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Sammandrag 
Syftet med denna studie var att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurs 4-6 arbetar laborativt 
för att synliggöra och tydliggöra ett teoretiskt innehåll. För att uppfylla detta syfte undersöktes hur 
sju verksamma NO-lärare beskriver att de planerar och utför laborationer där ett teoretiskt innehåll 
tydliggörs samt vilka möjligheter och utmaningar lärarna anser följer med att föra teorin och 
praktiken närmare varandra under laborationen. 

Denna studie har inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen som har i syfte att 
urskilja människors uppfattningar av ett fenomen. Lärarnas uppfattningar urskiljs med hjälp av 
kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervju valdes som metod då den ger en möjlighet att nå ett 
djup i förståelsen för deltagarens reflektioner och uppfattningar. Lärarnas uppfattningar 
kategoriseras sedan och utgör det utfallsrum för vilket denna studies resultat ingår. 

Resultatet visar att lärare medvetet planerar och utför laborationen för att belysa både ett teoretiskt 
och praktiskt innehåll. Lärarna beskriver att det finns tillfällen då teori måste belysas inför 
laborationen, till exempel när det handlar om säkerhet och material. Elevernas förkunskaper har 
betydelse för hur mycket som behöver belysas inför och under laborationen. Det har även 
framkommit att de olika naturorienterande ämnena skiljer sig åt och ger olika möjlighet för att 
belysa teori i det praktiska momentet.  

Nyckelord 
Laborativt arbete, laborationer, teori, praktik, naturorienterande ämnen, grundskolan.  
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1. Inledning 

Praktiskt arbete i form av till exempel undersökningar, observationer, experiment och laborationer 
är för många en självklarhet i den naturorienterande (NO-)undervisningen. Wickman (2002, s. 97) 
menar att just laborationen är ett vanligt arbetssätt i NO-undervisning och dess popularitet och 
användning ökar i skolan. Även de didaktiker som är kritiska till laborationer menar att de inte kan 
uteslutas ur NO-undervisningen, då det är viktigt att eleverna även får se fenomenet och inte enbart 
läsa om det (Wickman 2002, s. 97). Förutom att ”visa” fenomen finns det även en uppfattning hos 
lärare att laborationer och ett undersökande arbete skapar intresse för NO hos eleverna (Wickman 
2002, s. 97). Argument för laborationen i skolan kan grundas på de systematiska undersökningar, 
mätningar, dokumentation och tolkningar som enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011d, s. 130), ska ingå i NO-undervisningen. 

I mitt examensarbete 1 (Holmgren 2015 s. 24, 25) gjorde jag en systematisk litteraturstudie där 
syftet var att identifiera vanliga syften och mål med laborativt arbete i grundskolan. Några av dessa 
syften och mål handlar om att eleverna ska utveckla kunskap och förståelse för hur de kan använda 
naturvetenskapliga metoder och tekniker i sina undersökningar. Laborationerna ska även syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper om hur de med hjälp av undersökningar själva kan finna svar på 
frågor de har. Med andra ord syftar laborativt arbete till utveckling av både teoretiska och praktiska 
kunskaper. Det framkommer även i min tidigare studie (Holmgren 2015, s. 26) att det finns en 
distans mellan teorin och praktiken då de ofta skiljs åt under laborationerna där fokus ofta ligger 
på ”görandet” för att sedan i efterhand behandla det teoretiska. Frågorna är ofta redan formulerade 
i laborationsinstruktionen, som fungerar som laborationens kärna, där eleverna följer en redan 
given mall som ”leder” dem fram till ett specifikt resultat. Eleverna ges liten eller ingen möjlighet 
att själva dra slutsatser eller formulera hypoteser. Det framkommer även i studien att eleverna inte 
får möjligheten att själva formulera, planera och utvärdera sina undersökningar vilket leder till att 
eleverna har svårt att lära sig metoder och arbetssätt (Holmgren 2015, s. 26).  

Det naturvetenskapliga arbetssättet går ut på att eleverna gör undersökningar där poängen inte är 
resultatet, utan själva processen (Wickman & Persson 2008, s. 194). Undersökningarna ska i NO-
undervisningen syfta till att eleverna lär sig och utvecklar metoder samt arbetssätt som de kan 
använda i sitt fortsatta naturvetenskapliga arbete (Skolverket 2011d, s. 113, 127, 144). Detta 
naturvetenskapliga arbetssätt blir dock problematiskt för eleverna då de praktiska momentens 
bakomliggande teori försvinner. Teorin kommer inte fram och blir inte tydlig för eleverna på grund 
av den distans som finns mellan laborationernas praktiska och teoretiska innehåll (Johansson 2012, 
s. 53). På grund av denna distans mellan teori och praktik som identifierats vill jag i denna studie 
undersöka hur lärare arbetar för att fylla detta glapp, så att teori och praktik blir något som 
behandlas tillsammans. Hur ges eleverna möjlighet att faktiskt lära sig den bakomliggande teorin i 
form av bland annat begrepp på material och fenomen, samt de olika lagar och metoder som ingår 
i NO-undervisningen? Med andra ord alla de olika begrepp som på något sätt ligger till grund för 
det teoretiska innehåll eleverna ska lära sig genom det naturvetenskapliga arbetssättet. Det 
teoretiska innehållet i laborationen handlar även till stor del om att eleverna ska utveckla sitt 
naturvetenskapliga skrivande och tänkande. Ett skrivande och tänkande där eleverna kan reflektera, 
formulera hypoteser, dra slutsatser och sedan skriva ner sina tankar i till exempel en rapport. Hur 
får eleverna möjligheten att utveckla sitt naturvetenskapliga språk, där de har möjlighet att arbeta 
laborativt i ett naturvetenskapligt arbetssätt? Med dessa utgångspunkter tar studiens syfte form. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurs 4-6 beskriver att de 
arbetar laborativt för att synliggöra och tydliggöra ett teoretiskt innehåll under laborationen. 
Studiens syfte ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

 Hur beskriver verksamma lärare att de planerar och utför laborationer där ett teoretiskt 
innehåll tydliggörs?  

 Vilka möjligheter och utmaningar, beskriver lärare, följer med att föra teorin och praktiken 
närmare varandra under laborationen? 

 

3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras litteratur som syftar till att underlätta förståelsen för denna studie. 
Laborationens roll i undervisningen motiveras med hjälp av delar från läroplanen som går att 
koppla till ett laborativt arbetssätt. Några centrala begrepp som återkommer genom hela studien 
definieras, begrepp som laboration, experiment, praktiskt arbete samt teori och praktik. När 
grunden väl är lagd med de centrala begreppen kommer det laborativa arbetssättet att beskrivas 
mer detaljerat. Vanliga syften och mål med det laborativa arbetssättet samt även en del kritik 
kommer här att presenteras. Tidigare forskning kring distansen och problematiken i att arbeta med 
praktiska moment där eleverna samtidigt får teoretiska kunskaper samt även laborations-
instruktionens betydelse kommer även att beskrivas. Till sist skildras de teoretiska perspektiv som 
kan kopplas till denna studie.  

3.1 Läroplanen 
I läroplanen finns det för varje ämne en kursplan där ämnets existens i undervisningen motiveras. 
I kursplanen beskrivs även ämnets syfte och centrala innehåll. Syftesdelen beskriver vad ämnet 
syftar till att ge eleverna medan det centrala innehållet beskriver vilka olika delar som ska behandlas 
i undervisningen. Kursplanerna avslutas med en formulering av de kunskapskrav som eleverna 
behöver nå i ämnet (Skolverket 2011d, s. 4). 

