärare påpekade att de gärna arbetade i halvklass eller var fler vuxna när de lät 
eleverna laborera på grund av svårigheterna att hinna se varje elev, kommunicera samt att 
hinna hjälpa alla elever.  

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras valet av metod, studiens reliabilitet samt validitet. Vidare 
diskuteras studiens resultat mot tidigare forskning och avsnittet avslutas med en 
konklusion och förslag till vidare forskning.  

Metoddiskussion 
Trost (2010, s.61) menar att reliabilitet visar hur tillförlitlig en studie är. Validitet menar 
Kvale och Brinkmann (2009, s.270) är att man fastställer om en undersökning undersöker 
det den ska undersöka.  
 
I frågan om denna studie har hög reliabilitet och validitet måste valet av metodens för- 
och nackdelar diskuteras. Larsen (2009, s.26f) påpekar för- och nackdelar med kvalitativa 
metoder. Vid en kvalitativ intervju kan forskaren gå in på djupet under en intervju, på 
detta sätt minskar missförstånd och möjlighet till en bättre helhetsförståelse kan nås med 
hjälp av följdfrågor. Det är enligt Larsen (2009, s.27) lättare att nå god valitidet i en 
kvalitativ intervju eftersom den intervjuade kan tala friare och intervjuaren kan be om 
förklaringar. Nackdelar med kvalitativa metoder är enligt Larsen (2009, s.27) bland annat 
att man inte kan generalisera. Det är även mer tidskrävande att behandla data efteråt. En 
annan viktig nackdel att ha i åtanke när man tittar på studiens reliabilitet menar Larsen 
(2009, s.27) är att deltagarna inte alltid är sanningsenliga då vissa intervjufrågor kan vara 
av känslig karaktär, eller om deltagaren tror att det finns ”ett rätt svar”. Det är svårare att 
vara ärlig när man sitter med en person ansikte mot ansikte om än när man kryssar i olika 
svarsalternativ i en enkät (Larsen, 2009, s.27). Halvstrukturerad intervju har används för 
att den passar bäst till att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att ta reda på 
lärarens beskrivningar och deras egna erfarenheter och upplevelser är en intervju att 
föredra i detta sammanhang då en enkät eller observationer kan ha svårt att få med 
lärarnas egna tankar. Trots att en del nackdelar presenterats av metoden är intervjuer att 
föredra i detta sammanhang då studien har för avsikt att utgå från lärares arbetssätt vilket 
förklaras bättre med ord än förvalda alternativ. 
 
I studien har alla deltagare haft samma förutsättningar under intervjutillfället. Alla lärare 
har suttit, ensamma med mig, i sitt egna klassrum och alla deltagare har fått samma frågor 
ställda till sig. Dock kan följdfrågorna varierat beroende på hur mycket relevant 
information som samlats in. Denna studies reproducerbarhet kan ifrågasättas då det är en 
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kvalitativ semistrukturerad intervju som genomförts, där vissa följdfrågor ställts som inte 
finns med i intervjumallen. Inga frågor har ställts som varit etiskt känsliga för deltagarna 
under intervjuerna vilket leder till att deltagarna inte känner att de behöver svara något 
annat än deras tankar bara för att det anses som ”rätt”. Intervjuerna har även genomförts i 
samma kommun men på fyra olika skolor. Validiteten i denna studie är hög då innehållet i 
deltagarnas svar i förhållande till den ställda frågan har varit grund till om några 
följdfrågor behövts ställas. 
 
När tidigare litteraturstudie genomfördes (Edenberg, 2015) framkom olika teman inom det 
praktiska arbetet i NO-undervisningen. Detta gjorde att en del förkunskap från tidigare 
studier fanns. För att intervjufrågorna skulle vara så objektiva som möjligt och inte rikta 
in deltagarna på svar som skulle kunnat förväntas utifrån tidigare vetskap kring ämnet 
formulerades så öppna frågor som möjligt kring ämnet men tillräckligt begränsade för att 
deltagarnas svar skulle beröra syftet och frågeställningarna i denna studie.  
 
Vid urvalet till denna studie kontaktades sju olika skolor för att studien skulle få så stor 
spridning över kommunen som möjligt. Valet grundar sig i att skolor ofta planerar över 
flera årskurser. Om flera intervjuer skulle genomföras på samma skola skulle då 
deltagarnas svar likna varandra. I den här studien genomfördes tre intervjuer på en skola, 
dock intervjuades lärare i tre olika årskurser vilket ledde till skilda svar. Frågorna som 
ställdes under intervjun kan även ses som väldigt individuella. Vad lärare A har för syfte 
med laborativt arbete kanske lärare B inte har, detta behöver alltså inte ha något med 
skolan de arbetar på att göra.  
 

