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Abstract: 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka lärares syfte med laborativt arbete 

i gymnasiets biologiundervisning, hur de beskrev att de arbetade laborativt samt hur de 

beskriver att det teoretiska innehållet hänger ihop med det laborativa arbetet. Undersökningen 

gjordes genom sex halvstrukturerade intervjuer. 

 

Lärarna beskrev varierande sätt att arbeta laborativt i gymnasiets biologikurser och uttrycker 

att det finns stora möjligheter till olika typer av laborationer med utgångspunkt i kursplanernas 

centrala innehåll. Lärarna uttrycker att ett av deras primära syften med laborativt arbetet är att 

laborationen ska fungera som ett komplement till teorin genom att belysa den ur andra 

perspektiv. En svårighet med att realisera syftet i klassrummet är att hitta laborationer som gör 

detta på ett bra sätt, utan att exempelvis bli en förenkling av verkligheten. Några av lärarna 

beskriver också att eleverna har svårt att själva se kopplingen mellan teoretiskt innehåll och 

laboration. Där anser dessa lärare att de har en viktig roll i att hjälpa eleverna att se dessa 

samband. 
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1 Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning var jag med om ett lektionstillfälle där min 

handledare genomförde en laboration där eleverna laborerade gruppvis i stationer. Vid en av 

stationerna fanns en plastmodell av människokroppen och uppgiften var så enkel som att 

eleverna skulle titta närmare på matspjälkningssystemet. Jag hade en förutfattad mening om att 

detta skulle leda till att eleverna bara planlöst plockade isär och byggde ihop torson samt 

namngav delarna. Det jag istället fick uppleva var en spontan diskussion där eleverna inte bara 

resonerade kring organens funktion i förhållande till deras utseende och placering utan jag fick 

bevittna ett exempel på hur teoretiskt innehåll och laborativt arbete kan hänga ihop på ett 

meningsfullt sätt. Detta fick mig att fundera kring alla möjligheter laborativt arbete kan ha i 

undervisningen och dessa tankar ledde till att syftet med denna studie växte fram. 

 

Det kan vara svårt att planera laborationer som på ett tydligt sätt hänger ihop med det aktuella 

arbetsområdet på det sättet som beskrevs ovan. I strävan mot att laborationen ska ha tydliga mål 

är det lätt att dessa mål blir ett begränsat mål för den specifika laborationen och inte ett mål 

som är samstämmigt för målen i arbetsområdet. Ett vanligt begränsat mål för laborationer är att 

eleverna ska lära sig att hantera en viss utrustning (Högström, 2009, s.20).  

 

Laborativt arbete ses som en viktig del av undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Orsaken 

till detta är bland annat att laborativt arbete har lett till viktiga upptäckter och mycket kunskap 

inom naturvetenskapen. En annan orsak är att det väcker elevernas entusiasm och intresset för 

ämnet (Hofstein & Lunetta, 2004, s.34). Längre tillbaka i tiden hade det laborativa arbetet en 

stark anknytning till laborationssalen (Högström, 2009, s.14). På senare år har det laborativa 

arbetet utvecklats till att innehålla en bredare variation av sätt att arbeta med naturvetenskap 

där fokus har riktats mer mot målen med arbetet och kunskapsinnehållet (Högström, 2009, s.15) 

 

Det finns forskning som beskriver vad lärare vill uppnå med det laborativa arbetet men den 

forskningen är främst övergripande inriktad på No-ämnena. Tidigare forskning visar att en del 

mål som är viktiga för fysiklaborationer inte är lika viktiga i laborationer i biologi eller kemi 

(Högström, 2009, s.17). En stor del av forskningen som är gjord i Sverige är dessutom inriktad 

på grundskolan. I denna studie inriktar jag mig på att undersöka specifikt ämnet biologi på 

gymnasiet. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Mål med laborativt arbete 
Det finns ingen enväldig lista med vilka mål som är viktiga att uppnå vid laborativt arbete i 

naturvetenskapliga ämnen (Högström, 2009, s.16). Detta trots att försök har gjorts att utröna 

vilka mål som är viktiga att uppnå (Högström, 2009, s.16). Det är också svårt att rangordna 

vilka mål som anses viktigare än andra (Högström, 2009, s.16). I sin avhandling summerar 

författaren tidigare forskning om mål som är viktiga i laborativt arbete: 

 
• kunskap om och förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen  

• praktiska laborativa färdigheter inklusive problemlösningsförmåga och 

argumentation  

• förståelse av forskares vetenskapliga arbetssätt  

• intresse och motivation 

• förståelse av det undersökande arbetets metoder och av naturvetenskapens karaktär 

(Högström 2009, s.18). 
 

I en rapport med syftet att utveckla ingenjörutbildningar av Hult (2000) har en liknande 

sammanställning av syftena med laborationer gjorts.  De syften författaren lyfter fram i sin 

sammanställning är: 

 
1. Laborationen kan vara ett komplement till teorin, den kan visa tillämpningar av en teori och 

den kan ge studenterna en känsla för fenomenet 

2. Laborationen hjälper studenterna att utveckla en analytisk och kritisk förmåga och en 

förmåga att formulera mål 

3. Laborationen hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande dels genom att fler sinnen 

används vid lärandet dels för att de genom laborationen bättre ser vilka inlärningsbehov de 

har 

4. Laborationen underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete, d v s den process som genom 

vilken vetenskaplig kunskapsproduktion åstadkomms 

5. Laborationen ger möjlighet att se och pröva tekniker som används vid vetenskapligt arbete 

och därvid erhåller studenterna en färdighet och vana 

6. Laborationen hjälper till att göra studenterna motiverade för teknisk-naturvetenskapliga 

studier 

7. Laborationen är ett lämpligt instrument för att utveckla den sociala kompetensen och den 

kommunikativa förmågan. 

(Hult, 2000, s.15) 

 

Det som huvudsakligen skiljer författarnas sammanställningar åt är att Hult (2000, s.15) menar 

att ett syfte med laborationen är att det leder till ett meningsfullt lärande och att laborationen 

utvecklar den sociala kompetensen samt den kommunikativa förmågan. Kritik har riktats mot 

att ett viktigt syfte med laborationen är att utveckla elevernas sociala kompetens och 

kommunikativa förmåga eftersom det är ett generellt mål som flyttar inlärningens fokus från 

ämnesinnehåll till personlig utveckling (Högström, Ottander & Benckert, 2006, s.55) trots att 

samarbetsbaserade undervisningsstrategier har visat sig öka elevers prestation och produktivitet 

(Hofstein & Lunetta, 2004, s.36). Förutom interaktion krävs det krävs både tid och möjlighet 

till reflektion för att laborativt arbete ska leda till meningsfullt lärande (Hofstein & Lunetta, 

2004, s.32). Ett sätt att skapa det är att arbeta mer undersökande. Det sker en utveckling mot att 

det undersökande arbetssättet förordas allt mer (Johansson, 2012, s.40). Mycket forskning om 

undervisning i naturvetenskap har handlat om förståelse för på vilket sätt det laborativa arbetet 

i skolan är viktigt (Högström, 2009, s.14).  
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2.1.1 Laborativt arbete i biologi 
De flesta studier gjorda inom ämnet laborationer fokuserar på de naturvetenskapliga ämnena 

generellt. Denna studie inriktar sig mot det laborativa arbetet i biologi. Det laborativa arbetet i 

kemi och fysik behöver inte ha samma primära syften som det laborativa arbetet i biologi 

(Högström, 2009, s.17). I Högströms (2009, s.49) avhandling beskriver författaren bland annat 

vad lärare upplever är skillnaden mellan det laborativa arbetet i de olika NO-ämnena. Där 

beskrivs kemilaborationer som abstrakta och relativt problematiska medan laborationer i 

biologi beskrivs som enklare att genomföra (Högström, 2009, s.49). Anledningen till att de 

uppfattas som enklare att genomföra beror bland annat på att man utan stora svårigheter kan 

illustrera fenomen och komma fram till resultat som eleverna kan koppla ihop med verkligheten 

(Högström, 2009, s.49). En annan sak som lärarna angav skiljde biologilaborationerna från de 

andra ämnenas laborationer var att de tog längre tid att genomföra och några lärare uttryckte att 

detta gör att de laborerar mer sällan i biologi. I Lindahls (2003, s.117) avhandling framkommer 

att eleverna tycker att det får laborera mindre i biologi än i de andra NO-ämnena. 

 

Undervisning i biologi upplevs som lättare och intressantare än i fysik och kemi (Lindahl, 2003, 

s.87). Detta kan bland annat bero på att mycket av biologins innehåll kan kopplas till elevens 

värld (Lindahl, 2003, s.87), exempelvis anatomi eller naturen i elevens uppväxtmiljö. Om 

undervisningen har ett personligt värde för eleven får det en personlig mening (Lindahl, 2003, 

s.87). Intresset i biologi är störst när det handlar om något som rör eleverna själva (Lindahl, 

2003, s.232). 

 

2.1.2 Lärares syften med laborativt arbete 
I en studie av Berry, Mullhall, Gunstone och Loughran (1999, s.28) visade det sig att många av 

de studerade eleverna inte förstod varför de arbetade laborativt. I en annan studie av Gunnarsson 

(2008, s. 218) framkommer att syftet inte uttryckligen kommer fram till eleverna under några 

av de studerade laborationerna. Det eleverna däremot upplevde som syftet med laborationen 

var att genomföra den och redovisa rätt resultatet (Gunnarsson, 2008, s. 218; Hofstein & 

Lunetta, 2004, s.38). Studien visar alltså att det finns en diskrepans mellan det syfte elevens 

tror laborationen har och det som läraren vill att laborationen ska ha. Även Berry et al. (1999, 

s.28) visar i sin studie att elevernas fokus hamnade på att genomföra det praktiska arbetet istället 

för att laborationen aktiverar deras tänkande. Detta skulle enligt Berry et al. (1999, s.28) kunna 

vara en anledning till att eleverna inte förstod syftet med det laborativa arbetet. Författarna 

menar att eleverna bär med sig uppfattningen att laborationer är tillfällen där de arbetar praktiskt 

istället för att behöva använda sig av teoretisk förståelse och tänkande. Ett sätt att ändra denna 

inställning hos eleverna är att tidigt lära eleverna att laborationer är tänkande arbete som 

underlättas med hjälp av laborativ utrustning (Berry et al., 1999, s.31). En annan anledning till 

att inte eleverna förstod syftet med laborationerna kan bero på att när lärarna presenterade 

laborationen så låg fokus på vad eleverna skulle göra och aldrig eller nästan aldrig vad de skulle 

förstå eller lära sig av laborationen (Gunnarsson, 2008, s.219).  

 

2.1.3 Närliggande och övergripande syften 
I sin avhandling delar Johansson (2012, s. 26) in syften i närliggande och övergripande syften. 

Ett övergripande syfte för laborativt arbete är lärarens eller läroplanens syfte mer generellt 

(Johansson, 2012, s.26). Övergripande syften kan vara svårt för eleverna att greppa innan de 

har fått tillräcklig kunskap och erfarenhet på berört område (Johansson, 2012, s.26). Därför 

används ofta övergripande syften tillsammans med närliggande syften (Johansson, 2012, s.26).  

 

Ett närliggande syfte är ett syfte som mer direkt kan kopplas till laborationen och på så sätt kan 

bli enklare för eleverna att förstå (Johansson, 2012, s.26). Johansson (2012, s.26) ger ett 
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exempel på en fysiklaboration där det övergripande syftet är att eleverna ska få förståelse för 

hur friktion inverkar på rörelse. Ett exempel på ett närliggande mål för den laborationen kan 

vara att eleverna ska ta reda på hur en leksaksbil färdas med eller utan däck. Det närliggande 

syftet ska här bli som en tydlig målbild för eleven (Johansson, 2012, s.26). 

 

2.1.4 Vikten av att tydliggöra målen för eleverna 
Forskning visar att det krävs mer än att bara laborera för att eleverna ska uppnå målen med det 

laborativa arbetet (Johansson, 2012, s.21). För att eleverna ska utveckla förståelse för 

naturvetenskapliga undersökningar krävs att elever och lärare istället för att bara genomföra 

laborationerna fokuserar på och reflekterar över processen (Johansson, 2012, s.22). Processen 

att koppla ihop ett teoretiskt innehåll med ett praktiskt arbete är komplicerad, ofta antas eleverna 

dra slutsatser om det teoretiska innehållet (Johansson, 2012, s.53). Det krävs att eleverna har 

kunskaper om den berörda teorin för att kunna dra denna typ av slutsatser, men eleverna 

behöver också lärarens stöd för att träna sig i detta sätt att resonera (Johansson, 2012, s.53).  

 

Johansson (2012, s.27) har studerat hur eleverna lär sig genom att utgå från att det närliggande 

syftet är en utgångspunkt och det övergripande syftet ett önskat mål att nå. Författaren menar 

att om inte det närliggande syftet ger ett tydligt mål för eleverna att nå, kan de inte heller på ett 

meningsfullt sätt nå det övergripande syftet och därmed heller inte leda till ett meningsfullt 

lärande. Elever behöver inte bara ha ett tydligt mål för sitt lärande genom det närliggande syftet, 

detta behöver kopplas samman med det övergripande syftet (Johansson, 2012, s.27). Detta är 

nämligen ofta svårt för eleverna att själva koppla hur deras erfarenheter och handlingar ska leda 

till det övergripande syftet (Johansson, 2012, s.27). Läraren har här en viktig roll, genom att 

exempelvis lyfta fram och strukturera vad i elevernas observationer eller resultat som är viktigt. 

Detta för att hjälpa eleverna att sammankoppla det närliggandet och det övergripande syftet 

(Johansson, 2012, s.56). 