Syftet med biologi, fysik och kemi är bland annat att eleverna med hjälp av systematiska 
undersökningar och andra källor ska få möjligheten att finna svar på frågor de har angående sig 
själva och omvärlden (Skolverket 2011d, s. 111, 127, 144). Med hjälp av systematiska 
undersökningar ska eleverna utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna och andras upptäckter. 
De naturorienterande ämnena ska även syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur och när 
begrepp, modeller och teorier i olika sammanhang kan användas (Skolverket 2011d, s. 111, 
127, 144). Sammanfattningsvis ska eleverna ges möjligheten att utveckla förmågan: 

 att genomföra systematiska undersökningar i biologi, fysik och kemi 

 att använda biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara biologiska, fysikaliska och kemiska samband (Skolverket 2011d, s. 112, 127, 
144). 

I läroplanens naturorienterande kursplaner framgår det att eleverna ska utveckla kunskaper om och 
hur de själva kan bidra till planeringar samt formuleringar för att arbeta systematiskt med 
undersökningarna (Skolverket 2011d, s. 116, 132, 149). I kommentarmaterialet (Skolverket 2011a, 
s. 8; Skolverket 2011c, s. 8) till kemins och biologins kursplan beskrivs det hur eleverna med 
systematiska undersökningar ska träna på hur undersökningar kan utföras med hjälp av fältstudier, 
observationer, experiment och laborationer. Eleverna ska utveckla kunskaper om hur de kan 
använda sig av metoder och arbetssätt för att utföra undersökningar och laborationer som de själva 
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planerar och dokumenterar (Skolverket 2011c, s. 28). Eleverna ska även träna på lämpliga metoder 
för att dokumentera sina undersökningar och laborationer i alla de naturorienterande ämnena; 
denna dokumentation kan göras i form av till exempel teckningar, bilder eller enklare 
laborationsrapporter (Skolverket 2011a, s. 30; 2011b, s. 37; 2011c, s. 29).  

3.2 Begrepp 
Det har tidigare konstaterats att begreppen laborera, laboration samt laborativt arbete inte 
förekommer bokstavligen i läroplanen (Holmgren 2015, s. 27). För att motivera laborationen och 
det laborativa arbetets syfte att utveckla förmågan att systematiskt undersöka, behöver begreppet 
laboration definieras.  Det finns även ett behov att definiera några andra begrepp för att tydliggöra 
centrala delar i denna studie. Begrepp som teoretiska och praktiska kunskaper, experiment, 
undersökande arbetet, praktiskt arbete och då inte minst laborationer. 

3.2.1 Praktiskt arbete, laboration och experiment 
Praktiskt arbete är ett brett begrepp och därmed svårt att definiera. Hult (2000, s. 19) menar att i det 
praktiska arbetet kan det ligga moment som till exempel laborationer och experiment. Det är inte 
heller ovanligt att de tre begreppen, laboration, experiment och praktiskt arbete används med 
samma betydelse (Hult 2000, s. 55). Med hjälp av Hults (2000, s. 17) definitioner går det att närma 
sig en avgränsning av dessa begrepp i ett försök att tydliggöra och särskilja dem. Experiment kan 
användas i syftet att pröva olika metoder och teorier. Laborationer används också i syfte att pröva 
metoder eller teorier men kan också användas i syfte att visa olika förlopp (Hult 2000, s. 17). Med 
andra ord så liknar en laboration och ett experiment varandra. Enligt Svenska Akademiens ordbok 
(2006) kan ordet ”laborera” användas i betydelse att arbeta, bemöda sig, bearbeta, utarbeta, 
förfärdiga; författa och utföra experiment. ”Experiment” betyder enligt Svenska Akademiens 
ordbok (2006) att pröva, försöka; erfara. Den Svenska Akademins Ordboks definition stämmer 
överens med Hults, att både laborationen och experimentet är praktiskt arbete, men det är möjligt 
att i en laboration göra ett experiment. 

Det finns flera olika benämningar och uppdelningar av laborationer, en vanlig uppdelning är i de 
så kallade slutna och öppna laborationerna. Slutna laborationer har ofta ett givet svar som eleverna 
finner genom att följa färdiga instruktioner (Hult 2000, s. 22). Denna typ av slutna laborationer 
benämner Kirschner och Meester (1988, s. 91) för en akademisk eller formell laboration. En öppen 
laboration kan till skillnad från en sluten vara av en experimentell natur där eleverna själva planerar 
och genomför laborationer (Hult 2000, s. 22). Kirschner och Meester (1988, s. 91) benämner denna 
öppna typ för experimentell laboration och menar att instruktionerna för en sådan laboration oftast 
är av en generell typ och inte speciellt styrande. Ett undersökande arbetssätt kan likna det laborativa 
arbetets experimentella metod. Eleverna ska i ett undersökande arbete ge egna förslag på hur de 
kan pröva hypoteser för att sedan dra slutsatser till frågor som inte har något förutbestämt svar 
(Högström 2009, s. 19). Med andra ord så är ett laborativt och undersökande arbetssätt en form av 
praktiskt arbete där både laboration och experiment kan ingå. 

3.2.2 Teori och praktik 
Det görs ofta en uppdelning mellan teoretisk och praktisk kunskap, och det är vanligt att teorin 
benämns som ”tänkande” och praktiken som ”handlande” (Gustavsson 2002, s. 79). Denna 
uppdelning förekommer i skolan, där teoretiska kunskaper är sådant eleven läser sig till medan 
praktiska kunskaper är sådana som eleverna får genom att göra något. Gustavsson (2002, s. 85) 
beskriver de teoretiska kunskaperna som att ”veta att”, det vill säga det handlar om att ha kunskaper 
om hur något kan utföras, kunskaper om hur saker förhåller sig till varandra. De praktiska 
kunskaperna är att ”veta hur”, det vill säga kunskaper om hur vissa handlingar kan genomföras, så 
kallade färdighetskunskaper (Gustavsson 2002, s. 85). Uppdelning i teori och praktik som 
förekommer i skolan går emot den pragmatiska idén om att praktik och teori ska fungerar i 
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samklang och tillsammans ingå i människors handlande (Säljö 2010, s. 175). Den pragmatiska 
pedagogiken kommer i avsnitt ”3.5 Teoretiska perspektiv” att lyftas och belysas tydligare. 

3.3 Laborativt arbete 
Laborationerna är enligt Wickman (2002, s. 97) en ”självklarhet” i den naturvetenskapliga 
undervisningen som ska präglas av experiment och hypotesprövning. I det naturvetenskapliga 
arbetssättet ska eleverna med hjälp av naturvetenskapliga undersökningar utveckla en förmåga att 
själva finna svar på öppna frågor de har angående sig själv eller naturen. Arbetssättet ska leda till 
att eleverna utvecklar verktyg och metoder som de sedan kan använda för att undersöka och finna 
svar på frågor som inte har något förutbestämt svar (Wickman & Persson 2008, s. 194; Högström 
2009, s. 17). Eleverna ska med sina undersökningar och laborationer få möjligheten att reflektera 
över sitt arbete samt utveckla förmågan att dra egna slutsatser och hypoteser (Andrée 2007, s. 106). 
Gunnarsson (2008, s. 110) beskriver hur en lärare förklarar att det laborativa arbetet utförs på olika 
sätt beroende på vad syftet är. Ibland kan syftet vara att följa en laborationsinstruktion och utföra 
ett experiment, för att sedan dra en slutsats. Det kan även vara så att laborationens syfte är att 
eleverna ska använda sina redan befintliga kunskaper för att genomföra laborationen (Gunnarsson 
2008, s. 110). 