Resultatdiskussion 
Det erhållna resultatet visar att de intervjuade lärarna anger flera olika syften med att 
arbeta laborativt i NO-undervisningen samt även flera svårigheter arbetet kan innebära. 
Det erhållna resultatet diskuteras nedan i förhållande till tidigare forskning samt utifrån ett 
pragmatiskt perspektiv. 

Lärares syfte med laborativt arbete i NO-undervisningen 

Ökad	förståelse	genom	praktiskt	arbete	
Ett laborativt arbetssätt ger eleverna ett meningsfullt lärande (Hult, 2000, s.15). En del av 
lärarna i denna studie påpekade att elevernas förståelse för naturvetenskap och specifika 
moment i ämnet blev större då eleverna själva fick uppleva och upptäcka naturvetenskap 
med egna händer genom laborationer, lärandet blev även mer meningsfullt. Något som 
Högström, Ottander och Benckert (2010, s.84) påpekar är användningen av laborationer i 
undervisningen utan att synliggöra syftet för eleverna. Genom att tydliggöra syftet 
uppfattas laborationerna som mer meningsfulla. För att eleverna ska lära så mycket som 
möjligt av kunskapsinnehållet av laborationerna är det viktigt att eleverna kan bekräfta 
teori genom praktik och att bekräfta praktik genom teori (Hult 2000 s.15, Högström 
Ottander Benckert 2006 s.58). En del lärare i denna studie ansåg att användningen av ett 
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varierat arbetssätt där teori och praktik varvas ökade förståelsen för naturvetenskapliga 
fenomen hos eleverna då lärarna ansåg att det blev tydligare för eleverna att arbeta 
praktiskt och inte bara lyssna på läraren. Genom att varva teori och praktik på sättet som 
beskrivs i studien delas dessa upp i två separata komponenter i undervisningen istället för 
att se de två komponenterna som en gemensam handling där enda komponenten behöver 
den andra för att fungera. Pragmatismen (Säljö, 2010, s.175) ser inte teori och praktik som 
skilda delar utan anser att båda delarna är integrerade som en gemensam handling. Dewey 
(2004, s.17) påpekar också att uppdelningen av teori och praktik inte bör göras då tankar 
och handling bör ses som ett. Detta är något som Skolverket (2012, s.6) framhåller som 
viktigt, att sammanvävning av teori och praktik gör undervisningen tydligare för eleverna 
och kunskapsinlärningen blir större. För att detta ska blir en lyckad kombination och för 
att eleverna ska få uppleva naturvetenskap krävs dock att lärare låter elever laborera, 
Skolinspektionen (2012, s.13) visar i sin forskning att många lärare endast genomför 
demonstrationslaborationer vilket medför att elever inte får det varierade arbetssättet där 
de själva får laborera.  

Läroplanen	–	ett	syfte	till	laborativt	arbete	
Endast två av de intervjuade lärarna nämnde att läroplanens mål var ett av deras syfte med 
laborativt arbete i NO-undervisningen. I läroplanen (Skolverket, 2011a, s.148) står det att 
elever ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Skolverket 
(2011b, s.7) beskriver systematiska undersökningar i flera steg, allt ifrån att välja 
undersökningsmetod till att värdera resultat. Här kan man alltså se skillnader i att 
genomföra systematiska undersökningar samt att arbeta laborativt då Hult (2008, s.18) 
beskriver laboration som att testa en teori. Det skulle kort kunna sägas att laborativt arbete 
är något som inte måste vara systematiskt. Att se syftet med att arbeta laborativt i 
läroplanen kan delas upp i två olika delar. Lärarna beskriver det laborativa arbetssättet 
både som lärande i sig men även som kunskapsinhämtning om naturvetenskapliga 
fenomen (Johansson 2012 s.21, Lager-Nyqvist 2003 s.44). 
 
Utöver att använda sig av laborativt arbete för att nå målet systematematiska 
undersökningar det påpekade alla lärare att det laborativa arbetssättet gjorde 
undervisningen och kunskapsinhämtningen om de naturvetenskapliga fenomenen 
tydligare och mer meningsfull för eleverna.  