 

Att ha tydliga mål med elevernas lärande ska utgöra grunden för lärares planering av det 

laborativa arbetet (Hofstein & Lunetta, 2004, s.38). Målen bör planeras med utgångspunkt från 

kunskap om de lärandeprocesser laborationen skapar för eleverna (Hofstein & Lunetta, 2004, 

s.38). Målen ska vara tydliga för läraren men de måste också vara tydliggjorda för eleverna för 

att det ska gynna elevernas lärande (Hofstein & Lunetta, 2004, s.38). Flera studier visar att om 

inte lärarnas mål med det laborativa arbetet tydliggörs för eleverna finns det en risk för att 

laborationen uppfattas som en fristående övning och klyftan mellan teori och laboration ökar 

(Högström et al., s.63). 

 
2.2 Kopplingen mellan det teoretiska innehållet och laborationen 
Arbetssätt där eleven är aktiv förespråkas av forskaren och filosofen John Dewey (Säljö, 2016, 

s.173). Särskilt viktiga anses arbetssätt som baseras på vetenskap och dess arbetssätt, 

exempelvis laborationer (Säljö, 2016, s.173). Deweys pedagogik bygger på att lärandet tar 

avstamp i problemlösning, där lärandet sker genom att något okänt omvandlas till något 

förståeligt (Säljö, 2016, s.174). Detta är lärande genom inquiry (Säljö, 2016, s.174). När en 

människa ställs inför ett problem krävs det ansträngning och reflektion (Säljö, 2016, s.174). 

Lärarens uppgift i detta är att försätta eleverna i en typ av aktivitet som leder till att de aktiverar 

sitt lärande och börjar reflektera (Säljö, 2016, s.174). Deweys berömda uttryck learning by 

doing sammanfattar hans syn på lärande, där teori och praktik är sammanlänkade (Säljö, 2016, 

s.174). Med praktik menas exempelvis laborativa metoder och den praktiska delen av 

undervisningen ska göra den abstrakta teorin mer konkret för eleverna (Säljö, 2016, s.175). 

Enligt Deweys filosofi för lärande ska det finnas en koppling mellan vardagsnära erfarenheter 
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och de teoretiska möten som sker i skolan för att lärandet ska bli meningsfullt (Säljö, 2016, 

s.176).  

 

Hult (2000, s.45) uttrycker att avsett vilket målet med laborationen är, verkar det som att många 

författare menar att själva laborerandet i sig är tillräckligt för att nå det målet/målen och då 

finns det risk att laborationen är ett moment inte kopplar ihop med undervisningen på ett 

meningsfullt sätt. Författaren beskriver laborationen som en del av en helhet, där helheten i 

detta fallet är kurserna Biologi 1 och 2. Laborationen kan också delas upp i pre-lab, själva 

laborationen och post-lab (Hult, 2000, s.45). Helheten kan också vara ett teoretiskt område i 

kurserna. Pre-lab är till för att medvetandegöra kunskap som eleven har inom det aktuella 

området samt få förståelse för vilket sammanhang laborationen ingår i, det är vanligen någon 

typ av genomgång (Hult, 2000, s.46). Syftet med post-lab är att hjälpa eleven att skapa mening 

med arbetet exempelvis genom att analysera laborationen i klassrumsdiskussioner eller 

laborationsrapporter (Hult, 2000, s.46).  

 

Det är en vanlig förställning att laborationen i sig själv får eleverna att lära sig 

naturvetenskapliga teorier och naturvetenskapligt tänkande, men det är ett orimligt antagande 

(Högström, 2009, s.16; Hult, 2000, s.45; Hofstein & Lunetta, 2004, s.32). Att lära sig 

naturvetenskap genom praktiska erfarenheter är en komplicerade process (Hofstein & Lunetta, 

2004, s.32). För att se dessa samband mellan det praktiska arbetet och teorin krävs att läraren 

handleder eleven på rätt sätt (Högström, 2009, s.16) samt tydliggör syftet med laborationen för 

eleverna (Högström et al., 2006, s.63).  Genom att tro att laborationen i sig utvecklar kunskaper 

kan istället distansen mellan teori och laboration öka (Högström et al., 2006, s.63).  

 

2.2.1 Meningsfullt lärande 
För att meningsfullt lärande ska ske vid laborativt arbete krävs att det som ska läras ska vara 

relevant och intressant samt ha en förankring i verkligheten. Det ska dessutom kunna kopplas 

ihop med det som eleven redan vet (Hult, 2000, s.50). Hela processen kräver tid och stöd för 

att det ska leda till ny kunskap. Slutligen får det inte förekomma examinationsformer som gör 

att eleverna lär sig kunskapen ytligt (Hult, 2000, s.50). Johansson (2012, s.27) beskriver 

meningsskapandet som en interaktion mellan dåtid, nutid och framtid. Det skulle i det laborativa 

arbetet innebära att för att laborationen ska leda till meningsfullt lärande krävs en förankring i 

tidigare undervisning, en förankring i verkligheten samt kunna kopplas samman med 

undervisningen efter laborationen. Det är dock vanligt att det praktiska handhavandet och själva 

genomförandet av en viss laborativ metod hamnar i fokus (Hofstein & Lunetta, 2004, s.32). Det 

krävs både tid och tillfälle för att reflektera och interagera kring det laborativa arbetet för att 

det ska leda till meningsfullt lärande (Hofstein & Lunetta, 2004, s.32). Ett sätt att göra detta är 

att skapa laborativa övningar av mer undersökande karaktär där eleverna själva får vara 

delaktiga i processen genom att ställa frågor, komma med hypoteser och designa metoderna 

(Hofstein & Lunetta, 2004, s.32). Dock räcker inte ens ett undersökande arbetssätt för att 

eleverna på ett meningsfullt sätt ska koppla ihop teoretiskt innehåll med det undersökande 

arbetet, utan även här är lärarens roll viktig genom att vägleda eleven på rätt sätt (Hofstein & 

Lunetta, 2004, s.33).  

 
2.3 Begrepp 
I denna studie återkommer ett antal centrala begrepp som nedan kommer att tydliggöras. 

Förklaringarna på begreppen gäller när de används i utbildningssammanhang. I kursplanen för 

Biologi för gymnasieskolan beskrivs att undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga 

arbetsmetoder som systematiska observationer, experiment och fältstudier (Skolverket, 2011). 

Begreppet laboration förekommer inte i kursplanen men används frekvent i forskning och i 
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klassrummet. Förklaringarna på begreppen kan skilja sig åt mellan olika författare men nedan 

klargörs begreppen på det sätt de kommer att användas i denna studie.  

 

2.3.1 Experiment och laboration 
Experiment och laborationer är båda begrepp som används för aktiviteter där eleven får 

möjlighet att pröva eller bekräfta olika teorier med en viss metod (Hult, 2000, s. 18–19). 

Begreppen liknar varandra och ibland används de som synonymer (Hult, 2000, s. 16). Högström 

(2009, s.15) skriver: 

 
Det är inte helt lätt (snarare svårt att definiera vad en laboration är. I vissa fall kan en 

laboration, ett experiment och praktiskt arbete betyda samma sak. Två särskilt 

utmärkande kan uttydas då laborativt arbete i naturvetenskaplig undervisning diskuteras: 

det ska alltid ha ett utbildningssyfte; det ska alltid låta eleven vara aktiv. 

 

Hult (2000, s. 20) beskriver att laborationer och experiment delvis är samma sak men att 

laborationer kan omfatta fler delar som nödvändigtvis inte handlar om att pröva eller bekräfta 

teorier. Det kan handla om att samla in material från naturen för att sen mäta, klassificera och 

kategorisera det (Hult, 2000, s. 20). En laboration är därmed något som nödvändigtvis inte är 

knuten till en laborationssal utan kan handla om en mångfald av sätt att arbeta med 

naturvetenskap (Högström, 2009, s.15). Istället för att styras av närvaron eller frånvaron av 

utrustning bör det laborativa arbetets mål och det kunskapsinnehåll som förmedlas stå i fokus 

(Högström, 2009, s.15).  

 

2.3.2 Undersökande arbetssätt 
Det undersökande arbetssättet beskrivs som: 

 
[..] en undervisningscykel i uppdragen där (1) ett givet problem är ställt, (2) eleverna 

formulerar förutsägelser eller hypoteser, (3) eleverna gör en undersökning och (4) 

resultaten summeras och slutsatser dras i relation till problemet och till elevernas 

förutsägelser (Johansson, 2012, s.14). 

 

Det undersökande arbetssättet kan sedan beskrivas ytterligare genom att ange antal 

frihetsgrader (Johansson, 2012, s.22). En undersökning med noll frihetsgrader är en 

undersökning med givet problem, metod och resultat medan en undersökning med tre 

frihetsgrader är en undersökning med öppet problem, metod och resultat (Johansson, 2012, s. 

22).  Den typen av laboration med två eller tre frihetsgrader kallas ibland för öppen laboration 

(Hult, 2000, s.22). Ett undersökande arbetssätt riktar sig mot att lära eleverna hur man 

systematiskt undersöker naturen genom att de får möjlighet att testa att göra det på ett sätt som 

liknar en vetenskaplig undersökning (Högström et al., 2010, s.81). Även om likheten med 

riktiga vetenskapliga undersökningar blir liten i klassrummet får eleverna möjlighet att utveckla 

förståelse för naturvetenskapens karaktär (Högström et al., 2010, s.81). I engelskspråkig 

litteratur benämns undersökande arbetssätt scientific inquiry (Johansson, 2012, s.21). 

Diskussionerna i Sverige om hur elever ska lära sig att göra naturvetenskapliga undersökningar 

liknar de diskussioner som förekommer i engelskspåkiga länder om målen för scientific inquiry 

(Johansson, 2012, s.21). Att lära naturvetenskap genom inquiry är numer en förespråkad lärstil 

(Hofstein & Lunetta, 2004, s.30). 

 

2.3.3 Kokbokslaboration eller sluten laboration 
Motsatsen till en öppen laboration eller en laboration med två till tre frihetsgrader kallas ibland 

sluten laboration eller kokbokslaboration (Hult, 2000, s.22). När laborationer i den 
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naturvetenskapliga undervisningen har beskrivits i forskningen har den kokboksliknade 

laborationen varit dominerande (Högström, 2009, s.14). Hult (2000, s.22) beskriver 

kokbokslaborationen som en laboration som är så pass styrd att det blir en demonstration eller 

illustration av teorin. Det riktas mycket kritik mot att laborationer ofta är av den typen att de 

inte stödjer elevernas lärande på ett effektivt sätt (Hult, 2000, s.35). Denna typ av laborationer 

är ofta av kokbokskaraktär där eleverna följer tydliga instruktioner som liknar ett recept i en 

kokbok och det finns ett givet svar som ska nås (Hult, 2000, s.39). När eleverna arbetar med 

den typen av laborationer hamnar deras fokus ofta på att slutföra laborationen fort och eleverna 

ser det mer som ett socialt avbrott i undervisningen (Högström et al., 2006, s.56). Hofstein och 

Lunetta (2004, s.31) menar att fokus ofta ligger på de laborativa metoderna och teknikerna. De 

menar också att trots en ökad kunskap om hur elever lär sig genom laborationer så fortsätter 

kokbokslaborationer att användas i undervisningen (Hofstein och Lunetta, 2004, s.31).  

 

2.3.4 Begreppen i kursplanen 
Även om inte ordet laboration eller laborativt arbete används i kursplanen för Biologi så skulle 

denna förmåga enligt Hults (2000, s. 20) definition kunna beskrivas som laborativ förmåga. 

Den första delen av förmågan ur kursplanen “Förmåga att planera, genomföra, tolka och 

redovisa fältstudier, experiment och observationer” skulle dessutom enligt Högströms (2009, 

s.19) definition beskrivas som undersökande arbete. Begreppen kan uppfattas som 

svårdefinierade, men något som är synonymt med alla begreppen oavsett betydelse är att eleven 

tillåts vara aktiv vid utförande och att aktiviteten ska ha ett utbildningssyfte (Högström, 2009, 

s. 15).  

 

2.4 Kursplanen i biologi 
Det har även skett en förändring över tid mellan Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 

kring hur läroplanerna beskriver att elever ska arbeta laborativt (Johansson, 2012, s.40). 

Förändringen har gått från att eleverna ska följa en färdig laborationsinstruktion eller observera, 

till att de ska arbeta på ett undersökande sätt samtidigt som de också ska få förståelse för 

naturvetenskapens karaktär (Johansson, 2012, s. 40). De senaste läroplanerna för grundskolan 

uttrycker alltså att eleverna ska vara mer delaktiga i den laborativa processen. Eleverna ska 

förutom att genomföra själva laborationen kunna formulera problemen eller frågeställningarna, 

planera genomförandet, dra slutsatser av resultatet och ha ett kritiskt förhållningssätt till 

processen (Johansson, 2012, s.34). Detsamma gäller för gymnasiets kursplaner i biologi 

(Skolverket, 2011).  

Kursplanen i biologi för gymnasiet beskriver syftet med kursen och kursens centrala innehåll. 

De olika betygsnivåerna för kursen anges i kunskapskraven för kursen (Skolverket, 2011). I 

biologikursens syfte finns fem förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i 

undervisningen (Skolverket, 2011). Två av de fem förmågorna kan kopplas ihop med 

naturvetenskaplig verksamhet och laborativt arbete (Skolverket, 2011):  
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Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

 

 Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, 

formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder och resultat. 

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

observationer samt förmåga att hantera material och utrustning (Skolverket, 2011).  

Även en del av det centrala innehållet i kursen, biologins karaktär och arbetsmetoder, baseras 

i en betydande utsträckning på olika typer av laborativt arbete (Skolverket, 2011). 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare beskriver att de arbetar med laborativt 

arbetssätt och på vilket sätt det kopplas ihop med det teoretiska innehållet i 

biologiundervisningen på gymnasiet. Studiens syfte ska besvaras genom följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka laborationer beskriver lärare att de genomför i biologiundervisningen? 

 Vilka huvudsakliga syften beskriver lärarna att de har med det laborativa arbetet?  