Högström (2009, s. 40) har i sin studie identifierat tre huvudmål i laborativt arbete: utveckling av 
kunskap och förståelse, utveckling av laborativa färdigheter samt utveckling av attityd och motivation. Även 
Hult (2000, s. 15) har med hjälp av tidigare forskning identifierat några vanliga syften och mål med 
laborativt arbete som till viss del liknar Högströms (2009, s. 40) tre huvudmål. Att nå målet 
”utveckling av kunskap och förståelse” för naturvetenskapen kan göras då syftet, att eleverna 
utvecklar en känsla för fenomenet, uppfylls. Laborationen kan göra fenomenet synligt för eleven 
då teorin kompletteras med något som även ”visar” teorin (Hult 2000, s. 15). Hult (2000, s. 15) är 
inte ensam om att ha identifierat syftet att göra teorin synlig med hjälp av praktiska moment. Även 
Högström (2009, s. 40) upptäckte att ett vanligt syfte med laborationen är att eleverna utvecklar en 
förståelse för det naturvetenskapliga faktainnehållet. Detta syfte kan nås med hjälp av laborationen 
då det går att praktiskt visa teoretiskt innehåll. Ett annat vanligt syfte som kan användas för att nå 
målet att ”utveckla kunskap och förståelse” för naturvetenskapen är att eleverna med laborationen 
ska utveckla en kritisk och analytiska förmåga (Hult 2000, s. 29). Eleverna ska med laborationerna 
få möjlighet att träna upp sin förmåga att själva reflektera och dra slutsatser (Högström 2009, s. 
29).  

Att, som Högström (2009, s. 40) beskriver, ”utveckla laborativa färdigheter” eller med andra ord 
laborativa skickligheter, är ett annat vanligt syfte i det laborativa arbetet. Dessa laborativa 
färdigheter och kunskaper ska hjälpa eleverna att utveckla en form av labbvana för hur olika 
tekniker och metoder kan användas. Dessa tekniker och metoder ska eleverna sedan kunna använda 
för att underlätta sitt naturvetenskapliga arbete (Högström 2009, s. 40; Hult 2000, s. 29; Andrée 
2007, s. 98). Kunskap om tekniker och metoder kan eleverna även erhålla genom diskussion med 
andra elever eller med läraren. Eleverna kan genom diskussioner komma fram till hur de på bästa 
sätt kan använda metoder vid planering och utförande av undersökningar i sitt naturvetenskapliga 
arbete (Wickman & Persson 2008, s. 205). Diskussionen mellan elever och även läraren kan leda 
till att eleverna utvecklar sin sociala och kommunikativa förmåga, vilket Hult (2000, s. 29) 
identifierat som ett syfte med laborationen. 

Det är inte ovanligt att laborationerna används i syftet att väcka elevernas intresse (Högström 2009, 
s. 40) samt att göra naturvetenskapen rolig (Johansson 2012, s. 58), vilket stämmer överens med 
Högströms (2009, s. 40) tredje huvudmål, ”utveckling av motivation och attityd”. Högström (2009, 
s. 58) menar att det finns en risk med att använda laborationen i syfte att göra naturvetenskapen 
rolig, då flera elever brukar visa en osäkerhet om vad de egentligen ska lära sig under laborationen. 
På grund av denna osäkerhet kan syftet att göra naturvetenskapen rolig leda till att laborationen 
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endast blir en uppskattad omväxling i undervisningen. Trots denna tveksamhet till att göra 
laborationen rolig är det inte ovanligt att laborationen används i syftet att väcka intresse och för att 
höja motivation. Syftet att använda laborationen som motivationshöjare för naturvetenskapliga 
studier har även Hult (2000, s. 15) identifierat. Under laborationen kan eleverna använda flera olika 
sinnen vilket leder till ett meningsfullt lärande (Hult 2000, s. 15).  

Hult (2000, s. 29) är en av flera som har identifierat syftet att ”visa” teori med hjälp av laborationer, 
dock påpekar han att det även finns kritik riktat mot att laborationer används i detta syfte. Att 
”visa” teoretiskt innehåll praktiskt är i flera fall inte det bästa sättet att göra teori förståelig. Hult 
(2000, s. 29) fortsätter och beskriver i sin rapport annan vanlig kritik som riktas mot det laborativa 
arbetet och menar att det allt för ofta ställs antingen för höga eller för låga krav på elevernas 
kunskaper. När eleverna ska följa alltför detaljerade instruktioner eller utföra något som redan är 
känt är kraven för låga och eleverna blir helt enkelt inte tillräckligt utmanade. Det kan även vara 
tvärtom, att kraven blir för höga, som till exempel när eleverna ska lösa problem som de inte har 
tillräckliga kunskaper om, eller när eleverna måste tänka på både teori och praktik samtidigt. 
Wickman (2002, s. 98) menar också att det är ett problem när kraven blir för höga, vilket han menar 
även kan ske då eleverna inte har tillräckligt med förkunskaper och erfarenheter. Det är 
problematiskt då laborationerna inte kopplas till elevernas erfarenheter och verklighet då det ofta 
leder till att de inte förstår vad och varför något händer. Därför har sammanhanget som eleverna 
befinner sig i, och deras tidigare erfarenheter, stor betydelse för hur eleverna uppfattar något 
(Wickman 2002, s. 98). Ett annat problem som Hult (2000, s. 54) beskriver är att dagens 
laborationer alltför ofta är slutna. Eleverna har med andra ord ingen eller liten möjlighet att själva 
inför en laboration identifiera samt formulera problem. Trots en del risker och kritik med 
laborationer menar Hult (2000, s. 54) ändå att det finns flera positiva aspekter. En positiv sida är 
att laborationerna ger eleverna en möjlighet att vara aktiva där de kan pröva och få en djupare 
förståelse för något. Sammanfattningsvis så finns det en del kritik angående laborationens roll i 
undervisningen, inte minst angående möjligheten att knyta teoretiska och praktiska kunskaper 
under laborationen. Med detta i åtanke fortsätter studien in i bakgrundens nästa del där bland annat 
denna kritik angående de teoretiska och praktiska momenten problematiseras. 

3.4 Distansen mellan teori och praktik 
Gunnarsson (2008, s. 109) har i sin undersökning med hjälp av lärarintervjuer identifierat distansen 
mellan teori och praktik samt hur lärare under laborationen skiljer dessa åt. Laborationerna styrs 
ofta av de praktiska momenten för att sedan i efterhand belysa teorin. Gunnarsson (2008, s. 110) 
beskriver att det tycks vara så att lärare menar att den praktiska handlingen är en sak medan teorin 
är kunskaper. TIMSS 2011 (Skolverket 2012, s. 102) är en studie som utifrån ett internationellt 
perspektiv har undersökt elevers kunskaper i naturvetenskap och matematik i årskurs 4 och årskurs 
8. I rapporten beskrivs även denna distans mellan teori och praktik under laborationerna. Det är 
ovanligt att lärarna lägger upp undervisning på ett sådant sätt att laborationerna diskuteras i förväg 
om hur de kan genomföras. Laborationerna ingår ofta i det undersökande arbetet men det betyder 
inte att eleverna får möjligheten att reflektera och testa hypoteser. Det undersökande arbetet som 
handlar både om ”att” och ”hur” laborationen ska genomföras stannar ofta vid ”att”. Det är ofta 
färdiga instruktioner som styr laborationen och arbetet är sällan utifrån en experimentell metod 
(Skolverket 2012, s. 135). Johansson (2012, s. 53) menar att det är problematiskt när det teoretiska 
och praktiska innehållet under laborationer och undersökningar skiljs åt. Eleverna har ofta inga 
kunskaper om teorin inför laborationen och därför blir det svårt för dem att dra egna slutsatser. 
Fokuseringen på ”görandet” där teorin kommer i efterhand eller helt försvinner leder även till att 
eleverna inte lär sig hur de kan använda sig av metoder i det naturvetenskapliga arbetssättet. 
Eleverna ges liten eller ingen chans att själva formulera och planera sina undersökningar (Johansson 
2012, s. 49). Andrée (2007, s. 155) har i sin undersökning också upptäckt att eleverna i sitt laborativa 
arbete inte lär sig teori och på så sätt inte utvecklar kunskaper om det naturvetenskapliga arbetssätt 
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där de kan dra egna slutsatser. Andrée (2007, s. 155) menar dock att eleverna faktiskt får andra 
kunskaper även om de inte får teori, då de har möjligheten att utveckla laborativa skickligheter 
genom att träna på att använda redskap och tekniker (Andrée 2007, s. 155). 