Intressera	och	motivera	med	praktiskt	arbete	
Under genomförandet av tidigare litteraturstudiestudie (Edenberg, 2015) visar resultatet 
att större delen av aktuella studier använde sig av laborativt arbete i NO-undervisningen 
för att intressera och motivera eleverna för det naturvetenskapliga ämnet (Berg Löfgren 
och Eriksson 2007 s.157f, Högström Ottander och Benckert 2006 s.59f, Högström, 
Ottander och Benckert 2010 s.84, Jeanpierre 2006 s.63). I denna studie beskrev inte 
lärarna målet att intressera och roa eleverna i NO-undervisningen som det främsta, istället 
visade denna studie att lärarna använde det laborativa arbetssättet för att öppna upp för 
nya frågor hos eleverna därmed motivera elever till att vilja veta mer och därmed utöva 
elevinflytande. Högström, Ottander och Benckert (2010, s.85) lyfter fram just detta i sin 
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studie, genom att låta elever genomföra enklare laborationer kan inspirationen öka och 
vidare frågor och upptäckter hos elever kan väckas. Andreé (2007, s.117) menar att när 
elever själva får ställa frågor om omvärlden ökar deras förmåga att själva ta reda på saker. 
Genom att låta elever vara med och influera undervisningen utövas elevinflytande på 
skolorna. Om elever får vara med och diskutera fram nya undersökningsområden hjälps 
elever att formas till demokratiska samhällsmedborgare (Säljö, 2010, s.178f). Dewey 
(2004, s.17) påpekar vikten av att låta elever aktivt pröva och experimentera i skolan för 
att varje individs intresse ska stå som utgångspunkt i undervisningen. Det framkom i 
denna studie att lärarens engagemang och entusiasm i planerade lektioner smittar av sig på 
eleverna. Även tidigare forskning menar att det finns starka samband mellan hur 
undervisningen planeras och elevernas intresse för ämnet, även att en engagerad lärare är 
nyckeln till lyckad undervisning. (Tytler, refererad i skolverket 2010 s.9, Skolverket 2012 
s.3).  

Naturvetenskap	i	vardagen	
Det framgick inte helt tydligt om lärarna ville förankra elevernas vardag med laborationer 
i NO-undervisningen. Det framkom dock att lärarna gärna använde sig av naturen och 
verkliga ting för att eleverna skulle få en reell bild av naturens fenomen. Att undervisa 
och visa eleverna att kunskapen kan knytas till vardagen minskas distansen mellan 
skolans undervisning och vardagen för eleverna (Säljö, 2010, s.177). Dewey (2004, s.49) 
menar att genom att ta vara på barnets erfarenheter hemifrån och utveckla dessa i 
skolmiljön uppfattar barnen undervisningen som mer meningsfull och barnen ser skolan 
som en plats för kunskap som kopplas samman med kunskap hemifrån. Även tidigare 
forskning framhäver tyngden i att undervisningen ska koppla till elevernas liv utanför 
skolan för att kunskapsinhämtningen ska bli så meningsfull som möjligt för eleverna 
(Skolverket 2012 s.4, Högström Ottander och Benckert 2006 s.59, Andreé 2007 s.117). 

Hur lärare arbetar laborativt samt vilka svårigheter det finns med arbetssättet 

Laborationer	i	och	med	naturen	
Alla lärare i studien arbetade med utomhuslaborationer i sin NO-undervisning. Att 
undervisa utomhus har visat sig ha många fördelar (Lättman-Masch och Wejdmark, 2011, 
s.11). En av fördelarna som Lättman-Masch och Wejdmark (2011, s.11) beskriver är att 
elever får en annan förståelse när de får uppleva naturen på riktigt. Lärarna i den här 
studien påpekade att de inte arbetade med utomhuslaborationer utan att koppla det mot 
något som de redan arbetat med i klassrummet, eller som de efter utomhuslaborationerna 
avslutade inne i klassrummet. I studien gjord av Lidestav, Ottander, och Wilhelmsson 
(2012, s.33) användes utomhuslaborationer på samma sätt, eleverna fick arbeta med 
området de skulle beröra, i klassrummet innan de gick ut för att få den verkliga bilden av 
fenomenet. Något som lärare fann problematiskt med utomhuslaborationer i denna studie 
var att gruppens storlek kunde göra det svårt att komma ut i naturen då lärare känner att de 
inte har möjlighet att finnas till hands för alla elever. Att ha en för stor grupp inomhus vid 
laborationer påpekats som ett problem av forskning, då elever lätt faller in i mängden och 
får inte den hjälp de ibland behöver (Skolverket, 2012, s.3f). Genom uppdelningen av 
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teori och praktik kan kunskapsinhämtningen av naturvetenskap bli svår för eleverna 
(Dewey, 1991, s.188). Endast elever som får uppleva teori i praktiken har användning av 
den teoretiska delen, Dewey (1991, s.188) påpekar att endast elever som har upplevt 
naturkunskap praktiskt kan inte förstå den teoretiska delen fullt ut. 
 