 Vilket samband beskriver lärarna att det laborativa arbetet har med teoretiska 

innehållet? 

 
4 Metod 
 
4.1 Kvalitativa intervjuer 
Valet av metod tog utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Eftersom syftet och 

frågeställningarna handlar om hur lärare uppfattar och beskriver fenomen så passar det att 

använda kvalitativa intervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 229). 

Kvalitativa intervjuer passar då man vill kartlägga människors uppfattningar för att sedan 

katogorisera och analysera dem (Esaiasson et al, 2012, s.229). Studien ska utgå från lärarnas 

erfarenheter från deras undervisningsvardag, att utgå från människors upplevda vardag och 

beskriva den är ett av de främsta användningsområdet för forskningsintervjun (Esaiasson et al., 

2012, s.252). Intervjun ger också möjlighet att få svar som är oväntade och efter ett oväntat svar 

kan följdfrågor skapas. 

 

En intervjuguide (Bilaga 2) med halvstrukturerade frågor konstruerades. Halvstrukturerade 

frågor har fördelen att den ger intervjuaren en riktning och ram medan det samtidigt finns en 

möjlighet till öppna svar med följdfrågor som växer fram (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 165). 

Kvale och Brinkmann beskriver den halvstrukturerade intervjun som ett mellanting mellan ett 

helt öppet samtal och ett styrt frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014, s.45). De 

intervjufrågor som skapades var korta och enkla. De utgick från tre temaområden baserade på 

studiens frågeställningar (se Bilaga 2). Intervjufrågorna blev intervjuens strukturella ram och 

från dessa kunde vid behov följdfrågor växa fram (Kvale & Brinkmann,  2014, s.177). 

Intervjuguiden började med enklare uppvärmingsfrågor kring lärarnas erfarenhet, 

ämneskunskap och antal år i tjänsten för att få en kontakt med respondenten (Esaiasson et al., 

2012, s.265).  
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4.2 Urval 
Vid en intervjuundersökning är det inte personerna i sig utan de olika tankekategorier deras 

svar representerar som är det centrala (Esaiasson et al., 2012, s.227-228). Under perfekta 

förhållanden hade målet varit att kartlägga alla uppfattningar biologilärare på gymnasiet har 

kring undersökningens frågeställningar (Esaiasson et al., 2012, s.227-228). När inte några nya 

svarskategorier finns trots att fler personer intervjuas har teoretisk mättnad nåtts (Esaiasson et 

al., 2012, s.227–228). Genom att göra ett strategiskt urval kan detta underlätta i en 

argumentation om teoretisk mättnad (Esaiasson et al., 2012, s.227–228). I en vanlig 

intervjustudie menar Kvale och Brinkmann (2007, s.156) att antalet intervjuer lämpligen ligger 

på 15±10 personer, men att antalet beror på när teoretisk mättnad nås samt vilken tid och vilka 

resurser som finns tillgängliga. Med tanke på den begränsade tiden för studien planerades 

antalet intervjuer i förväg till mellan 5–9 st.  

 

Urvalet baserades på att respondenter skulle vara biologilärare på gymnasienivå och på grund 

av tidsramen befinna sig inom ett geografiskt lämpligt område. Därmed tillfrågades alla nio 

undervisande gymnasielärare i biologi i länet att delta i studien. Urvalet fick sedan utökas då 

enbart tre av de nio tillfrågade lärarna valde att delta i studien vilket är ett för litet antal 

respondenter (Kvale & Brinkmann, 2007, s.156). På grund av studiens begränsade tid kunde 

inte intervjuerna göras personligen i andra län då restiden blivit för lång. Därför gjordes ett 

inlägg i en sluten Facebookgrupp för biologilärare med en förfrågan till gymnasielärare om 

deltagande i telefon- eller videointervju. Detta inlägg ledde till tre stycken inbokade intervjuer 

med undervisande gymnasielärare i biologi. Vid respondentintervjuer är det inte personen i sig 

som är det viktiga och därför menar Esaiasson et al. (2012, s.262) att det går att ersätta personer 

ut det ursprungliga urvalet om för många tackar nej. Då ska dessa personer passa in på de 

ursprungliga urvalskriterierna, vilket de gör förutom att de bor för långt bort för att genomföra 

intervjun personligen.  

 

4.3 Etiska aspekter 
För att möta Vetenskapsrådets krav (Vetenskapsrådet, 2002, s.7–14) för forskningsetiska 

principer har ett informationsbrev formulerats (Bilaga 1). För att möta informationskravet har 

studiens syfte och frågeställningar tydligt framgått i brevet. Brevet informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att en deltagare när som helst och utan anledning har rätt att 

avbryta deltagandet. Denna information delgavs också deltagarna muntligt innan intervjun 

startade. På så sett har samtyckeskravet tillgodosetts. För att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet informerades deltagarna i brevet om att deras 

deltagande skedde helt anonymt och informationen som erhölls vid intervjun endast skulle 

användas i denna studie. Denna information upprepades innan varje intervjus start. Det 

inspelade materialet raderades efter transkribering. Det transkriberades materialet förvarades 

utom räckhåll för utomstående. När transkriberingen skett fanns ingenting som kunde knyta 

materialet till en enskild deltagare.  

 
4.4 Genomförande 
Rektorerna på länets sex mycket geografiskt spridda gymnasieskolor kontaktades först via mail. 

I mailet fanns en förfrågan om att göra undersökningen vid deras gymnasieskola samt kort 

information om syfte och etiska ställningstagandet. Svar med kontaktuppgifter erhölls från fyra 

av sex skolor. 

 
Informationsbrevet (Bilaga 1) mailades ut med ett kort mail där det fanns information om att 

undersökningen genomfördes av en lärarstudent från länet och att de tillfrågade gärna fick svara 

på mailet oavsett om de ville delta eller ej. I informationsbrevet framgick det var studien hade 
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för syfte och frågeställningar samt vad det skulle innebära att delta. Mailet skickades ut till alla 

nio biologilärare på de sex skolorna, även de skolor vars rektor ej svarat på min 

förfrågan.  Biologilärarna vid de två gymnasieskolorna vars rektor ej svarat på mail hittades via 

kontakt med skolans expedition.  

 

En lärare svarade direkt ja via mail. Utöver det fick erhölls enbart ett automatsvar från en 

tjänstledig lärare. Detta trots att svar, även om svaret var negativt, efterfrågats. En vecka efter 

utskicket kontaktades skolorna via telefon för att få telefonnummer till lärarna och på så sätt 

fråga om deltagande personligen. Telefonnummer till lärarna erhölls på alla skolor utom en. 

Till denna lärare skickades ett påminnelsemail som omedelbart fick ett negativt svar. När 

kvarvarande biologilärare kontaktats personligen valde ytterligare två lärare att delta. Urvalet 

utökades och ytterligare tre lärare tackade ja efter förfrågan i Facebookgruppen biologilärarna.  

 

De lärare som valt att delta fick sedan bestämma tid och plats för intervjun. Vid intervjun 

användes en intervjumall (Bilaga 2). Tre av de sex intervjuerna utfördes på lärarnas skolor, två 

av lärarna jobbade på samma skola. Två av intervjuerna genomfördes genom videosamtal och 

en över telefon enligt respondentens önskan. Efter godkännande av respondenten 

dokumenterades samtliga intervjuer genom att spelas in med hjälp av en inspelningsapplikation 

på en mobiltelefon. Under intervjuerna gjordes anteckningar för att komplettera inspelningen. 

Intervjuerna inleddes med att respondenten återigen informerades kort om studiens syfte och 

etiska aspekter. Sedan klargjordes begrepp som laboration, laborativt arbete och undersökande 

arbete för att undvika missförstånd under intervjun men också för att öka studiens validitet. 

Sedan startade inspelningen. Själva intervjuerna tog 20–45 minuter att genomföra. 

 

Transkribering gjordes så nära inpå intervjun som möjligt för att intrycken från intervjun inte 

skulle glömmas bort. Alla intervjuer transkriberades i sin helhet även om inte alla avsnitt var 

kopplade till studiens syfte. Detta för att en helhetsbild av samtalen skulle behållas till analysens 

nästa steg. Transkriberingen gjordes i talspråk av samma anledning. När transkriberingen 

genomförts så raderades inspelningarna. I dokumenten med de transkriberade intervjuerna 

fanns ingenting som kunde koppla intervjun till deltagaren och skolan, utan här fick läraren en 

kod som sedan användes i analysen.  

 
4.5 Analys 
Nedan beskrivs studiens analysmetoder. Den presenteras i två delar, analys av 

intervjuutskrifterna och sammanställning av lärarnas rangordning av Hults (2000, s.15) syften. 

 

4.5.1 Analys av intervjuutskrifterna 
När intervjuerna var transkriberade skulle materialet tolkas. Enligt Svensson (2015, s.211) är 

tolkningen av speciellt värde inom samhällsvetenskaplig forskning med tanke på det stora 

antalet teoretiska perspektiv materialet kan ha utgångspunkt i. Inte minst inom kvalitativa 

studier är tolkningen viktig då forskaren ofta befinner sig nära sitt studieobjekt, miljöerna och 

människorna som studeras (Svensson, 2015, s.210). Eftersom forskaren själv måste samla in 

data med hjälp av sina sinnesintryck finns det inte heller en självklar förkonstruerad 

analysmetod. Då måste det empiriska materialet och den insamlade data passera forskaren för 

att kunna analyseras och tillslut presenteras i from av någon typ av resultat (Svensson, 2015, 

s.211). Intervjuutskrifterna måste läsas om och om igen, tills forskaren är väl förtrogen med 

materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.222). Detta gjordes genom att intervjuerna lästes 

vid flertalet tillfällen. Intervjuerna lästes både en åt gången samt en fråga i taget för alla 

intervjupersoner. Genom att vara väl bekant med materialet underlättas nästa steg av analysen, 

kategoriseringen. 
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När intervjuernas utskrifter skulle analyseras gjordes först en färgkodning efter fem 

temaområden där materialet markerades med olika färger beroende på vilket tema de tillhörde. 

Tre teman utgjordes av alla uttalanden som hörde till en av studiens tre frågeställningar. 

Ytterligare två teman utgjordes av uttalanden som hörde till fler än en frågeställning och 

uttalanden som inte var användbara i studien. Det material som inte var användbart i denna 

studie ströks. 

 

Efter att materialet färgats efter dessa teman så lyftes kontentan av samtalen fram. Detta gjordes 

genom meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas 

uttalanden formuleras om till kortare meningar där den huvudsakliga innebörden lyfts ut (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s.246). När en meningskoncentrering har gjorts kan huvudtemat i 

meningarna kategoriseras och sedan  enklare tolkas och analyseras med utgångspunkt i relevant 

teoretiskt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s.249). I tabell 1 ses exempel på hur 

intervjupersonernas uttalanden har brytits ner till mindre enheter.  

 
 

Tabell 1. Exempel på meningskoncentrering. 

 

 

Nästa steg i analysen var därmed att studera de olika temaområdena var för sig för att hitta 

uttalanden som liknar varandra och sortera dem i kategorier. Att kategorisera eller koda 

intervjumaterialet är ett arbetssätt som liknar en innehållsanalys (Esaiasson et al., 2012, s.271). 

Kategorisering eller kodning av intervjumaterialet är den vanligaste formen av dataanalys som 

Citat Meningskoncent

rering 

Frågeställning 

(teman) 

Kategorier Underkateg

ori 

… men också att se dem i sin rätta 

kontext så att säga. Det är en ju en 

sak att läsa om ett sammanhang i 

en bok, att ex ett planktondjur är en 

del av en näringskedja men att sen 

faktiskt se planktondjur själv 

skapar något som man inte kan 

skapa genom att bara läsa om det. 

Man skapar dom här 

minnesbilderna, de här inre 

bilderna som man befäster 

kunskapen med, så nästa gång de 

stöter på ordet planktondjur dyker 

den här bilden upp (L1).  

Intervjupersone

n menar att man 

får se saker i sin 

rätta kontext, att 

skapa inre bilder 

hos eleverna 

som befäster 

kunskapen 

Vilket samband 

beskriver lärarna att 

det laborativa arbetet 

har med teoretiska 

innehållet? 
 

Vilka huvudsakliga 

syften beskriver 

lärarna att de har med 

det laborativa 

arbetet? 

Kompletter

a teorin 

 

 

Visualisera 

teorin 

Först och främst, det som jag 

tycker är absolut viktigast är att de 

tycker att det är roligt att labba och 

att de vågar labba för att jag får 

ganska mycket elever från 

grundskolan som nästan är rädda 

för att labba och de är väldigt rädda 

för kemikalier, de är väldigt rädda 

för att de ska ha sönder någonting. 

Så mitt primära mål är att ge dem 

en labbvana så att de ska våga ta 

för sig, våga labba (L2) 

Det primära 

målet är att ge 

dem labbvana 

och få dem att 

tycka att det är 

roligt och att 

våga, då många 

till en början är 

rädda för att 

labba. 

Vilka huvudsakliga 

syften beskriver 

lärarna att de har 

med det laborativa 

arbetet? 

Laborativa 

färdigheter 

Ingen 

funnen 

underkateg

ori 



 

12 

 

länge har använts för att få en övergripande bild över ett textmaterial som vid den här typen av 

studier ofta är stort (Kvale & Brinkmann, 2014, s.241). Genom att kategorisera kan 

intervjumaterialet reduceras till ett mindre antal kategorier som sen kan struktureras (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.243). Kategorisering av intervjuerna i en undersökning kan göra det enklare 

att jämföra materialet och hitta samband (Kvale & Brinkmann, 2014, s.244). Dessa kategorier 

kan vara förbestämda eller bildas under analysarbetets gång. I denna studie har kategorierna 

växt fram under processen för två av temaområdena (som utgjordes av studiens tre 

frågeställningar), tema ett (hur beskriver lärarna att de arbetar laborativt) och tema tre 

(kopplingen mellan teori och laboration). För det andra temaområdet, där lärarna beskriver 

syftet med laborativt arbete, har materialet analyserats utifrån Hults (2000, s.15) syften som 

fungerade som förutbestämda kategorier.  