Laborationsinstruktionens utformning har stor betydelse då den kan underlätta eller försvåra 
lärandet hos eleverna under laborationen. White (1996, s. 768) menar att det finns en risk med att 
eleverna endast följer laborationsinstruktionerna utan att reflektera över hur deras handlingar kan 
belysa eller relateras till vad de redan vet. Färdiga laborationsinstruktioner är ofta utformade på ett 
sådant sätt att de endast leder eleverna fram till ett redan givet resultat. Instruktioner som endast 
ska visa ett givet resultat motiverar inte eleverna (White 1996, s. 769). Gunnarsson (2008, s. 218) 
har i sin undersökning identifierat hur eleverna kan tolka andra syften med laborationen än vad 
läraren planerat, på grund av laborationsinstruktionens utformning. Vid ett fall så har läraren i syfte 
att eleverna under laborationen ska utveckla kunskaper om olika fenomen. Eleverna däremot, 
tolkade uppgiften som att de endast skulle följa instruktionerna och skriva ner ett resultat. Fokus 
ligger helt enkelt på utförandet, att utföra laborationen för att sedan skriva ner ett slutresultat 
(Gunnarsson 2008, s. 218). Gunnarsson (2008, s. 219) förklarar att det är vanligt att fokus förskjuts 
från hur och vad som sker under laborationen till vad som ska göras på grund av instruktionerna. 
Enligt Högström (2009, s. 45) finns det även en risk med instruktioner som blir för svåra. Om de 
är för svåra lägger eleverna endast vikt i att bli klara vilket leder till att viss kunskapsutveckling som 
till exempel begrepp och fenomen glöms bort.  

3.5 Lärande och kunskap 
I vardagligt språk är lärande nya kunskaper som lärs in och sedan blir kunskap då det lagrats eller 
memorerats (Wickman 2002, s. 100). Kunskap kan delas upp i två övergripande kategorier. Den 
första är konceptuell kunskap vilket är sådan kunskap som en person redan vet, till exempel att 
mjölk kan handlas i affären, eller ren fakta som att 10*2=20. Den andra typen benämns procedurell 
kunskap, vilket är kunskap som handlar om att vara kapabel att utföra något, som till exempel att 
skriva, läsa eller cykla (Jensen 2011, s. 18). En definition av lärande är svårare, en definition är: ”när 
du kan något (en förmåga) som du inte kunde innan, tack vare något som du är med om emellan 
(en erfarenhet), då har du lärt” (Jensen 2011, s. 19).  

Lärandet grundas på vilket sammanhang det befinner sig i, till exempel under laborationerna har 
eleverna redan fasta kunskaper, alltså sådant som eleverna redan vet. Denna kunskap fungerar som 
en utgångspunkt för eleverna under laborationerna som de kan arbeta vidare ifrån (Wickman 2002, 
s. 102). När eleverna arbetar vidare utifrån det som redan är fast förankrat, kommer de att stöta på 
vad Wickman (2002, s. 103) kallar för ”mellanrum”. Dessa mellanrum fylls sedan i under processens 
gång då eleverna utifrån de fasta kunskaperna lär sig nya relationer. Laborationens utformning har 
betydelse för vilka mellanrum som kommer att uppmärksammas samt vilka relationer som kommer 
att byggas på det redan fasta (Wickman 2002, s. 111). Wickman (2002, s. 105) menar att det tidigare 
framkommit att laborationerna ofta ger eleverna spridda intryck utan något sammanhang. Frågan 
är då om eleven i sitt arbete att fylla mellanrum verkligen lär sig något allmänt istället för endast 
enskilda fakta. När eleverna möter nya områden så kan de inte på egen hand lära sig till exempel 
begrepp utan de måste på något sätt presenteras för eleverna. Så när eleverna gör allmänna 
uttalanden under laborationen är det då i samband med vad andra sagt eller skrivit. Med andra ord 
behövs det en, som Wickman (2002, s. 106) kallar det, auktoritet. Därför kan det tolkas som att 
elever under laborationens interaktion endast generaliserar över vad läraren har lärt dem och att de 
på så sätt inte lär sig något mer än enstaka fakta, men riktigt så enkelt är det inte menar Wickman 
(2002, s. 108). I den pragmatiska och progressivistiska synen på lärandet bygger lärandet på 
generaliseringar. Eleverna lär sig i olika sammanhang och bygger vidare på sådant som de redan 
vet, deras fasta kunskaper (Gustavsson 2002, s. 44). 
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3.6 Teoretiska perspektiv – pragmatismen och progressivismen  
Denna studie leds naturligt in på den pragmatiska synen på lärandet där teori och praktik ses som 
en helhet. En av pragmatismens huvudpersoner är filosofen och forskaren John Dewey (Dewey 
2004, s. 15). Learning by doing och intelligent action är två uttryck som kan kopplas till Deweys 
pedagogiska idéer. Uttrycken präglas av den pragmatiska idén där människan har i uppgift att 
utvecklas genom aktivitet eller praktiska handlingar. Dewey (2004, s. 17) förespråkar en utbildning 
där eleven är i centrum och utgångspunkt för undervisningens innehåll. Eleven ska i 
undervisningen vara aktiv genom att pröva och experimentera. Med hjälp av aktiva lärare som 
arbetar målinriktat ska elevernas kunskapsutveckling stimuleras och fördjupas. Med intelligent 
action menar Dewey (2004, s. 17) att handling och tänkande hör samman. Teori och praktik kan 
helt enkelt inte ses som två skilda delar utan snarare som en helhet, med andra ord ska inte det ena 
utesluta det andra. Pragmatiker menar precis som Dewey (2004, s. 17) att kunskap inte går att dela 
upp i teori och praktik utan teoretiska och praktiska aspekter är förenade i människors handlande 
(Säljö 2010, s. 175). 

Ordet pragmatism kommer från ordet ”pragma” som betyder handling eller gärning (Gustavsson 
2002, s. 91). Kunskap är enligt pragmatiker sådan kunskap som människan kan använda sig av i 
mötet av olika situationer (Säljö 2010, s. 175). Människans handlingar är i vardagen på rutin, men 
när något nytt inträffar behöver människan tänka om och reflektera över situationen (Gustavsson 
2002, s. 91). I dessa vardags- eller arbetssituationer kommer problem att uppstå, problem som helt 
enkelt bryter olika rutiner. Då behöver människan använda sig av sin kunskap för att på bästa sätt 
ta sig vidare i det praktiska handlandet. Sammanfattningsvis så är den pragmatiska tanken att 
kunskap är en process där reflektion ska ge svar på hur det praktiska handlandet kan utföras på ett 
bättre sätt (Gustavsson 2002, s. 95).  