En lärare i studien berättade om ett projekt som pågått under en längre period, nämligen 
att eleverna observerade fjärilars olika stadier från larv till fjäril. Under laborationer av 
den typen ger undervisningen eleverna chansen att öppna upp för nya frågor kring olika 
fenomen (Berg, Löfgren och Eriksson, 2007, s.157) Elever får även den viktiga 
kopplingen mellan teori och praktik då de kan sitta i klassrummet och observera fjärilarna 
samtidigt som den teoretiska delen erbjuds (Skolverket 2012 s.6, Hult 2000 s.15, 
Högström, Ottander och Benckert 2006 s.58). Även forskning gjord av Glynn och Winter 
(2004, s.56) visar att lärare tar in exempelvis växter i klassrummet för att elever ska få 
chansen att känna och observera, på det sättet kommer de närmare fenomenet.  
 
I studien påpekade två av lärarna att skolan omgivning kan ställa till med problem för 
genomförandet av laborationer utomhus, att spontan utomhusundervisning kan vara 
problematisk att genomföra då skogen ligger så pass långt borta att endast planerade 
besök kan genomföras. Även om det blir svårare för lärarna att spontant ta med elever ut 
och laborera i naturen menar Skolverket (2011b, s.19) att laborationerna inte 
nödvändigtvis måste ske på skolgården, det enda viktiga att ha i åtanke är att eleverna 
laborerar på en plats de känner sig bekväma på.  

Demonstrations	laborationer		
Under intervjuerna menade alla lärare att laborativt arbete innebar att eleverna själva fick 
arbeta praktiskt. Lärarna var överens om att genom att låta eleverna laborera själva, 
istället för att endast sitta och lyssna på läraren, höjdes deras förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen. Detta resonemang överensstämmer med tidigare forskning. 
Hult (2000, s.15) menar att laborationer ger eleverna ett meningsfullt lärande vilket leder 
till att fler sinnen används och kunskapsinhämtningen blir högre. I Lidestav, Ottander, och 
Wilhelmssons (2012, s.34) studie beskrev en av lärarna laborationer som ”to do is to 
learn”, med detta menar lärarna att eleverna genomför olika moment praktiskt och lär sig 
bättre av detta, även detta överensstämmer med vad lärare i denna studie anser som 
laborativt arbete då de påpekar att praktiskt arbete ökar förståelsen i undervisningen.  
 
Lärarna i studien beskrev problematiken med att låta eleverna själva laborera på grund av 
för stora grupper vilket leder till att kommunikation och diskussion blev lidande och 
lärarna upplevde att det var svårt att hålla koll på att alla elever gjorde laborationerna som 
de blev tillsagda att göra. Lärarna beskrev att de ofta själva laborerade när eleverna 
observerade, demonstrations laborationer. Högström, Ottander och Benckert (2010, s.86) 
påpekar att lärare i studien vill kunna samtala mer med eleverna under laborationerna men 
att tiden läggs på att förklara och hjälpa eleverna att komma vidare i laborationen istället. 
Johansson och Wickman (2013, s.57) visar även svårigheter i att låta elever laborera med 
instruktioner då elevernas fokus kan läggas på andra saker än instruktionerna. Att inte 
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hinna föra diskussioner under praktiska moment kan vara problematiskt för vad elever 
erbjuds att lära sig av naturvetenskaplig kunskap. Kommunikationen med omgivningen 
har stor betydelse för hur erfarenheter vidgas och kunskap förmedlas (Dewey, 1999, s.39). 
Skolverket (2012, s.3f) visar på samma nackdel med att laborera i större grupper, att 
eleverna försvinner in i mängden och lärarna inte ser och inte hinner hjälpa varje individ.  