 

Vid kategorisering av materialet tillhörande tema två, syftet med laborativt arbete, framkom en 

kategori under arbetets gång som inte förekommer explicit bland Hults (2000, s.15) syften. 

Flertalet lärare uttalade sig om att laborativt arbetet är ett roligt inslag i undervisningen, både 

för elever och för lärare. Det skulle kunna falla in under syfte 6 (Hult, 2000, s.15): 

”Laborationen hjälper till att göra studenten motiverad för teknisk-naturvetenskapliga studier”, 

men ingen av lärarna uttryckte att det skulle bli motiverade för vidare studier genom att 

laborationen var ett roligt inslag i undervisningen. Det skulle också kunna falla in under syfte 

3 (Hult, 2000, s. 15): ”Laborationen hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande dels genom 

att fler sinnen används vid lärandet dels för att de genom laborationen bättre ser vilka 

inlärningsbehov som finns”. Det anser inte jag att det gör eftersom Hult (2000, s. 50) senare 

beskriver vad som krävs för ett meningsfullt lärande och där uttalas inte att rolig eller 

stimulerande undervisning leder till meningsfullt lärande. Dessutom behövs fler faktorer än så 

för att lärandet ska vara meningsfullt. En av faktorerna som Hult (2000, s.50) nämner som kan 

höra samman med en rolig och stimulerande undervisning är: ”den lärande ska uppfatta det som 

ska läras som relevant och intressant”. Det finns exempel på undervisning som eleverna 

uppfattar som roligt eller stimulerande utan att vara varken relevant eller intressant. Därmed 

togs beslutet att skapa en ny kategori till dessa uttalanden: laborationen som ett roligt inslag i 

undervisningen. 

 

Under analysen av en viss del av materialet framkom det variationer inom kategorin. Dessa 

presenteras under resultatdelen som underkategorier (se exempel i tabell 1). När 

kategoriseringen av materialet var klart hade materialet lästs många gånger för att inte missa 

viktiga detaljer. Det gjorde ändå en slutgiltig kontroll av att kategorierna inte överlappade 

varandra och att det inte fanns några kategorier som inte ännu kommit fram ännu. 

 

4.5.2 Analys av lärarnas rangordning av Hults (2000, s.15) syften 
Lärarna har rangordnat Hults (2000, s.15) syften utifrån vilka de tyckte var viktigast. Varje 

syfte fick då ett antal nummer som stod för den plats syftet hade på varje lärares 

prioriteringslista. Det kunde exempelvis för syfte två, att utveckla en analytisk och kritisk 

förmåga, se ut såhär: 4 (L1), 3 (L2), 1 (L3), 4 (L4), 3 (L5), 2 (L6).  Dessa 

 storleksordnades för att räkna ut ett antal lägesmått. För varje syfte räknades följande värden 

ut och skrevs in i en tabell: minimivärdet, första kvartilen (delar den undre hälften av materialet 

i två lika stora delar), medianen (det värde som delar ett nummerordnat material i två lika stora 

delar), tredje kvartilen (delar den övre hälften av materialet i två lika stora delar och maxvärdet). 

Utifrån denna tabell skapades ett lådagram för varje syfte (se figur 1). Det vänstra morrhåret 

(eng. whiskers) motsvarar då minimivärdet, det högra morrhåret motsvarar maxvärdet, lådans 

kortsidor motsvarar de första (vänstra) och tredje (högra) kvartilerna och lådans mittstreck 

motsvarar medianen. Samtliga beräkningar samt lådagrammen är gjorda i Excel. Eftersom 
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enbart sex stycken lärare har rangordnat dessa syften så kan de erhållna lägesmåtten enbart ge 

vägledning i frågan om vad lärarnas viktigaste syften med laborativt arbetet är.  

 
5 Resultat 
Resultatets första del beskriver vilka laborationer lärarna genomför i biologiundervisningen. I 

den andra delen beskriver lärarna sina huvudsakliga syften med laborativt arbete och rangordnar 

vilka som de anser är viktigast. Den tredje delen beskriver hur lärarna ser på sambandet mellan 

det teoretiska innehållet och det laborativa arbetet.  

 

5.1 Lärarnas beskrivningar av vilka laborationer de genomför i 
biologiundervisningen 
Under denna del av resultatet beskriver lärarna vilka laborationer de genomför i sin 

undervisning under följande kategorier: beskrivande undersökningar, jämförande 

undersökningar och experiment. I tabell 2 presenteras hur funna teman, kategorier och 

underkategorier kopplas till varandra. 

 
Tabell 2. I tabellen presenteras vilka laborationer lärarna uttrycker att de genomför i biologiundervisningen. 

 

5.1.1 Beskrivande undersökningar 
Kategorin uppfattades av lärarna genom följande underkategorier beskrivande fältstudier, 

dissektioner, mikroskopstudier och fysiologiska undersökningar. 

 

De flesta laborationer som lärarna nämner under samtalen är exempel på olika typer av 

beskrivande undersökningar där eleverna exempelvis klassificerar, kategoriserar, beskriver 

eller studerar något. Nästan alla lärare uttrycker att de genomför olika typer av fältstudier. 

Lärare L1 beskriver att fältstudier är enkla att genomföra då ”naturen är färdig att ta för sig av”. 

Läraren nämner att de brukar genomföra olika typer av artbestämningar som att nyckla 

blommor eller fågelskåda. Flera av lärarna beskriver hur de under fältstudier låter eleverna göra 

olika typer av mätningar som exempelvis mätning av pH, ljus, vind vilket också kan kombineras 

med att eleverna får beskriva och studera arterna i ekosystemet (L1, L2, L5, L6). Några av 

lärarna ger exempel på olika typer av inventeringar de brukar genomföra (L2, L5). 

 

Flera av lärarna uttrycker att de genomför olika typer dissektioner. De beskriver hur 

dissektionerna bland annat visualiserar något som de annars enbart skulle studerat på en bild i 

en bok eller på en anatomisk modell. De får känna på de olika strukturerna och använda fler 

sinnen för att lära sig (L2, L4). De lärare som uttrycker att de genomför dissektioner nämner 

dissektioner av hjärta, lungor, njurar och lever. Lärare ger exempel på dissektioner av olika 

vattenlevande organismer där eleverna får studera organismernas olika anpassningar till sin 

levnadsmiljö.  

 

Tema Kategorier Underkategorier 

Vilka laborationer beskriver lärare att de 

genomför i biologiundervisningen 
 

Beskrivande undersökningar Beskrivande fältstudier 
 

Dissektioner 

Mikroskopstudier  
Fysiologiska undersökningar 

Jämförande undersökningar 
 

 Experiment Öppna experiment 

Slutna experiment 
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Nästan alla lärare beskriver olika typer av mikroskopstudier. En av lärarna berättar om hur 

eleverna under en fältstudie får testa att samla in växtplankton som de sedan får studera med 

hjälp av mikroskop (L1). Lärare L3 ger ett exempel på en laboration där eleverna får studera en 

växts klyvöppningar med mikroskop.  De berättar bland annat om att eleverna får mikroskopera 

olika mikroorganismer (L1) och växtdelar (L3). Några lärare beskriver att de som en del av 

cellbiogin låter elever får studera olika typer av celler med mikroskop. De lärare som nämner 

olika typer av mikroskopstudier nämner också att en viktig del är att eleverna ska utveckla sin 

förmåga att mikroskopera.  

 

Flera av lärarna uttrycker att när de arbetar med fysiologi och anatomi är det tacksamt att utföra 

fysiologiska undersökningar på elevernas egna kroppar (L1, L2, L3, L4). Lärare L4 beskriver 

att det kan handla om olika mätningar ex. puls, vitalkapacitet, blodtryck. 

 

5.1.2 Jämförande undersökningar 
En del av lärarna ger exempel på laborationer där eleverna exempelvis får jämföra två eller fler 

organismer, organ eller fenomen med varandra. Eleverna få studerar och diskutera skillnaderna 

och likheterna med varandra i denna typ av undersökning.  Lärare L1 ger ett exempel på 

jämförande undersökning från sin undervisning: 
 

Eleverna fick en använd julgran, ja utan kläder alltså, och de skulle undersöka vilken 

strategi trädet hade från år till år. Alltså de skulle titta på hur mycket av sin tillväxt trädet 

satsade på rot, ved, bark och barr olika år. De fick stycka upp trädet efter årstillväxter och 

undersöka volymen av den. Slutligen fick de diskutera vad skillnaderna beror på.  

 

Lärare L4 beskriver en osmoslaboration där eleverna får undersöka fenomenet genom att 

jämföra skillnader i salthalt samt vattenhalt mellan olika grönsaker och på så sätt få djupare 

förståelse för fenomenet osmos. Lärare L2 berättar om en laboration där eleverna dissekerar 

olika vattenlevande organismer och jämföra deras olika anpassningar till levnadsmiljön samt 

diskuterar vad det beror på. 

 

5.1.3 Experiment 
Kategorin uppfattades av lärarna genom följande underkategorier öppna experiment och slutna 

experiment. 

 

Många av laborationerna som lärarna uttrycker att de genomför i biologikurserna är exempel 

på slutna laborationer där eleverna följer en given metod eller laborationsbeskrivning. Några 

av de slutna laborationerna som lärarna berättar om har utgångspunkt i olika analytiska metoder. 

När lärarna berättar om laborationerna ligger tonvikten i att eleverna ska få förståelse för ett 

fenomen samtidigt som de bekantar sig med en viss metodik. Några av lärarna beskriver att de 

genomför kromatografier. Lärare L5 ger ett exempel på en laboration där eleverna får separera 

färgerna i ett höstlöv genom papperskromatografi. Lärare L2 beskriver att hon/han genomför 

en laboration där eleverna får genomföra en titrering och koppla det till buffertverkan i en sjö. 

Under en del av biologi 2 beskriver läraren att eleverna får ta bakterieprover och odla 

bakterierna samt slutligen bestämma bakteriearterna själva.  

 

Flera av lärarna beskriver olika laborationer där eleverna ska få förståelse för ett fenomen 

genom att genomföra en laboration på en del av fenomenet och på så sätt öka sin förståelse. 

Något som många av dem beskriver är laborationer som ska behandla delar av ämnesutbytet i 

kapillärerna eller ämnesutbytet över cellmembran. Lärare L3 uttrycker hur hon/han genomför 

en osmoslaboration där eleverna undersöker osmos i potatis. Lärare L4 berättar om hur hon/han 
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låter eleverna färga in gelékuber och utifrån detta diskutera begrepp som osmos och diffusion 

genom att bland annat undersöka förhållandet mellan cellens yta, volym och förmåga att ta upp 

näringsämnen.   

 

En del av det laborativa arbetet genomförs enligt några av lärarna genom 

simuleringslaborationer (L1, L3, L5). Både lärare L1 och L5 nämner att de arbetar med någon 

typ av simuleringsövning i genetik. Flera av lärarna uttrycker att hon/han arbetar med 

datorsimuleringar under evolutionsområdet. Lärare L3 uttrycker att datorsimuleringar är en 

viktig del av biologins arbetssätt och därmed viktiga att lägga ner arbete på.  

 

Bara några av lärarna beskriver att de arbetar med öppna laborationer och enbart två lärare 

nämner ett konkret exempel. Ett av exemplen beskriver lärare L4: 
 

Jag brukar inleda Biologi 2 med en planeringslabb om osmos som eleverna själva får 

lägga upp. De får mäta salthalten i någon grönsak, eller jämföra två grönsaker. Det kan 

vara typ vilken som innehåller mest vatten eller salt. Eleverna får designa experimentet 

själva.  

 

Lärare L3 beskriver hur hon/han börjat arbeta allt mer med öppna laborationer, hon/han tror att 

osäkerhet som nyutbildad gjorde att det var enklare att använda ett traditionellt sätt att arbeta 

med genomgångar som följdes av receptliknande laborationer och en laborationsrapport. 

Läraren uttryckte: ”genom att hålla sig till handledningarna blir det tryggt”. Läraren ser stora 

möjligheter med detta arbetssätt och menar att det väcker nyfikenhet och fångar fler elever. 

 

5.1.4 Sammanfattning 
De flesta av laborationerna som lärarna beskriver under samtalen är exempel på beskrivande 

undersökningar där eleverna klassificerar, kategoriserar, beskriver eller studerar något. Många 

av lärarna genomför olika typer av fältstudier där eleverna exempelvis får mäta olika parametrar 

i ett visst ekosystem och beskriva ekosystemet. Flera av lärarna uttrycker att de låter eleverna 

genomföra dissektioner för att exempelvis visualisera olika organ. Många lärare beskriver olika 

laborationer där eleverna ska studera ett fenomen eller en organism och samtidigt utveckla 

handhavandet.  

 

Bara några av lärarna uttrycker att de arbetar med öppna laborationer eller ger exempel på öppna 

laborationer. Desto fler av laborationerna som beskrivs är av sluten karaktär där eleverna följer 

en färdig laborationsinstruktion eller en given metod. Många av lärarna genomför simuleringar, 

särskilt under området genetik och evolution. Flera av lärarna genomför laborationer där 

eleverna får utföra olika analytiska metoder.  
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5.2 Syftet med laborationer i biologiundervisningen 
I denna del av resultatet presenteras den del av materialet som handlar om vilka syften lärarna 

beskriver att de har med laborativt arbete. I den första delen presenteras alla kategorier som 

framkommit under analysen av samtalen. Slutligen presenteras lärarnas rangordning av Hults 

(2000, s.15) syften.  

 
Tabell 3.  I tabellen presenteras de utifrån Hult (2000, s.15) förutbestämda kategorier som analysen utgick ifrån 

samt den gråmarkerade kategori som framkom under arbetet. Ett kryss i den sista rutan markerar att någon uttalat 

sig om ett visst syfte under samtalen.  