Undervisningen ska hjälpa varje individ att fortsätta utvecklas utifrån sina egna erfarenheter (Säljö 
2010, s. 179). Språket och kommunikation spelar en stor roll för hur eleverna kan utvecklas utifrån 
sina egna erfarenheter, då eleverna i undervisningen med språket kan ställa frågor, förklara, 
diskutera och så vidare (Säljö 2010, s. 179). I den pedagogiska progressivismen ligger tyngdpunkten 
på processen som ska leda fram till kunskap (Gustavsson 2002, s. 44). Den lägger stor tonvikt vid 
elevernas intresse och motivation för att sätta igång kunskapsprocessen (Gustavsson 2002, s. 28). 
Men det finns även ett behov av att se kunskap i ett sammanhang och på så sätt har tidigare 
erfarenhet betydelse. Erfarenhet blir en del i en tolkningsprocess då ny kunskap tas in (Gustavsson 
2002, s. 44).  

 

4. Metod  
Här nedan kommer studiens metodval att motiveras. Hela processen från metodens val, metodens 
betydelse för studiens validitet och reliabilitet samt de etiska aspekter som varit av relevans för 
denna studie kommer även att beskrivas. Avsnittet avslutas sedan med en genomgång av vald 
analysmetod samt analysprocessen av insamlade data. 

4.1 Val av metod 
Denna studie syftar till att belysa hur laborationer kan användas i syfte att utveckla elevers teoretiska 
kunskaper i det praktiska arbetet. Därför finns det ett behov av att ta reda på hur lärare planerar 
och utför lektioner i samband med laborationerna. Med denna utgångspunkt inspirerades 
metodvalet av den fenomenografiska forskningsansatsen, med kvalitativ intervju som metod för 
datainsamlingen. Den fenomenografiska forskningsansatsen syftar till att beskriva hur människor 
uppfattar fenomen och företeelser i sin omvärld (Starrin & Svensson 1994, s. 112). Människors 
uppfattningar och även den variation som medföljer ska urskiljas i undersökningen (Starrin & 



 

8 
 

Svensson 1994, s. 122). För datainsamling lämpar sig kvalitativa intervjuer då studiens 
frågeställningar och syfte kräver djupare reflektion kring lärarnas uppfattningar. En kvalitativ 
metod ger en möjlighet att gå in på djupet och få en bättre förståelse för vad deltagaren menar. Det 
är under intervjun möjligt att ställa följdfrågor samt reda ut eventuella missförstånd och frågetecken 
(Larsen 2007, s. 27). Risken för bortfall minskas också då intervjuaren och deltagaren möts under 
intervjun (Larsen 2007, s. 26). 

4.2 Kvalitativ intervju 
Kvalitativa intervjuer ligger till grund för datainsamlingen av det material som ska besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Den kvalitativa intervjun valdes inte minst på grund av möjlighet för 
följdfrågor och att nå ett djup (Larsen 2007, s. 27) utan även för att denna metod lämpar sig för att 
få svar på hur lärare beskriver att de planerar och genomför undervisningen under laborationer. 
Under en intervju finns det möjligheter för ett ”naturligt samtalsförlopp”, där det inte bara är ord 
som ger svar på frågorna utan även sådant som tonfall och kroppsuttryck (Kvale 1997, s. 118). 
Intervjuformerna kan variera, de kan vara öppna och semistrukturerade eller relativt 
välstrukturerade (Starrin & Svensson 1994, s. 123). Vilken intervjuform som används beror till stor 
del på vad intervjuerna ska leda till fram till (Larsen 2007, s. 84). Vid en strukturerad intervju 
formuleras färdiga frågor som ställs i en viss ordning, vilket leder samtalet. Kvale (1997, s. 123) 
menar att frågorna i en strukturerad intervju ofta är enkla och korta. När intervjun är mer 
ostrukturerad finns det fler möjligheter till öppenhet då det oftast inte finns några färdiga 
formulerade frågor (Larsen 2007, s. 84). Intervjun för denna studie har till viss del varit strukturerad, 
men det har funnits möjligheter för en öppenhet när samtalet gått från de färdigformulerade 
frågorna in på följdfrågor. Flera korta och enkla frågor formulerades inför intervjun utifrån studiens 
syfte och frågeställningar, där ämnet i fokus framförallt var laborationer samt teoretiska kunskaper 
under praktiska moment. Dessa frågor (Bilaga 2) användes under intervjun som utgångspunkt och 
stöd. Det är viktigt att frågorna i intervjun inte har några svarsalternativ eller annat förutbestämt 
svarsutrymme, eftersom det inte är intressant för studien om de intervjuade ger ett ”rätt” eller 
”lämpligt” svar (Starrin & Svensson 1994, s. 123). För denna studie är det viktigt att de intervjuades 
uppfattning angående laborationen i undervisningen och möjligheten att belysa teori i praktiskt 
arbete kommer fram. 

Utöver intervjufrågorna utformades även en intervjumall där andra delar under intervjutillfället 
beskrivs, som till exempel studiens syfte och frågeställningar samt en påminnelse om samtal där 
studiens centrala begrepp definieras. Larsen (2007, s. 84) och Kvale (1997, s. 121) menar att en 
intervjumall kan vara till hjälp under intervjun då den ger en struktur med frågor eller stödord som 
kan följas och ställas i en viss ordning. Intervjumallen användes i denna studie enbart som stöd 
under intervjun, men den gav en möjlighet för struktur när det behövdes. Med andra ord så var 
utgångsfrågorna desamma för alla intervjuade, det som skiljde intervjuerna åt var följdfrågorna. 
Följdfrågorna skilde sig mellan de olika intervjuerna beroende på hur den intervjuade svarade på 
en föregående fråga. I intervjumallen (Bilaga 2) fanns även några exempel på följdfrågor 
formulerade som stöd för att föra samtalet framåt. 

Den kvalitativa intervjun behöver på något sätt dokumenteras, vilket Kvale (1997, s. 147) menar 
går att göra genom till exempel ljudinspelning samt anteckningar. Samtliga intervjuerna för denna 
studie dokumenterades både med hjälp av ljudupptagning och anteckningar. Inspelningen och 
anteckningarna har sedan legat till grund för transkribering av intervjuernas utskrifter. En utskrift 
är helt enkelt intervjun nedskrivet från talspråk till skriftspråk på ett papper. Utskriften fungerar 
som en förberedelse inför en kommande analys (Kvale 1997, s. 85). 

4.3 Urval och avgränsningar 
På grund av de tidsramar som fanns gjordes bedömningen att maximum sju lärare var ett hanterbart 
antal. Dessa sju lärare behövde alla vara NO-lärare i någon eller några av årskurserna 4-6. Då 
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studien handlar om laborationer i de naturorienterande ämnena föll det naturligt att de intervjuade 
behövde vara verksamma inom NO-undervisningen. Kriteriet på årskurs 4-6 valdes på grund av 
att mitt examensarbete 1 (Holmgren 2015, s. 28) var inriktat på årskurs 4-9 och det framkom tydligt 
att tidigare forskning ofta är inriktat på de högre årskurserna i grundskolan. Därför finns det ett 
behov av forskning från tidigare årskurser. För att ändå stanna inom samma ram avgränsades 
årskurserna från 4-9 till 4-6. Utöver årskurs samt ämnena lärarna undervisar i fanns det inga fler 
kriterier. Med andra ord så varierar deltagarnas ålder, kön samt erfarenhet.  

För att nå dessa lärare gjordes ett försök att nå 35 skolors rektorer via mejl, med hopp om en 
vidarebefordring alternativt kontaktuppgifter till skolans NO-lärare. Responsen från rektorerna var 
väldigt låg trots att påminnelsemejl skickades ut. Endast fem av de rektorer som kontaktades 
skickade en bekräftelse på att de vidarebefordrat mejlet och endast en rektor återkom med 
kontaktuppgifter. Därmed är det sannolikt att minst sex skolors NO-lärare har fått del av 
information angående studien. 