KONKLUSION  
Några slutsatser som kan dras utifrån resultaten i denna studie är att även om tidigare 
studier som berör laborativt arbete i NO-undervisningen till större del riktar in sig på äldre 
elever skiljer sig de teman som identifierats inte speciellt mycket (Berg Löfgren och 
Eriksson 2007, Högström Ottander och Benckert 2006, Högström, Ottander och Benckert 
2010, Jeanpierre 2006). De teman som verkar skilja sig mest är att använda laborativt 
arbete för att roa och intressera elever för NO-ämnet (Berg Löfgren och Eriksson 2007 
s.157, Högström Ottander och Benckert 2006 s.59, Högström, Ottander och Benckert 
2010 s.84). Båda temana förekommer i både forskning för yngre och äldre elever fast med 
olika innebörd. För de äldre eleverna används laborationer för att det är roligt men främst 
för att väcka elevers intresse överlag för ämnet, det skulle kunna vara så att äldre elever 
generellt är mer skoltrötta. De yngre eleverna verkar laborera för att det är roligt men 
främst för att väcka funderingar kring andra naturvetenskapliga fenomen. Detta kan bero 
på att de yngre eleverna, till skillnad från de äldre, tycker att laborativt arbete redan är 
roligt.  
 
Även svårigheterna med arbetssättet som framkommit i studien påminner mycket om vad 
tidigare studier påpekar för svårigheter. Även här kan dock några få skillnader ses mellan 
forskning som genomförts på äldre elever och den här studien.  

VIDARE FORSKNING 
Vid genomförandet av denna studie framkom att lärare i årskurserna 1-3 använder sig 
mycket av utomhuslaborationer men inte varför. Av den anledningen skulle det vara 
intressant att fortsätta forska på just det spåret. Vad är det som gör att lågstadielärare 
använder sig av så många utomhuslaborationer och varför är det just biologin som 
undervisningen berör?  
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Bilaga 1, informationsbrev 

 

Information om deltagande i en undersökning om laborativt arbete i 
naturvetenskapsundervisningen 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka verksamma lärares beskrivning av laborativt 
arbete i den naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 1-3. Denna undersökning 
kommer ske via intervju. Varför årskurs 1-3 blivit utvalda beror på att det idag inte finns 
så mycket forskning utförd kring detta ämne i de lägre skolåldrarna.  
 
I samband med intervjun kommer du bli tillfrågad om intervjun får bli inspelad via 
ljudupptagning. Detta är något som du kan välja att neka om det känns obekvämt för dig.   
 
Intervju är tänkt att genomföras under veckorna 5-7 och tidpunkten för intervjun är helt 
upp till den tid som passar dig. Intervjun kommer ta ca 30 minuter. Det är viktigt att du 
vet om att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
Det insamlade materialet kommer att transkriberas och analyseras och resultatet som 
framkommer från undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna samt presenteras i Diva. I uppsatsen kommer inga namn eller 
personnummer att förekomma för att de medverkande i studien ska behålla sin anonymitet.  
De enda personerna som kommer ha tillgång till transkriberat material är jag, min 
handledare samt examinatorn. Efter att uppsatsen godkänts kommer allt material, samt 
intervjuer, att förstöras.  
 
Jag som gör undersökningen heter Malin Edenberg och läser grundskollärarprogramet 
med inriktning F-3 på Högskolan Dalarna.  
 
 
Student Handledare 
Malin Edenberg Susanne Römsing  
0704942260 023-77 88 30 
v12maled@du.se srm@du.se 
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Bilaga 2, intervjumall 
 
Är det ok att ljudinspela intervjun? Om OK, starta inspelning) 
 
Beskriv studiens syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka verksamma lärares beskrivning av laborativt 
arbete i den naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 1-3. 
 

1. Vilka syften anger lärare att de har med laborativt arbete i den naturvetenskapliga 
undervisningen? 

2. Hur anger lärare att de arbetar laborativt i NO-undervisningen? 
3. Vilka svårigheter anger lärare att det finns med undervisningsmetoden? 

 

Intervju 

Inledning 
 Vad är laborativt arbete för dig?  

o Samma syn på arbetet med laborativt arbete? 
o Vilken årskurs undervisar du i? 
o Vad har du för utbildning i NO? 
o Hur länge har du undervisat i NO? 

 

Del 1, Syfte och mål 
 Varför använder du dig av laborativt arbete i NO-undervisningen?  

o Varför inte? 

 Vad är dina mål med laborativt arbete i undervisningen?  
o intressera & roa, lgr11, annat? 

 

Del 2, Vad och hur 
 Hur mycket använder du dig av laborativt arbete i NO-undervisningen?  

o Varje lektion? ”Labbtimmar? 

 Hur arbetar du med laborativt arbete i undervisningen?  
o Klassrum, utomhus, material osv. 

 Kan du ge exempel på någon lektion du genomfört tidigare? 

 Vad handlar laborationerna om? 
o Flyta/sjunka, biologi osv? 

Del 3, Svårigheter 
 Vad ser du för svårigheter med användandet av laborativt arbete?  