 

 

Vilka syften lärare angav att det hade med laborationer i biologiundervisningen kunde dels 

utläsas ur svaren de gav på de direkta frågorna de fick om deras syfte med laborationer men 

också när de gav konkreta exempel från deras undervisning. I tabell 3 presenteras de 

förutbestämda kategorier, skapade utifrån Hults (2000, s.15) syften, som analysen utgick ifrån. 

Förutom de förutbestämda kategorierna framkom en ny kategori ur materialet under analysen, 

laborationen som ett roligt inslag i undervisningen, den är gråmarkerad i tabell 3. Eftersom 

denna del av analysen alltså gjordes utifrån förbestämda kategorier så presenteras även de 

kategorier som inte återfanns i materialet.  I tabell 3 presenteras också de underkategorier som 

framkom i materialet under analysen.  I tabell 4 presenteras vilka syften lärarna uttalat sig om i 

samtalen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tema Kategori Underkategori Syftet framkommit 

i något/några 

samtal 
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Laborationen kompletterar teorin 

  

  

Konkretisera teorin  

Skapa större samband X 

Uppleva teorin  

Utvecklar en analytisk kritisk, förmåga   X 

Hjälper eleverna till ett meningsfullt  Visualiserar teorin  

lärande  Synliggör kunskapsluckor X 

  Önskan om ett primärt syfte  

Underlättar förståelse för vetenskapligt 

arbete 

 
X 

Ger färdighet och vana att använda  

tekniker som används i vetenskapligt  

arbete 

Kunskap om laborativa metoder 

Praktiskt handlag 

Laborativa färdigheter inför 

vidare studier 

X 

Motiverar till tekniskt- 

naturvetenskapliga studier  
 

Utvecklar den sociala kompetensen och 

den kommunikativa förmågan  
 

Laborationen som ett roligt inslag i 

undervisningen (kategori skapad i 

efterhand) 

 

X 
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Tabell 1. Tabellen visar de syften som uppfattats av olika lärare i intervjuerna. 

 

5.2.1 Laborationen kompletterar teorin 
Samtliga lärare har angett att ett av syftena de hade med det laborativa arbetet var att det på 

något sätt skulle vara ett komplement till teorin. Detta framkom både i andra intervjufrågor som 

exempelvis ”hur arbetare du laborativt i kursen?” och i den direkta frågan om vilka syften de 

hade med det laborativa arbetet. När lärarna skulle beskriva deras senast genomförda laboration 

i Biologi och vilket syfte den hade så gav nästan alla ett exempel på en laboration där syftet var 

att komplettera teorin. Deras svar kunde delas in i underkategorierna konkretisera teorin, skapa 

större samband och uppleva teorin.  

 

Det framkommer att många av lärarna ansåg att laborationen genom att förstärka, komplettera 

och understödja teorin kan hjälpa eleverna till större förståelse. Lärare L3 beskriver också hur 

eleverna genom att koppla ihop teori och praktiskt arbete ska få en mer övergripande bild och 

se större samband. Lärare L1 beskriver det som att: 
 

Eleverna behöver själva få uppleva det också för att det ska bli deras kunskap. Det är när 

de själva plockar isär en torso och faktiskt ser var bukspottkörteln sitter och själva börjar 

ställa frågor och aktiverar sig, då händer det något med inlärningen (L1).  

 

Kopplingen mellan teori och laboration kan också befästa teorin genom att illustrera eller 

visualisera olika fenomen genom att eleven på olika sätt får uppleva det som teorin fokuserar 

på (L1, L4, L6). 

 

5.2.2 Ger färdighet och vana att använda tekniker som används i vetenskapligt arbete 
Alla lärare uttryckte på något sätt att ett viktigt syfte med laborativt arbete var att ge eleverna 

laborativ vana. De flesta uttryckte detta när de berättade om vilka syften de hade med det 

laborativa arbetet men några angav det mer indirekt under andra delar av samtalet. Här kunde 

underkategorierna kunskap om laborativa metoder, praktiskt handlag och laborativa 

färdigheter inför vidare studier urskiljas ur lärarnas svar. Eleverna ska få en laborativ vana som 

alltså omfattar både metodik och utrustning (L3, L4, L5). I några samtal framkom endast 

underkategorin kunskap om laborativa metoder (L2, L6) och i andra samtal framkom enbart 

underkategorin praktiskt handlag (L1). Lärare L2 uppfattar: 

 

Laborationens syften enligt Hult (2000, s.48) (1–7) och egen kategori (8) L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1. Kompletterar teorin, visar tillämpningen av teorin och ger en känsla för 

teorin/fenomenet X X X X X X 

2. Utvecklar en analytisk förmåga och kritisk förmåga och förmågan att 

formulera mål.        X    X 

3. Hjälper eleverna till ett meningsfullt lärande X   X    X   

4. Underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete   X X X X X 

5. Ger färdighet och vana att använda tekniker som används i vetenskapligt 

arbete X X X X X X 

6. Motiverar till tekniskt-naturvetenskapligt studier           

7. Utvecklar den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan       

8.  Laborationen som ett roligt inslag i undervisningen (egen kategori) X X  X  X     
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Jag får ganska mycket elever från grundskolan som nästan är rädda för att labba och de 

är väldigt rädda för kemikalier, de är väldigt rädda för att de ska ha sönder någonting. Så 

mitt primära mål är att ge dem en labbvana så att de ska våga ta för sig, våga labba. 

 

Några lärare nämnde att syftet med att eleverna skulle få laborativa färdigheter (kategori 

laborativa färdigheter inför vidare studier) var att det skulle förbereda dem inför vidare studier 

(L1). I samtalen framkommer att de ska känna en trygghet i de praktiska momenten som de kan 

ta med till vidare studier (L4, L6, L7).  

 

5.2.3 Laborationen underlättar förståelse för vetenskapligt arbete 
Nästan alla lärare beskriver att ett mål med det laborativa arbetet är att eleverna ska få förståelse 

för det vetenskapliga arbetssättet. I tre av samtalen nämns begreppen naturvetenskapligt 

arbetssätt eller vetenskapligt arbetssätt (L1, L5, L4). I de andra samtalen beskrevs att förståelsen 

för vetenskapligt arbete var ett syfte utan att begreppen användes (L2, L6).  

 

5.2.4 Hjälper eleverna till ett meningsfullt lärande 
Hults (2000, s.15) tredje syfte handlar om att eleverna ska hjälpas mot ett mer meningsfullt 

lärande då inlärningen sker på ett annat sätt än vid teoretiskt arbete, exempelvis genom att fler 

sinnen aktiveras. Det kan också göra att eventuella inlärningsbehov synliggörs (Hult, 2000, 

s.15). De underkategorier som återfanns i materialet var att visualisera teorin, synliggör 

kunskapsluckor och önskan om ett primärt syfte. Till underkategorierna visualisera teorin hör 

uttalanden som handlar om att laborationen visualiserar ett fenomen så att det teoretiska 

innehållet blir konkret och verkligt för eleven, det är inte längre ett exempel från en lärobok. 

Lärarna ger exempel på laborationer som ger mätbara resultat över hur något förändras (L3, L5, 

L6). Lärare L1 nämner att laborationer synliggör kunskapsluckor och att det ger möjlighet att 

följa upp deras förståelse på ett annat sätt. 

 

Grunden till den tredje kategorin önskan om ett primärt syfte kommer av ett uttalande från lärare 

L5: 

 
Jag skulle gärna säga att det främsta syftet var att hjälpa studenterna till ett meningsfullt 

lärande, men det är inte det främsta syftet för jag tror inte att det fungerar så. Laborationen 

i sig leder inte till ett meningsfullt lärande. Det förbättras avsevärt av 

laborationsrapporten och det kommer ge en effekt hos eleverna så småningom tror jag, 

men det är väldigt svårt för dem att göra den här transferprestationen mellan klassrum 

och laboratorium. 

 

Läraren uttrycker att detta syfte är viktigt men svårt att uppnå genom enbart att laborera, här 

menar hon/han att det krävs arbete och eftertanke från lärarens sida för att det ska kunna hjälpa 

eleverna till ett meningsfullt lärande. Ingen annan lärare beskriver denna problematik i sina 

uttalanden. 

 

5.2.5 Utvecklar en analytisk förmåga  
Under samtalen anger två av lärarna att eleverna genom det laborativa arbetet utvecklar en 

analytisk förmåga och en förmåga att tänka kritiskt (L4, L6). 

 

5.2.6 Laborationen som ett roligt inslag i undervisningen 
Denna kategori var den enda kategorin under detta temaområde som inte var konstruerat i 

förväg enligt Hults (2000, s.15) teman utan växte fram under analysarbetes gång.  Flera av 

lärarna uttrycker nämligen att laborationen gör undervisningen roligare, bland annat genom att 
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göra undervisningen mer levande, stilla deras nyfikenhet och stimulera eleverna (L1, L2, L3, 

L4).  Det gör också att eleverna ofta kommer ihåg inslag från den laborativa undervisningen 

(L1, L4). Lärare L2 uttrycker också att det blir roligare för eleverna eftersom de får arbeta med 

ett praktiskt problem. Läraren uttrycker att undervisningen bli roligare även för denne.  

 

5.2.7 Lärarnas rangordning av Hults (2000, s.15) syften 
I denna del av resultatet presenteras lärarnas rangordning av Hults (2000, s.15) syften med 

laborationer. Denna del fick lärarna utföra efter de angett sina egna syften med undervisningen, 

detta för att de inte skulle inspireras av de konstruerade syftena i sina svar. I figur 1 nedan visas 

lägesmått av hur lärarna prioriterade Hults syften (2000, s.15). De fick sortera dem med det 

syftet som de angav som viktigaste som nummer ett osv.  

 

I figur 1 kan man därmed utläsa vilka syften flesta lärare prioriterade högt och vilka syften som 

prioriterades lägre. En låg median i figur 1 betyder att syftet har rangordnats som viktigt och en 

hög median betyder att det har prioriterats som mindre viktigt. Medianen är det värde som delar 

ett storleksordnat material i två lika stora delar.  Längden på lådorna och morrhåren (eng. 

whiskers) visar värdenas spridning kring medianen. En kort låda med korta morrhår betyder att 

lärarnas prioritering liknar varandras eftersom det betyder att värdena har liten spridning runt 

medianen.  Det syfte som fick lägst median var syftet att laborationen kompletterar teorin (1) 

och därmed det syfte som ansågs viktigast. Det var två syften som hade näst lägst median, 

laborationen hjälper eleverna att utveckla en kritisk och analytisk förmåga (2) samt laborationen 

hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande (3). De två syften som ansågs minst viktiga 

eftersom de hade högst median, var syftet att laborationen motiverar till tekniskt-

naturvetenskapliga studier (6) samt syftet att laborationen utvecklar den sociala kompetensen 

(7). Syfte sju, att utveckla den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan, hade 

dessutom minst variationsbredd, alla lärare hade placerat syftet mellan plats fem och sju på sin 

lista. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

1. Kompletterar teorin, visar tillämpningen av teorin och
ger en känsla för teorin/fenomenet

2. Utvecklar en analytisk förmåga och kritisk förmåga och
förmågan att formulera mål.

3. Hjälper eleverna till ett meningsfullt lärande

4. Underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete

5. Ger färdighet och vana att använda tekniker som
används i vetenskapligt arbete

6. Motiverar till tekniskt-naturvetenskapligt studier

7. Utvecklar den sociala kompetensen och den
kommunikativa förmågan

Lägesmått över lärarnas prioritering av Hults syften (2000, s.15)

Lägesmått över lärarnas rangordning av Hults syften (2000 
s.15)

Figur 1. Lärarnas rangordning av Hults syften. Varje låda i lådagrammet rymmer den mittersta häften av materialet. På mitten av lådan 

markerar ett streck medianen, det värde som delar ett storleksordnat material i två lika stora delar. Strecken ut från lådan visar 

materialets minsta och största värden.  
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5.2.8 Sammanfattning 
Alla lärare har under samtalen nämnt minst tre olika syften med laborativt arbete. Samtliga 

lärare angav att ett av deras huvudsakliga syften med det laborativa arbetet var att det på något 

sätt skulle komplettera teorin och utveckla elevernas laborativa färdigheter. När lärarna skulle 

beskriva vilka syften de hade med specifika laborationer angav nästan alla att ett av syftena 

med den var att komplettera teorin och/eller att eleverna skulle utveckla sina laborativa 

färdigheter. När lärarna skulle prioritera Hults (2000, s.15) syften angavs syftet att laborationen 

skulle komplettera teorin som det viktigaste. Däremot angavs inte syftet att utveckla laborativa 

färdigheter som lika viktigt i prioriteringsövningen.  

 

Nästan alla lärare menade också att laborationen underlättar förståelse för vetenskapligt arbete. 

Detta syfte värderades dock inte heller så högt i prioriteringsövningen och var inte heller något 

syfte som framkom när lärarna gav konkreta exempel på laborationer.  

 

Två syften som båda ansågs som näst viktigast i prioriteringsövningen var att laborationen 

hjälper eleverna till ett meningsfullt lärande samt utvecklar deras analytiska och kritiska 

förmåga. I samtalen angavs dessa syften enbart i några fåtal exempel när lärarna beskrev olika 

laborationer. 

 

Att laborationen utvecklar den sociala kompetensen och kommunikativa förmågan eller 

motiverar till tekniskt-naturvetenskapliga studier nämnde inga lärare under samtalen. Dessa 

syften var också lägst värderade i prioriteringsövningen. 

 

5.4 Sambandet mellan teoretiskt innehåll och laborativt arbete 
I denna del av resultatet beskriver lärarna på vilka sätt de arbetare med att uttrycka syftet att 

laborativt arbete kompletterar teorin samt vilka möjligheter och svårigheter de ser med detta. 