Tre lärare hörde sedan av sig via mejl och var intresserade av att delta. En av dessa lärare frågade 
även andra lärare på sin skola och detta gav ännu en lärare. Då det visade sig vara svårt att komma 
i kontakt med lärare gjordes ett försök att nå NO-lärare genom egna kontakter, vilket gav ytterligare 
tre intervjuer. Sammanlagt deltog sju lärare i intervjuer, varav två arbetar på samma skola. Inom 
den fenomenografiska forskningsansatsen är det viktigt att urvalet skapar förutsättningar för att få 
en variation i de intervjuades uppfattningar (Starrin & Svensson 1994, s. 122). Sex av sju lärare 
kommer ifrån olika skolor spridda i Sverige vilket gör det osannolikt att lärarna har kunnat påverka 
varandras uppfattningar. Därför ger urvalet en möjlighet för variation av uppfattningar om 
laborationer i undervisningen. Ett urval på sju personer gör det ändå inte möjligt att generalisera, 
då antalet är för få för att vara representativa för alla NO-lärare (Larsen 2007, s. 78). 

4.4 Genomförande 
Första steget i intervjuerna var att skicka ut ett informationsbrev (Bilaga 1) där det framgick vad 
deltagande innebar samt studiens syfte och frågeställningar. När de tillfrågade hade bestämt sig för 
att delta i studien skickades även ett dokument (Bilaga 3) ut med de frågor som skulle ligga till 
grund för intervjun, så att de deltagande hade en möjlighet att se dem och förbereda sig om så 
önskades. På rekommendation av Kvale (1997, s. 84), och som beskrivits under avsnittet ”4.2 
kvalitativ intervju”, användes även en intervjumall (Bilaga 2) under intervjun för att underlätta 
processen.  

Två av de sju intervjuerna utfördes på lärarnas skolor och samtalen dokumenterades med hjälp av 
ljudupptagning samt anteckningar. De resterande fem intervjuerna genomfördes över telefon med 
högtalarfunktion så att ljudinspelning även då var möjligt. Anteckningar togs vid samtliga 
intervjuer, ifall inspelningen av någon anledning skulle misslyckas. Inför samtliga intervjuer 
tillfrågades varje deltagare om ljudupptagning fick användas. När deltagaren godkänt ljudinspelning 
presenterades sedan studiens syfte samt frågeställningar. Deltagaren blev tillfrågad om syftet var 
klart eller om det behövdes förtydligas. Studiens syfte framgick tydligt enligt deltagarna, så det fanns 
inte vid något tillfälle behov av en vidareutveckling. Innan intervjun startade definierades även 
några begrepp som laboration, experiment, undersökning och praktiskt arbete, för att minimera 
risken för missförstånd under intervjun. Efter detta startade själva intervjun som tog 20-30 minuter 
att genomföra.  

När en intervju var genomförd gjordes transkribering så snart som möjligt, antingen samma dag 
eller dagen efter, då intervjun fortfarande var färsk i minnet. Vid ett av fallen fungerade inte 
inspelningen och i det fallet ligger anteckningar till grund för utskriften. Vid de andra intervjuerna 
har inspelningar samt anteckningar varit grund för utskriften. Utskriften har i dessa fall skrivits ut 
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ordagrant, dock så har pauser eller de tillfällen då samtalet lett in på något som är utanför studien 
inte skrivits ut. Den transkriberade texten har kommit att omfatta ungefär 3-4 sidor per intervju. 

4.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat etiska principer som ska följas när samhällsvetenskaplig 
forskning bedrivs. För att skydda individer finns det därför fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 
Informationskravet innebär att varje deltagare ska informeras om forskningens syfte samt hur deras 
deltagande bidrar till studien. Deltagarna ska även informeras om att deltagandet är helt frivilligt 
och att de när som helst under studiens gång kan avbryta sin medverkan. Det ska även framgå att 
uppgifter som framkommer endast används i forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 
Samtyckeskravet innebär att varje deltagare har rätt att själv bestämma över sitt deltagande och får 
avbryta sin medverkan när som helst utan motivering. Även föräldrars samtycke kan behövas i de 
fall där deltagarna är under 15 år (Vetenskapsrådet 2002, s. 8). Uppgifter om deltagarna ska enligt 
konfidentialitetskravet behandlas ytterst varsamt, så att de inte hamnar hos obehöriga. Personer i 
studien får inte på något sätt vara identifierbara för utomstående (Vetenskapsrådet2002, s. 12). Med 
nyttjandekravet menas att all insamlad data angående deltagarna endast får användas i forskningens 
syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  

För att möta dessa krav från Vetenskapsrådet formulerades ett informationsbrev (Bilaga 1) där 
information angående det frivilliga deltagandet framgick. Deltagaren informerades om möjligheten 
att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång om så önskades. Deltagaren blev 
informerade om studiens syfte samt frågeställningar i informationsbrevet (Bilaga 1) som skickades 
ut, samt även muntligt inför intervjun, detta för att tydliggöra vad deltagarnas svar skulle bidra till. 
I informationsbrevet (Bilaga 1) som skickades ut framgick det även att inga personuppgifter eller 
liknande kommer att framgå i studien. 

4.6 Validitet och reliabilitet 
När en studie har hög validitet är den relevant och giltig. För att nå en hög validitet behöver data 
som samlas in vara kopplat till de frågeställningar som studien har för avsikt att besvara. En 
kvalitativa metod ger en möjlighet för hög validitet då det finns en möjlighet att under till exempel 
en intervju göra förändringar (Larsen 2007, s. 80). För att upprätthålla en hög validitet har frågorna 
som använts under intervjun formulerats utifrån studiens syfte samt frågeställningar. På grund av 
att intervjufrågorna formulerats på detta sätt är det möjligt att samla in data som är relevant för 
studien. Inför intervjun diskuterades studiens centrala begrepp. Detta samtal styrker studiens 
validitet då både intervjuaren och deltagaren inför intervjun har samma definition av de centrala 
begreppen. Respondenterna har möjligheten att beskriva och förklara på flera sätt vad de anser 
vara viktigt under intervjun, vilket styrker validiteten (Larsen 2007, s. 81). 

En studie med hög reliabilitet är pålitlig. För att nå hög reliabilitet måste samma studie kunna 
utföras av andra personer och ändå ge likartat resultat. Hög reliabilitet nås bland annat genom 
noggrannhet, då data som samlats in genom till exempel intervjuer hålls iordning (Larsen 2007, s. 
80). För att nå en hög reliabilitet har hela processen dokumenterats tydligt. Allt från val av metod 
och analysmetod samt urval, genomförande, analys och så vidare beskrivs noggrant. Intervjuerna 
spelades in vilket även stärker reliabiliteten då utskrifterna blivit ordagranna. Studiens material och 
metoder är väldokumenterade så att det möjligt för andra forskare att utföra samma studie igen 
och få ett liknande resultat. 

4.7 Analys 
Studiens analysmetod har precis som metoden för datainsamling, inspirerats av den 
fenomengrafiska forskningsansatsen. Inspiration för analysmetoden har även hämtats från den så 
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kallade innehållsanalysen samt meningskoncentreringen. Här nedan beskrivs först analysmetoderna 
i sin helhet för att sedan gå in mer detaljerat på hur de använts i denna studie. 