Detta uttrycks i följande kategorier: Möjligheter att koppla ihop teori och laborativt arbete, 

svårigheter att koppla ihop teori och laborativt arbete samt förstärka sambandet mellan teori 

och laborativt arbete. I tabell 5 visas de variationer som återfunnits i materialet.  

 

Kategorin uppfattades av lärarna genom följande underkategorier utgå från laborationen, 

förkunskap, öppna laborationer och fokusera på att aktivera elevernas tänkande.  

 
Tabell 4. I tabellen presenteras hur lärare beskriver att de ser på sambandet mellan teoretiskt innehåll och laborativt 

arbete i biologiundervisningen 

 

 

Tema Kategorier Underkategorier 

Sambandet 

mellan 

teoretiskt 

innehåll 

och 

laborativt 

arbete 

Möjligheter att koppla ihop teori och laborativt 

arbete   

Svårigheter att koppla ihop teori och laborativt 

arbete 

Teori som saknar lämpliga laborationer  

Laborationen blir en förenkling av verkligheten  

Svårigheter för elever att se sambandet 

  Lärandestrategier 

Förstärka sambandet mellan teori och laborativt 

arbete 
Utgå från laborationen 

Förkunskap 

Öppna laborationer 

Fokusera på att aktivera elevernas tänkande 
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5.4.1 Möjligheter att koppla ihop teori och laborativt arbete 
Många av lärarna uttrycker att det finns stora möjligheter att koppla ihop biologikursernas 

teoretiska innehåll med det laborativa arbetet (L3, L4, L6), särskilt för de enklare laborationerna 

(L2). Alla lärare uttrycker på olika sätt att de inte frikopplar laborationen så att den enbart blir 

ett praktiskt moment, de beskriver att kopplingen till teorin är viktigt. Det laborativa arbetet ger 

möjligheter att exempelvis belysa begrepp på ett annat sätt än vad läroböckerna gör (L1). Lärare 

L1 uppfattar: 
 

I teorin så brukar det oftast finnas ett antal begrepp som eleverna ska försöka förstå på 

ett meningsfullt sätt. Jag inte komma på någon laboration där man inte har med något 

begrepp. Man försöker belysa ur ett annat perspektiv när man jobbar praktiskt, men man 

får ju också se dem i sin rätta kontext. Det är en ju en sak att läsa om en sak i en bok, att 

läsa att exempelvis ett planktondjur är en del av en näringskedja men att sen se dem själv 

i ett mikroskop skapar något som man inte kan skapa genom att läsa om det…de här inre 

bilderna som man befäster kunskapen med. Nästa gång man läser om planktondjur dyker 

den här bilden upp. Det där är ett mervärde som man inte kan få genom att läsa om det.  

 

Det läraren beskriver är ett exempel på hur laborationen ger eleverna ett visuellt intryck som 

ger det många gånger abstrakta teoretiska innehållet fler infallsvinklar och på så sätt 

kompletterar teorin. Andra liknande exempel är när lärarna beskriver dissektioner (L2, L4, L5, 

L6) där eleverna får se och ta på de organ som de tidigare sett tecknade i en bok. En annan 

lärare (L6) beskriver att vissa elever behöver praktiska exempel för att bygga förståelse, 

hon/han beskriver också hur laborationen ger illustrationer av teorin. 
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5.4.2 Svårigheter att koppla ihop teori och laborativt arbete 
Kategorin uppfattades av lärarna genom följande underkategorier teori som saknar lämpliga 

laborationer, laborationen blir en förenkling av verkligheten, svårigheter för eleverna att se 

sambandet och lärandestrategier  

 

Nästan alla lärare anser att en viss typ av teoretiskt innehåll kan vara svårt att koppla lämpliga 

laborationer till. Det kan exempelvis handla om laborationer som kräver mycket förkunskap 

(L2). Det är svårare att hitta laborationer som kompletterar teorin i vissa ämnesområden (L1, 

L6), exempelvis i området evolution (L6). Lärare L1 nämner att vissa fysiologiska samband är 

svåra att hitta laborationer till, exempelvis ämnesutbytet i kapillärerna. Där väljer läraren ut 

vissa delar och belyser dem för sig, exempelvis osmos. Lärare L1 säger: 

Det blir förenklingar av verkligheten som man tittar på, svårigheten är att hitta lämpliga 

förenklingar till ganska komplicerade samband. Om det blir för komplicerad är jag rädd 

för att man missar förståelsen. 

 

Laborationerna blir förenklingar av verkligheten och det finns risk att det inte hjälper eleverna 

att få djupare förståelse (L1, L3). Lärare L3 säger att det blir svårt att få djupet i teorin om 

laborationen är förenklad.  

 

När lärarna sedan hittat en laboration som kompletterar teorin på ett lämpligt sätt är det ändå 

ofta svårt för eleverna att själva se sambandet mellan teoretiskt innehåll och laboration (L4, 

L5). Ofta ser eleven sammanhanget långt efter laborationen (L4, L5). Lärare L4 uppfattar: 

 
Jag tror att dels, att inte alla elever som förstår att det är samma sak. Det dem tittar på 

och laborerar om och det dem läser i boken. De separerar, det här ska jag kunna till provet 

och det här ska jag skriva i labbrapporten, det blir inget sammanhang. Det känner jag ju 

igen från när jag själv jag pluggade. Det var ju oftast inte förrän i efterhand, det kunde 

komma långt efteråt som man förstod sammanhanget.  

 

Lärare L5 beskriver att hon/han får hjälpa eleverna att se sambandet genom att påminna flera 

gånger om kopplingen. Hon/han tror att ett sätt att få eleverna att utveckla denna förmåga är att 

laborera mer och fokusera på kopplingen. En orsak till att det är svårt för eleverna att göra denna 

kopplingen tror läraren beror på att fåtalet elever har den typ av lärandestrategi där de kopplar 

allt det lär sig till ett nät där allt hänger ihop. Läraren menar att de allra flesta elever hellre 

försöker dela upp lärandet i små bitar, exempelvis där de lär sig en del inför provet och glömmer 

den sen. Denna typ av lärandestrategi tycker hon/han understödjs av vårt skolsystem. 
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5.4.3 Förstärka sambandet mellan teoretiskt innehåll och laboration 
Kategorin uppfattades av lärarna genom följande underkategorier utgå från laborationen, 

förkunskap, öppna laborationer och fokusera på att aktivera elevernas tänkande.  

 

Det framkommer lite olika sätt att förstärka sambandet mellan teori och laboration. Nedan 

beskrivs några exempel. Lärare L4 uppfattar: 
 

Jag har haft en lite tanke, som jag inte haft möjlighet att testa men att faktiskt göra kursen 

helt laborativ. Att eleverna inför varje laboration får läsa på den relevanta teorin för att 

genomföra laborationen. Istället för att göra som nu är att kursen är teoretiskt med 

laborativa inslag. Men jag tänker att man skulle kunna göra det tvärtom istället. Att göra 

så att nästa vecka ska vi labba om blodgrupper, då läser vi om blodgrupper.  

 

Detta är ett exempel på ett sätt att frångå den undervisningsmetod som är vanligast, att 

laborationerna utgår från undervisningen, och på så sätt försöka koppla ihop teorin med det 

laborativa arbetet från en annan utgångspunkt. 

 

Lärare L5 beskriver hur de har en genomgång innan laborationen för att ”placera saker i ett 

sammanhang”. Hon/han beskriver att utan förkunskap finns det risk att eleverna har svårt att 

”bromsa upp sig och tänka efter”. Läraren menar att det pre-laborativa arbetet ger möjligheter 

att ge eleverna kunskaper som gör att chanserna för att de ska se samband under laborationen 

ökar. Några av lärarna upplever att genom att ge eleverna förkunskap blir eleverna mer 

självständiga och mindre bundna att enbart följa en labbinstruktion (L2, L6). Nästan alla lärare 

uttrycker att de börjar med att låta eleverna få teoretisk förkunskap innan de genomför 

laborationen. Att presentera det teoretiska innehållet innan laborationen behöver inte betyda att 

eleverna direkt vet vad laborationen handlar om utan de kan fortfarande få upptäcka det själva 

och på så sätt få mer förståelse för sambandet (L1, L6).  

 

Lärare L4 beskriver istället hur hon/han testat att sluta ge eleverna förkunskap innan 

laborationen för att tydliggöra sambandet mellan teori och laboration. Läraren uttrycker att 

hon/han gått ifrån ett mer traditionellt sätt att undervisa där hon/han först har genomgångar som 

sedan följs av en kokboksliknande laboration där eleverna söker rätt resultat. Lärare L4 

uttrycker: 
 

Jag har börjat svänga att man börjar med en laboration för att visa ett fenomen och den 

är mer öppen och att man sen förklarar vad som hände i laborationen och sen går igenom 

de teoretiska i laborationen. Jag tror att det finns stora möjligheter i det sättet att jobba. 

 

Detta är ett exempel på hur laborationen presenteras innan det teoretiska innehållet och därmed 

ger eleverna en annan teoretisk infallsvinkel.  

 
Oavsett om laborationen föregås av en teoretisk genomgång eller om den kommer efter 

laborationen menar lärare L5 att det är viktigt att fundera på hur laborationen ska introduceras 

för eleverna om de ska ha möjlighet att förstå sambandet mellan teori och laboration. Genom 

att redan innan laborationen genomförs fundera på hur läraren ska aktivera elevernas tankar 

hindrar läraren eleverna att skynda igenom laborationen med enbart målet att få rätt svar.  
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Läraren uttrycker: 

 
Eleverna ser ofta laborationerna som något som ska göras undan så fort som det bara går, 

de tänker inte efter utan man måste hela tiden påminna dem med frågor som ”varför gör 

du det där?”, ”vad betyder det?”. Annars följer de protokollet till punkt och pricka. De 

noterar vad som hände och själva eftertanken, om den kommer, kommer först när de ska 

skriva labrapport (L5). 

 

Läraren vill på något sätt förflytta elevernas reflektioner och tänkande, som i bästa fall kommer 

vid skrivandet av laborationsrapporten, till själva genomförandet av laborationen. Läraren 

beskriver alltså att ett sätt att göra det på är att lägga fokus på hur laborationen introduceras för 

eleverna. 

 

5.4.4 Sammanfattning 
Många av lärarna upplever stora möjligheter att på ett meningsfullt sätt koppla ihop biologins 

teoretiska innehåll med laborationerna. Flera lärare ger exempel där eleverna genom att studera 

ett visst fenomen i praktiken skapas en djupare förståelse jämfört med om de enbart mött 

fenomenet teoretiskt. Vissa områden eller fenomen är däremot svåra att hitta lämpliga 

laborationer till, exempelvis om teorin är komplicerad så blir ibland laborationen en förenkling 

av verkligheten. Några av lärarna uttrycker att det ofta är svårt för eleverna att själva se 

sambandet mellan teori och laboration. En av lärarna menar att det är viktigt att läraren hjälper 

eleverna att se det sambandet.  

 

För att underlätta för eleverna att se sambandet mellan teori och laboration uttrycker några av 

lärarna att det är viktigt att ge eleverna förkunskap. Alla lärare ger eleverna någon form av 

förkunskap inför laborationen. En av lärarna nämner att ett annat sätt att utveckla sambandet 

mellan teori och laboration är att arbeta med öppna laborationer. 

Oavsett om det teoretiska innehållet presenteras innan eller efter laborationen menar en av 

lärarna att en metod för att hjälpa eleverna att se sambandet mellan teori och laboration är att 

fundera över hur laborationen ska introduceras för eleverna på ett sådant sätt att den aktiverar 

elevernas tänkande redan under genomförandet. 

 
6 Diskussion 
Diskussionen nedan består av två delar. Metoddiskussionen tar upp de metoder som använts i 

studien med fokus mot validitet och reliabilitet. Resultatdiskussionen diskuterar studiens 

resultat i relation till studiens teoretiska bakgrund. 

 

6.1 Metoddiskussion 
De möjligheter till en personlig interaktion som en intervju ger betyder fortfarande inte att 

samtalet blir helt öppet och fritt med maktmässigt jämställda individer (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.51). Det är viktigt att vara medveten om att forskningsintervjun har en maktassymmetri 

som kan påverka resultatet av den (Kvale & Brinkmann, 2014, s.51). Intervjuarens roll är att 

ställa frågor som denne bestämmer utifrån sin kompetens och målet blir inte att ha ett bra samtal 

utan att samla in material till det som ska bli en beskrivning av intervjupersonens värld (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s.52). Dessutom kan intervjun vara ett sätt att få fram dold information 

som inte intervjupersonen är medveten om (Kvale & Brinkmann, 2014, s.52). Samtidigt är det 

intervjuaren som sen äger rätten att tolka vad intervjupersonen egentligen menade (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.52). Detta skapar en maktförskjutning som kan göra att intervjupersonen 



 

25 

 

kan försöka undanhålla information eller svara på andra saker än vad intervjuaren frågar (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s.52).  

 

Den kunskap som ska produceras genom intervjuerna i en kvalitativ intervjustudie är beroende 

av intervjupersonens hantverksskicklighet eftersom den påverkar kvaliteten på den kunskap 

som produceras (Kvale & Brinkmann, 2014, s.87). Det Kvale och Brinkmann (2014, s.52) 

menar med hantverksskicklighet i detta sammanhang är något som växt fram genom träning 

och praktik. Det var första gången jag genomförde kvalitativa forskningsintervjuer. Det gjorde 

att det efter några intervjuer föreföll mer uppenbart vart eventuella följdfrågar behövdes vilket 

skulle kunna vara oraken till att det var skillnad i flyt mellan första och sista intervjun. Sedan 

under själva analysprocessen dök fler insikter upp, exempelvis hur intervjufrågorna skulle 

kunna omformuleras. Lärdommarna kom därmed inte denna studie till gagn, utan skulle vara 

till nytta för en intervjustudie i framtiden. Att vara oerfaren påverkar kvaliteten på studien, det 

är inte bara själva samtalet som får högre kvalitet om forskaren är erfaren utan även kvaliteten 

på intervjuguiden och analysmetoderna (Kvale & Brinkmann, 2014, s.52). 