4.7.1 Analysmetod 
Ett fenomenografiskt analys- och tolkningsarbete kan med hjälp av Starrin och Svensson (1994, s. 
125) sammanfattas i att: först bekanta sig med materialet, för att sedan uppmärksamma likheter 
och skillnader som sedan kategoriseras och till sist studeras (Starrin & Svensson 1994, s. 125). Det 
första steget är alltså att göra sig bekant med materialet. Texterna med de transkriberade 
intervjuerna behöver därför läsas flera gånger, vilket ger forskaren en möjlighet att skapa sig ett 
helhetsintryck av varje text. Denna första fas ska inte leda till att upptäcka den intervjuades 
uppfattningar, utan den ska bara göra forskaren bekant med innehållet (Starrin & Svensson 1994, 
s. 125). Nästa steg blir att upptäcka skillnader och likheter och på ett systematiskt sätt ställa dessa 
mot varandra. Olika delar från intervjuerna ska sammanställas så att mönster och beskrivningar av 
fenomenen kommer fram. Även här kan texterna i sin helhet behöva läsas om flera gånger då nya 
mönster kommer fram och behöver ställas mot andra påståenden (Starrin & Svensson 1994, s. 
126). För denna fenomenografiska undersökning lämpar sig en innehållsanalys (Larsen 2007, s. 
101). En innehållsanalys är helt enkelt en vanlig analysmetod där mönster, samband och skillnader 
urskiljs. För att upptäcka dessa samband och skillnader som både den fenomenografiska analysen 
och innehållsanalysen trycker på, lämpar sig en så kallad meningskoncentrering för att minska 
mängden material (Kvale 1997, s. 176; Starrin & Svensson 1994, s. 125). Med en 
meningskoncentrering omformuleras en stor textmassa till en mindre och mer hanterbar mängd 
där det mest centrala kommer fram (Kvale 1997, s. 174). Det centrala som framkommit ska sedan 
kategoriseras i beskrivningskategorier (Starrin & Svensson 1994, s. 127). Det är viktigt att 
beskrivningskategorierna särskiljs och inte på något sätt överlappar varandra. I 
beskrivningskategorierna ska det framgå likheter och skillnader i människors uppfattningar om det 
fenomen som studien gäller. Beskrivningskategorierna utgör sedan utfallsrummet för det resultat 
av människors olika uppfattningar (Starrin & Svensson 1994, s. 127). 

4.7.2 Analysprocess 
De transkriberade texterna har läst i sin helhet en åt gången, flera gånger för att ge ett helhetsintryck 
inför strukturering, meningskoncentrering och kategorisering. Första steget, efter flera 
genomläsningar, i analysen var att ta ett stycke i taget och sedan göra en meningskoncentrering 
(Tabell 1). Stycket formulerades med andra ord om, så att centrala delar kom fram. Rent praktiskt 
så skrevs den nya formulering precis bredvid den gamla texten så att möjligheten att gå tillbaka till 
originalet fanns under hela processen. Meningskoncentreringarna lästes sedan flera gånger och 
jämfördes med varandra. Likheter och skillnader kunde på så sätt upptäckas och underlätta 
kategoriseringen. Kategoriseringarna kunde sedan urskiljas och för varje kategori placerades sedan 
meningskoncentreringarna in. Meningskoncentreringarna blev på så sätt en typ av variation inom 
de olika kategorierna. Här nedan (Tabell 1) följer ett exempel på hur två olika original utskrifter 
först meningskoncentrerades för att sedan kategoriseras. De båda meningskoncentreringarna ingår 
i samma kategori men de båda belyser två olika aspekter i samma kategori, därför blir de två 
variationer inom en kategori. 

Fyra kategorier har formulerats utifrån innehållet i de olika intervjuerna. Dessa fyra kategorier 
besvarar alla i olika grad de båda frågeställningarna. De har formulerats på ett sådant sätt att de inte 
överlappar varandra utan de behandlar alla ett ”eget” område, vilket är ett krav på kategorisering i 
en fenomenografisk analys (Starrin & Svensson 1994, s. 127). Dessa fyra kategorier utgör det 
utfallsrum för vilket denna studies resultat ingår. Kategorierna som formulerats och som även 
kommer att fungera som olika avsnitt i resultatets del är:  

Kategori 1: Laborationen som en metod för att belysa teori. I denna kategori behandlas båda 
frågeställningarna. Den första frågeställningen angående planering och utförande av laborationer 
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påverkas av teorin, om den ska behandlas inför, under eller efter, samt vilken typ av teori som ska 
behandlas. Att belysa teori under laborationen i de olika ämnena kan möjliggöra eller utmana 
laborationstillfället och därför behandlas även studiens andra frågeställning i denna kategori. 

Kategori 2: Laborationen som en metod för att konkretisera ett naturvetenskapligt innehåll. 
I denna kategori behandlas studiens första och andra frågeställning. Material som används för att 
konkretisera påverkar planeringen av undervisningsinnehållet. Den andra frågeställningen berörs 
då en konkretisering av det naturvetenskapliga innehållet ger möjlighet att bland annat tydliggöra 
innehållet. 

Kategori 3: Laborationen som en metod för att arbeta utifrån elevens erfarenhet och fasta 
kunskaper. I denna kategori belyses den första frågeställningen angående planering och utförande 
då elevernas erfarenhet och kunskaper påverkar hur planering och utförande av laborationen kan 
utformas. Elevernas redan befintliga erfarenheter och kunskaper påverkar även de möjligheter och 
utmaningar som följer med det laborativa arbetet. 

Kategori 4: Laborationen som en metod för att arbeta utifrån ett naturvetenskapligt 
arbetssätt. I denna kategori behandlas framförallt studiens andra frågeställning, då laborationen 
bland annat ger möjligheten att arbeta utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. Den går även in till 
viss del på studiens första frågeställning då det naturvetenskapliga arbetssättet påverkar hur 
laborationens innehåll kan utformas.  

Tabell 1. Exempel på originaltext som meningskoncentrerats och kategoriserats för att besvara studiens 
frågeställningar. 

Original utskrift Meningskoncentrering Kategori 

Exempel på 
variation i 
kategori 
(aspekter) 

Jag väljer att göra laborationer först 
och sen ger dom tid efter att reflektera 
över vad som hände. Det är viktigt att 
ge dom tid att reflektera över vad det 
var som hände och varför. Kunde det 
ha hänt på något annat sätt? 

Laboration först som 
sedan följs av 
reflektioner. 

Laborationen som 
ett sätt att arbeta 
utifrån ett 
naturvetenskapligt 
arbetssätt 

 
 
Reflektioner  

Laborationsrapporter är nytt för dom 
som går i fyran. Men det är något som 
måste köras in och jag tycker att det är 
jätteviktigt. Men sen är det väldigt 
svårt för dom med de här olika 
begreppen, som hypotes, t.ex. att 
hypotes inte är samma som teori inom 
naturvetenskapen vilket det kan vara i 
det vardagliga språket.  

Rapporter är ofta nytt 
och väldigt viktigt. Svårt 
med vissa begrepp som 
t.ex. hypotes inte samma 
som teori. 

Laborationen som 
ett sätt att arbeta 
utifrån ett 
naturvetenskapligt 
arbetssätt 

 
 
Rapporter. 
Hypotes och 
teori inte samma 

 

5. Resultat 
De kategorier som identifierats i analysen kommer här att fungera som olika avsnitt. I varje avsnitt 
kommer skillnader och likheter i de intervjuades uppfattningar, som är för studien relevant, att 
presenteras. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning av de olika upptäckterna i 
lärarnas uppfattningar. I sammanfattningen kommer det att framgå tydligt hur resultatets olika delar 
är intressanta för studiens frågeställningar. 
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För att upprätthålla lärarnas anonymitet förkommer inga namn någonstans i resultatet. Lärarna 
benämns istället för lärare 1 (L1), lärare 2 (L2), lärare 3 (L3), lärare 4 (L4), lärare 5 (L5), lärare 6 
(L6) samt lärare 7 (L7). Deras namn eller tidpunkten och dag för intervjun har inte på något sätt 
påverkat deras beteckning.  