 

På grund av avsaknaden av frivilliga intervjudeltagare fick urvalet utökas och metoden 

omformas något. Av de första nio tillfrågade tackade tre ja till intervjuer. Tre personer är dock 

ett allt för litet underlag (Kvale & Brinkmann, 2014, s.170). En av dessa tackade ja direkt via 

mail, medan två av dem inte svarade på mailen men tackade ja efter ett direktsamtal. De andra 

personerna tackade ja via en förfrågan i en Facebookgrupp och är på ett sätt mer frivilliga att 

delta jämfört med de personer som förfrågades via telefonsamtal. Ett telefonsamtal blir av mer 

påtryckande karaktär (Esaiasson et al., 2012, s.267). Det skulle kunna innebära att de personer 

som tackade ja via Facebookgruppen har en inställning till studiens undersökningsobjekt som 

är mer positiv eller negativ än medelläraren och därmed vill dela med sig av sina erfarenheter. 

Detta skulle kunna påverka studiens resultat.  

 

De lärare som tillfrågades via Facebook kunde inte intervjuas på plats och därmed genomfördes 

en av intervjuerna via telefon och de andra två via videosamtal. Nackdelen med telefonintervjun 

är att gester och ansiktsuttryck inte kan vara en del av samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.190). Samtalet via telefon upplevdes ha en liten annan karaktär och var lite mer ansträngt av 

denna orsak. Telefonintervjun (som var nummer två i raden) flöt inte på lika smidigt som de 

andra intervjuerna. Videointervjuerna upplevdes däremot ha samma fördelar som de som 

skedde ansikte mot ansikte. Gester och ansiktsuttryck hjälpte samtalet att bli mer dynamiskt 

och interagerande. Genom att välja en och samma intervjumetod hade validiteten på studien 

ökat. Förslagsvis hade alla intervjuer kunnat genomföras med videosamtal, då hade ett större 

antal skolor och lärare kunnat motta informationsbrevet. På så sätt hade urvalet och 

intervjumetoden skett på samma sätt. Genom att intervjua fler lärare skulle säkerheten att ny 

kunskap inte erhölls i samtalen öka, alltså att teoretisk mättnad uppnåtts enligt lagen om 

avtagande avkastning (Kvale & Brinkmann, 2014, s.156). Den begränsade tiden för studien 

gjorde att prioriteringen gjordes att tiden lades på analysen istället för att söka fler respondenter. 

Ett litet antal respondenter gör att studiens resultat inte kan generaliseras (Esaiasson, 2012, 

s.158). Studiens resultat representerar inte alla gymnasielärare i biologi utan kan ses som 

exempel på hur gymnasielärare i biologi uttalar sig om laborativt arbete. 

 

Reliabiliteten handlar ofta om frågan om ett resultat kan reproduceras igen, av en annan forskare 

eller vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2014, s.295). Något som kan påverka studiens 

reliabilitet är så kallade intervjuareffekter, vilket innebär att svaren blir olika beroende på vem 

som ställer frågorna (Esaiasson et al., 2012, s.267). Intervjuar effekter handlar om omedveten 

påverkan på samspelet mellan intervjuare och respondent.  Det kan handla om hur frågorna 



 

26 

 

ställs, hur orden betonas och/eller mimik (Esaiasson et al., 2012, s.235). Om intervjusvaren 

enbart skrivs ner kan det handla om att inte intervjuaren hör alla delar av samtalet eller 

antecknar selektivt. I denna studie spelades intervjuerna in vilket gjorde att den delen av risk 

för intervjuareffekter minimerades. Om en intervjuare är oerfaren, vilket jag är, så är risken för 

intervjuareffekter större. Så länge det finns en medvetenhet och en ärlighet kring eventuell 

intervjupåverkan som också redovisas av forskaren menar Esaiasson et al. (2012, s.235) 

behöver inte risken med intervjuareffekter vara stor. 

 

En vanlig uppfattning är att ledande intervjufrågor försämrar den kvalitativa 

forskningsintervjuns reliabilitet men Kvale och Brinkmann (2014, s.214) menar att det istället 

kan öka reliabiliteten. Detta om de ledande frågorna ställs i syfte att bekräfta eller pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonernas svar (Kvale & Brinkmann, 2014, s.214). För att öka 

validiteten i denna studie ställdes därmed följdfrågor om då det fanns behov av att bekräfta ett 

uttalande. När ledande frågor ställs omedvetet påverkar det däremot intervjuresultatet negativt 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.295). Genom att noggrant reflektera över intervjuguidens frågor 

undveks det.  

 

För att göra intervjuutskrifterna mer hanterliga gjordes en meningskoncentrering. Utifrån den 

meningskoncentreringen kategoriserades materialet i syfte att kunna överblicka materialet för 

att kunna svara på studiens frågeställningar och hitta samband i lärarnas uttalanden (Esaiasson 

et al, 2012, s. 272). När en meningskoncentrering och en kategorisering av intervjuutskrifterna 

ska göras är det viktigt att samtalsintervjuerna har gett tillräckligt djupa och nyanserade 

beskrivningar av det studien ska undersöka så att meningskoncentreringen av ett uttalande 

verkligen fångar det respondenten menar (Kvale & Brinkmann, 2014, s.249). I denna studie 

gjordes halvstrukturerade intervjuer vilket möjliggjorde den typ av följdfrågor som kunde göra 

samtalet mer nyanserat om respondenternas uttalanden inte skulle vara tillräckligt rika. För att 

öka studiens validitet är det viktigt att den som utför meningskoncentreringen och 

kategoriseringen inte har sina teorier om ämnet i bakgrunden (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.249). Det skulle kunna innebära en feltolkning av ett uttalande eller en felaktig sortering av 

uttalanden under kategoriseringen.   

 

Validitet inom samhällsvetenskapen innebär om en metod mäter det som den skulle mäta 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.295). Kvale & Brinkmann menar dock att det viktigaste inte är 

validering av själva slutprodukten (det som skulle mätas) utan att det bör ske en validering 

under hela processen. Författarna skriver om validitet som en hantverksskicklighet. Som 

nybörjare på området är det därför viktigt att noggrant planera och ifrågasätta varje steg av 

undersökningen. Hänsyn till både validitet och reliabilitet har tagits i hela processen, från 

planering av intervjuguiden, genomförandet av intervjun, utskrifterna, menings-

koncentreringen, analysen och slutligen rapporteringen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I denna resultatdiskussion kommer studiens resultat analyseras och kopplas till relevant 

forskning. Diskussionen delas upp i tre delar: syftet med laborationer i biologiundervisningen, 

det undersökande arbetssättet och den laborativa helheten som överlappande besvarar studiens 

frågeställningar. 

 

6.2.1 Syftet med laborativt arbete i biologiundervisningen 
Alla intervjuade lärare uttryckte att de hade mer än ett generellt syfte med det laborativa arbetet. 

När lärarna gav specifika exempel på laborationer de använder i sin undervisning angav 

däremot hälften av lärarna enbart ett syfte och hälften av lärarna angav två syften. Det laborativa 
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arbetet rent generellt har ofta flertalet syften men den specifika laborationen bör enbart ha ett 

syfte (Hult, 2000, s.15). Det har visat sig att om man försöker nå flera syften med en laboration 

nås vanligen inget syfte alls (Hult, 2000, s. 15). Gunnarsson (2008, s.219) visar i sin studie att 

när laborationen presenterades för eleverna låg fokuset på vad eleverna skulle göra och inte var 

eleverna skulle lära sig av laborationen. Eleverna har enligt Berry et al. (1999, s.31) fokuset 

riktat mot det praktiska arbetet istället för att aktivera tänkandet. För att rikta om elevernas 

fokus från det praktiska arbetet där resultatet av laborationen och den tillhörande 

laborationsrapporten är det viktigaste, till det faktiska syftet måste lärarna uttryckligen klargöra 

syftet och då är det en fördel om det inte är ett flerfaldigt sådant.  

 

I två studier som undersöker det laborativa arbetets mål, en gjord i högstadiets NO-undervisning 

och en gjord i gymnasiets biologiundervisning, uttrycker lärarna att deras främsta syfte med det 

laborativa arbetet är att laborationen ska utveckla deras förståelse för det teoretiska innehållet i 

ämnet (Ottander & Grelsson, 2006, s.113; Högström, 2009, s.39). Att laborationen ska 

komplettera teorin var även i denna studie det mest framträdande syftet. Det framkom av 

samtliga lärare både under samtalen och i prioriteringsövningen.  

 

Ett annat syfte med laborativt arbete som lärarna prioriterade högt och som värderades som 

viktigt var syftet att utveckla en analytisk och kritisk förmåga. Det har en liten variationsbredd, 

vilket betyder att fler lärare placerat den på ungefär samma plats i sin prioriteringslista och 

därmed har flest lärare varit överens om att det är ett viktigt syfte. Även i Högströms (2009, 

s.39) studie anser lärarna att detta är ett viktigt syfte. Forskning visar dock att målet att eleverna 

ska utveckla en analytisk förmåga med laborationer sällan nåddes (Högström, 2009, s.24). Även 

fast lärarna i denna studie värderade detta syfte som viktigt i prioriteringsövningen var det få 

lärare som uttryckte detta i samtalen. De gav inte heller exempel på specifika laborationer där 

syftet var att utveckla den analytiska och kritiska förmågan. En förklaring till att syftet som 

lärarna prioriterade högt i prioriteringsövningen inte ens nämndes tidigare under intervjun kan 

vara att syftet var något som var så självklart för dem att det under samtalen var underförstått. 

Prioriteringsövningen gjordes nämligen efter samtalsintervjun. 

 

Ett annat syfte med laborativt arbete som lärarna i denna studie ansåg vara viktigt var att 

utveckla elevernas laborativa färdigheter. Alla lärare angav att ett av de generella syftena för 

det laborativa arbetet var att utveckla laborativa färdigheter. Det var något som framkom tydligt 

och i många fall vid flera tillfällen i alla intervjuer. De laborativa färdigheterna som beskrevs 

handlade både om metoder och om utrustning. Att laborativa färdigheter är ett viktigt mål för 

laborativt arbete på gymnasiets biologilektioner rent generell är något som också Ottander & 

Grelsson (2006, s.114) visar i sin studie. Även Högström (2009, s. 39) beskriver att lärarna i 

högstadiets NO-undervisning uttryckte att ett viktigt syfte var att laborationen utvecklade 

elevens laborativa färdigheter men att syftet inte var så framträdande. Högström (2009, s.51) 

uttrycker att syftet inte verkar anses lika viktigt för lärarna i hans studie som i andra studier 

gjorda på gymnasiet.  

 

I prioriteringsövningen där Hults (2000, s.15) syften värderades mot varandra ansågs syftet att 

utveckla den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan som det minst viktiga. 

Under samtalen framkom inga uttalanden som kunde kopplas ihop med denna syfteskategori, 

varken när de pratade om generella syften eller gav specifika exempel på laborationer. Denna 

del av resultatet skiljer sig ifrån resultatet som Ottander och Grelsson (2006, s.116) presenterar, 

där de skriver att lärarna uttrycker att det laborativa arbetet hade viktiga sociala mål att uppfylla 

som de ansåg vara lika viktiga som de kunskapsbaserade målen. Hofstein och Lunetta (2004, 

s.36) skriver också att undervisningsmiljön under laborationer är unik eftersom eleverna ofta 



 

28 

 

samarbetar i små grupper där de tillsammans ska lösa problem och reflektera över samband. 

Författarna uttrycker att flertalet studier visar vinster i prestation och produktivitet hos elever 

där samarbetsbaserade undervisningsstrategier används vid laborativt arbete. En studie visade 

att biologielever som arbetade i små grupper, där fokus låg på samarbete, visade fler och bättre 

förmågor att arbeta reflektivt och undersökande (Hofstein och Lunetta, 2004, s.36). Att ha 

sociala mål med en laboration är ett viktigt syfte men det bör inte ensamt motivera det laborativa 

arbetet (Högström, 2009, s.21). Hult (2000, s.49) uttrycker att laborationer absolut kan utveckla 

den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan hos eleverna men att det finns fler 

andra aktiviteter som kanske lämpar sig bättre för att utveckla dessa förmågor. Författaren 

menar att genom att låta andra aktiviteter fokusera på att utveckla dessa förmågor så kan 

laborationen ha andra betydelsefulla syften som enbart kan uppfyllas med hjälp av laborationer. 

 

Att laborationen skulle utveckla elevens laborativa färdigheter var alltså något som tydligt 

framträdde som ett primärt syfte under samtalen men som sedan inte prioriterades högt i 

prioriteringsövningen. Det ansågs inte oviktig, men framstod inte som lika viktigt som under 

samtalen. Det skulle kunna bero på att syftet i praktiken används i tillsammans med ett eller 

flera andra syften, där ett syfte fungerar som ett övergripande syfte och ett syfte är fungerar som 

ett närliggande syfte (Johansson, 2012, s.27). När lärarna beskrev specifika laborationer hade 

nämligen alla exempel de beskrev fler än ett syfte och i många av fallen var laborativa 

färdigheter ett av dem. Att utveckla laborativa färdigheter skulle kunna vara ett syfte som i 

lärarnas exempel fungerar som ett närliggande syfte medan det andra syftet (ex. koppla ihop 

teori med laboration) är en del av ett övergripande syfte. Exempelvis om eleverna för en 

osmoslaboration där de dessutom ska lära sig att hantera utrustningen i laboratoriet (närliggande 

syfte) samtidigt som den teoretiska delen av laborationen som handlar om osmos ska ge 

eleverna förståelse för hur ämnesutbytet i kapillärerna sker (övergripande syfte). Utan ett 

närliggande syfte, som blir ett synligt mål för eleverna, kan eleverna inte heller på ett 

meningsfullt sätt nå det övergripande syftet (Johansson, 2012, s.27). Dessa båda syften är del 

av en helhet som är nödvändiga för att laborationen ska bli meningsfull för elevernas lärande 

(Johansson, 2012, s.27). I prioriteringsövningen värderas däremot syftena mot varandra och 

studeras som en enskild enhet på ett annat sätt. Kanske skulle lärarnas svar se annorlunda ut om 

de fick prioritera syftena två och två med en tanke att de skulle användas tillsammans i 

klassrummet. 

 

6.2.2 Det undersökande arbetssättet 
Bara några av lärarna beskrev under intervjuerna att de arbetade på ett undersökande sätt med 

laborationer av en mer öppen karaktär, där eleverna själva får formulera hypoteser och planera 

undersökningen. Eftersom det undersökande arbetssättet är en viktig del av kursplanen i 

biologikurserna (Ottander & Grelsson, 2006, s.116; Skolverket, 2011) var detta resultat något 

förvånande. Förutom att kursplanerna tar upp det undersökande arbetssättet är en annan orsak 

att arbeta undersökande att väldesignade laborationer som utgår från ett undersökande arbetssätt 

leda till meningsfullt lärande (Hofstein & Lunetta, 2004, s.47). Även i Ottander & Grelssons 

(2006, s.116) studie framkom att det undersökande arbetssättet inte nämndes av de intervjuade 

lärarna. Lärarna i den studien uttryckte, när frågan lyftes, att de var medvetna om att detta var 

ett mål de inte uppfyllde. Författarna konstaterar i sin studie att det mesta av det laborativa 

arbetet inte uppfyller målet att utveckla förmågan att arbeta undersökande hos eleverna 

(Ottander & Grelsson, 2006, s.116). Högström (2009, s.51) uttrycker i sin studie att lärarna i 

några fall beskriver laborationer av öppen karaktär men utan att uttrycka att syftet med dem är 

att arbeta undersökande. Även Hult (2000, s.54) menar också att laborationer oftast är slutna, 

av kokbokstyp. En anledning till att eleverna i studien av Ottander och Grelsson (2006, s.116) 

inte arbetade undersökande var att kurserna har ett så omfattande teoretiskt innehåll och det 
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undersökande arbetet tar mer tid i anspråk. Hofstein & Lunetta (2004, s.116) menar att för att 

elever och lärare ska arbeta undersökande på sätt så att de genomför och reflektera över 

komplicerade laborativa processer så måste utbildningssystemet handhava både tid och 

möjlighet till detta. 

 

6.2.3 Den laborativa helheten 
En vanlig föreställning är att laborationen automatiskt gör att eleverna aktiverar sitt tänkande 

och kopplar ihop teoretiskt innehåll med laborativt arbete på ett sådant sätt att det leder till ett 

meningsfullt lärande (Högström, 2009, s.16; Hult, 2000, s.45; Hofstein & Lunetta, 2004, s.32). 

Författarna menar att det ofta är svårt för eleverna att själva se detta samband. Några av lärarna 

i denna studie uttrycker precis som författarna att det är svårt för eleverna att själva se 

sambandet. Hult (2000, s.50) och Johansson (2012, s.27) menar att för att laborationen ska leda 

till meningsfullt lärande krävs just denna koppling till det som eleven redan vet samt förankring 

i verkligheten och genom stöd från exempelvis läraren kan det leda till ny kunskap. Det räcker 

inte att genomföra laborationen, det måste finnas ett övergripande syfte som tydliggörs för 

eleverna genom ett närliggande syfte (Johansson, 2012, s. 27). Något som framkom i denna 

studie som även visats i tidigare forskning är att det är vanligt att det laborativa handhavandet 

i sig är ett syfte (Ottander & Grelsson, 2006, s.116; Högström, 2009, s.39). Om Johanssons 

(2012, s.26) definition används så skulle det laborativa handhavandet kunna vara ett exempel 

på ett närliggande syfte. Det räcker inte att det enda syftet med laborationen är att utveckla 

laborativa färdigheter för då saknar laborationen ett övergripande syfte. Om inte det finns ett 

övergripande syfte kommer det inte kunna leda till ett meningsfullt lärande (Johansson, 2012, 

s.27). Det övergripande syftet innebär den/de koppling/ar laborationen har till teorin. 

Majoriteten av lärarna ser stora möjligheter med att koppla ihop det teoretiska innehållet med 

det laborativa arbetet. Att det laborativa arbetet skulle komplettera det teoretiska innehållet var 

enligt lärarna dessutom ett av de mest primära syftena med laborationer.  

 

Enbart en lärare lyfte problematiken kring att laborationen borde leda till ett meningsfullt 

lärande men sällan gör det. Läraren hade funderat över hur hon/han skulle kunna bromsa upp 

eleverna och få dem att börja reflektera redan i laborationens genomförande och inte i den post-

laborativa fasen. Lösningen var enligt läraren att redan i den pre-laborativa fasen introducera 

laborationen på ett sådant sätt att det redan där aktiverade elevernas tänkande. Detta är ett 

exempel på hur läraren kan stötta eleverna i den komplicerade kopplingen mellan teori och 

laboration som ska leda till meningsfullt lärande. Att stötta eleverna är en förutsättning för att 

den laborativa processen ska leda till meningsfull kunskap (Hult, 2000, s.50). Ett sätt att stötta 

eleverna är att ställa relevanta frågor till eleverna (Hult, 2000, s.46). Många elever har svårt att 

göra kopplingar med teorin samtidigt som de arbetar handgripligen med laborationen (Hult, 

2000, s.26). Eftersom det ofta ges för lite tid för eleverna i den post-laborativa verksamheten 

får eleverna små möjligheter att koppla ihop teorin med upptäckterna från laborationen (Hult, 

2000, s.27). Ett generellt problem som kan påverka planering, val av syfte, genomförande och 

utvärdering av det laborativa arbetet är tid (Högström, 2009, s.16). Bristen på tid är något som 

hälften av lärarna i denna studie också anger som en begränsande faktor för laborationer där 

kopplingen mellan teori och laboration står i fokus.  

 

Nästan alla lärare angav att det var svårt att hitta laborationer som kompletterade teorin på ett 

givande sätt för vissa teoretiska innehåll. Här gavs ett exempel på det komplexa ämnesutbytet 

i kapillärerna där läraren får välja att belysa vissa delar av teorin, exempelvis osmos. Genom 

att förenkla laborationen menar en av lärarna att det finns risk att eleven inte får den tänkta 

förståelsen då teorin som är utgångspunkten är mer komplex. Forskningen anger att det är 

vanligt att det finns en nivådifferens mellan teori och laboration. Hofstein och Lunetta (2004, 
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s.39) samt Hult (2000, s.29) skriver att många lärare har lägre nivå på sina laborationer och 

lägre krav på nivån i dialogen med eleverna under laborationerna jämfört med nivån på övrig 

undervisning. Även Högström et al. (2006, s.55) nämner att lärare måste sänka den kognitiva 

nivån på laborationerna för att anpassa laborationen till omständigheter som omfattning av 

teoretiskt innehåll.  

 

Även om lärarna angav svårigheter både med att koppla det teoretiska innehållet och 

laborationen samt genomförandet av laborativt arbete generellt speglade samtalen en positiv 

inställning till det laborativa arbetet i kurserna. Möjligheterna till varierande laborativa 

arbetssätt samt en logisk och givande koppling till teorin genomsyrade samtalen. I kursplanen 

i biologi har det laborativa arbetet och det naturvetenskapliga arbetssättet en betydande plats 

(Skolverket, 2011). Eftersom undervisningen ska utgå från kursplanen är lärarnas beskrivningar 

av de goda förutsättningarna att arbeta laborativt i kurserna tillsammans med kursplanens 

innehåll en lovande förutsättning för ett laborativt arbete som leder till meningsfull kunskap för 

eleverna.  

 

6.3 Slutsats 
Lärarna beskrev en stor variation av olika typer av laborationer som de använde sig av i 

biologiundervisningen. Få beskrev laborativt arbete av undersökande typ där eleverna är 

delaktiga i hela laborationsprocessen. I kursplanerna för biologi har det undersökande 

arbetssättet betydande plats därför hade jag väntat mig att det skulle ha en större plats i 

undervisningen. Annan forskning gjord på gymnasieskolans biologiundervisning visar liknande 

resultat (Ottander & Grelsson, 2006, s.116). 

 

Under samtalen beskrev lärarna på olika sätt att laborationen konkretiserade det abstrakta 

teoretiska innehållet. Alla lärare uttryckte att detta var ett av deras syften med det laborativa 

arbetet och de uttryckte att det fanns goda möjligheter att uppfylla detta i kursen. En vanlig 

föreställning är att genomförandet av den laborativa processen i sig uppfyller detta syfte 

(Högström, 2009, s.16; Hult, 2000, s.45; Hofstein & Lunetta, 2004, s.32). Som några av lärarna 

uttrycket i samtalen har de en viktig uppgift i att handleda eleverna på rätt sätt för att de på ett 

meningsfullt sätt ska koppla ihop det teoretiska innehållet med laborationen. Även Högström 

(2009, s.16) poängterar lärarens roll för att eleverna på ett meningsfullt sätt ska förstå detta. Att 

tro att laborationen i sig utvecklar kunskaper kan istället distansen mellan teori och laboration 

öka (Högström, Ottander, & Benckert, 2006, s.63). 

 

Ytterligare ett syfte som alla lärare angav att de hade med det laborativa arbetet är syftet att 

laborationen ska ge eleven laborativa färdigheter. Något förvånande var detta syfte inte särskilt 

högt prioriterat i prioriteringsövningen där lärarna fick rangordna Hults (2000, s.15) syften. I 

övningen ställdes syftena mot varandra och prioriterades som enskilda syften. I de inledande 

samtalen nämndes ofta syften parallellt med varandra. Detta skulle kunna tyda på att syften har 

olika betydelse beroende på om de ses parallellt tillsammans med andra syften eller fungerar 

som en viss laborations enda syfte. 

 

Utifrån detta skulle vidare forskning på området kunna utgå ifrån hur syften kopplas ihop med 

varandra och hur vissa parallella syften skulle kunna leda till att laborationen aktiverade 

eleverna mot ett meningsfullt lärande.  
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

Information om undersökning om undersökande arbetssätt i gymnasieskolans 

biologiundervisning 

 

Forskning visar att det undersökande arbetssättet både kan medföra vinster och svårigheter för 

den naturvetenskapliga undervisningen. Detta blev tydligt för mig under min VFU och fick mig 

att vilja fördjupa mig inom området i denna studie.  Syftet med studien är att undersöka hur 

verksamma biologilärare beskriver att de arbetar med undersökande arbetssätt. Jag vill också 

undersöka på vilket sätt det kopplas ihop med det teoretiska innehållet i biologiundervisningen. 

Forskning visar att det finns flera viktiga syften med undersökande arbete som kan fylla olika 

funktion beroende på situationen.  Jag vill undersöka dessa syften närmare.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

 

För att kunna besvara undersökningens syfte har jag baserat mitt urval på undervisande 

gymnasielärare i biologi. Jag har valt att tillfråga 9st biologilärare på gymnasieskolor i XXXX 

län. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 

47–48.  

 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Som deltagare är du helt anonym. Information som namn, skola eller 

kommun kommer inte att framgå. Eventuell ljudinspelning kommer bara hanteras av mig. När 

det sedan transkriberas inför vidare analys kommer bara jag, min handledare och examinator 

kunna ta del av det fram till att studien färdigställs. Efter det kommer materialet förstöras.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna.  Uppsatsen finns sedan tillgängligt på DiVA som är Högskolan Dalarnas databas för 

digital publicering.  

 

Jag som gör undersökningen heter Sandra Medén och läser KPU (kompletterande pedagogisk 

utbildning) med inriktning gymnasielärare i Biologi vid Högskolan Dalarna.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

XXXX 2017-11-14 

 

Sandra Medén 

Tel: XXXX 

Mail: XXX 

Johanne Maad 

Tel: XXXXX 

Mail: XXX  

                                                                                     

                                                                                   



 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Fråga först om det är okej att starta en ljudinspelning 

Beskriv sedan studiens syfte och frågeställningar 

Klargör vad jag menar med begreppet laborativt arbete 

 

Inledning 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Undervisar du i några fler ämnen än biologi? 

Klargör vad jag menar med begreppet laboration 

 

Del 1 Biologiläraren och laborationen 
 Hur arbetar du med laborativt arbete i undervisningen? 

o ge ett exempel från din undervisning 

 Är det någon del av det centrala innehållet som du tycker lämpar sig extra bra att arbeta 

laborativt med? 

 Får eleverna möjlighet att utveckla biologins fem förmågor genom laborativt arbete? 

 Berätta om förutsättningarna för att arbeta laborativt på din skola 

 Hur tänker du när du planerar en laboration/fältstudie? 

 Hur tänker du kring elevernas utvärdering av en laboration/fältstudie?  

 

Del 2  Det laborativa arbetets syften 
 

 Vad vill du att eleverna ska bära med sig från ert laborativa arbete när de avslutar 

kursen/erna? 

 Vad är dina syften med laborationer i undervisningen? 

 Tänk dig en av dina senaste genomförda laborationer/fältstudier. Beskriv syftet med den 

 Här visar jag Hults syften och ber respondenten rangordna dem efter vad han/hon tycker 

är viktigast. 

 

Del 3 Det undersökande arbetssättet och förankringen i teorin 
 

 Vad ser du möjligheter med att koppla ihop det teoretiska innehållet som ett område 

berör med laborationer? 

 Vad ser du för svårigheter med att koppla ihop det teoretiska innehållet som ett område 

berör med laborationer? 

 När du arbetar med en laboration, presenterar du det teorin före eller efter 

genomförandet av laborationen? 

 