5.1 Laborationen som en metod för att belysa teori 
Vad som styr valet av laborationens innehåll är beroende av ett flertal faktorer och då inte minst 
vilka teoretiska eller praktiska moment som är möjliga eller måste tas upp. Det skiljer sig till viss 
del åt mellan lärarna angående vilka tillfällen teorin ska beröras inför laborationen. Teori som 
begrepp och lagar behöver ibland förklaras innan laborationen kan genomföras. Lärarna påpekar 
att den teori som tas upp inför laborationen återkopplas och återkommer sedan vid flera tillfällen 
under arbetets gång (L1, L2, L6, L7), med andra ord så följer teori, som tas upp inför laborationen, 
med hela processen.  

Ofta börjar vi i begreppet, sen utifrån det gör vi någon undersökning för att knyta an 
begreppet, sen så återkommer vi till teorin, begreppet. Då kan man koppla tillbaka till 
undersökningen. Det är sällan begreppet sitter, individuellt, vissa elever lära det sig på 
teoretisk väg bättre, andra på praktisk väg bättre, repetition är lärans moder, inte förrän man 
har repeterat om och om och visat på flera olika sätt sitter det (L6). 

Återkoppling kan ske på olika sätt, den kan ske muntligt eller i den laborationsrapport som eleverna 
ofta skriver efter ett praktiskt moment (L1, L6). Återkoppling muntligt under själva laborationen 
och även efteråt ger en möjlighet att arbeta formativt menar lärare 2 då teorin diskuteras hela tiden 
under arbetets gång: 

Teorin tas upp efter och under tiden vi laborerar och kopplas hela tiden, vilket faktiskt ger 
en möjlighet att arbeta formativt. Efter laborationerna diskuterar vi alltid teorin, till exempel 
lösningar, mättade lösningar. Under laborationen så ser de saker som de sedan kan diskutera 
i efterhand, vad såg de? Varför blev det så? Och så vidare (L2). 

Samtliga lärare ser stora möjligheter med att få fram och belysa teori i det praktiska arbetet. Det 
finns en möjlighet att belysa innehållet från olika håll genom att koppla samman teori och praktik 
under laborationen (L1). Mycket faller helt enkelt på plats för eleverna vid ett laborativt arbetssätt 
(L2). Dock är det även en fråga om vad som är lämpligt och möjligt att laborera om, sådant som 
vilken årstid det är och vilket material som finns spelar en stor roll (L3). Teoretiska moment styr 
det praktiska arbetet vid lektionsplanering, men under själva laborationen strävar läraren efter att 
det praktiska momentet i sig själv ska ge eleverna teoretiska kunskaper (L5). Som lärare 5 själv 
uttrycker det:  

Strävan är att ta teorin efter, inte alltid det går, men dit jag vill. För att om eleverna kan ringa 
in teorin själva utifrån sina laborationer så är det ju bingo! Då har man verkligen nått fram, 
saker som eleverna kommer på själva blir betydligt bättre lärdomar än sådant som jag 
förklarar för dom (L5).  

Läraren fortsätter med att beskriva att det inte går att släppa undervisningen genom att lägga över 
allt på eleverna och vara någon form av forskningsledare, då alla elever faktiskt inte har möjligheten 
att ringa in teorin själv (L5).  

5.1.1 Säkerhet 
Samtliga lärare menar att när det handlar om säkerhet så måste sådan teorin alltid belysas inför 
laborationen. När det gäller säkerhet så är det oerhört viktigt att alla elever har helt klart för sig vad 
och hur de ska arbeta innan de börjar laborera (L6). Laborationer väljs bort om de kan leda till 
skador på grund av att utrustning hanteras på ett felaktigt sätt (L4):  
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Sen också säkerhet, när det är så unga elever kan man inte göra experiment som kräver för 
mycket säkerhetsutrustning, och saker som kan vara skadligt om de hanterar det fel på något 
sätt (L4). 

Lärare 5 beskriver också detta medvetna bortval och menar att det beror på vilka laborationer som 
lämpar sig för elevgruppen. Sådant som ålder och mognad har betydelse för hur eleverna tar till sig 
teori om säkerhet samt hur försiktiga och reflekterande de är över sin val. 

5.1.2 Variation mellan de naturvetenskapliga ämnena 
Samtliga lärare menar att de olika naturorienterande ämnena och de olika ämnesområden som ska 
behandlas spelar roll för hur lättillgänglig teorin blir för eleverna under laborationen. Lärarnas 
åsikter skiljer sig dock åt angående om det skulle vara svårare att få fram teorin i något ämne. Lärare 
4 anser att kemin och fysiken är svåra då de ofta är väldigt abstrakta vilket gör det svårt för läraren 
att förklara så att eleverna förstår. Lärare 6 uttrycker sig såhär:  

Jag upplever att eleverna tycker att kemin är väldigt abstrakt, de är väldigt nyfikna och går 
igång på det och vill veta kemiska beteckningar, men jag upplever att det har ganska svårt att 
verkligen förstå teorierna där bakom (L6). 

De teoretiska kunskaperna i fysiken kan vara svåra för eleverna att befästa då begrepp sällan 
återkommer; ”i fysiken är det svårt, vi har gjort ljud och ljus och det kommer vi förmodligen inte 
att beröra igen, för det blir svårt” (L6).  

Alla Lärare utom lärare 1 beskriver på ett eller annat sätt att det är lättare att få fram teorin under 
laborationer i biologi, då biologin ger andra möjligheter för upplägget. I laborationer i biologin 
finns det möjligheter att till exempel använda kroppen: 

I biologin kan man jobba med elevernas egna kroppar, vad händer när du stoppar händerna 
i vatten? […] Lättare att knyta till teorin, hur arbetar din kropp så att säga (L4).  

När eleverna får använda sin egen kropp i laborationen blir det mer verklighetsnära och lättare för 
eleverna att förstå (L4, L6). Det är möjligt att i biologin med lätthet visa olika fenomen då det på 
ett helt annat sätt jämfört med fysik och kemin är möjligt att konkretisera (L5). Det finns även en 
möjlighet att skapa en röd tråd som kan följa eleverna genom flera år i skolan till exempel när de 
arbetar med kroppen (L6).  

I de naturorienterande ämnena, framförallt fysiken och kemin finns det begrepp som kan försvåra 
elevernas möjlighet att ta till sig det teoretiska innehållet (L1, L5). Begrepp betyder olika saker i 
vardagsspråket jämfört med det naturvetenskapliga språket: 

[…] det är väldigt svårt för dom med de här olika begreppen, som hypotes, t.ex. att hypotes 
inte är samma som teori inom naturvetenskapen vilket det kan vara i det vardagliga språket 
(L1). 

På grund av dessa begrepp och deras olika betydelse behöver de belysas vid flera tillfällen, inför, 
under och även efter laborationen (L1, L5). Det finns även de ämnen och begrepp som är alldeles 
för svåra för eleverna i dessa årskurser, som till exempel universum, vilket leder till att områden 
helt väljs bort (L2). 

Lärare 4 menar att de ämnen och områden som läraren själv är bra och säker på har betydelse för 
hur tydligt teorin kan komma fram. Alla lärare utom lärare 1 ansåg att biologin var det ämne som 
var lättast att synliggöra teorin under laborationen. Lärare 1 menar att biologin är svår då läraren 
själv inte är speciellt intresserad av ämnet och har svårt lägga upp laborationer där teorin kommer 
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fram. Med andra ord så har läraren stor betydelse för hur tydligt teorin kommer fram under 
laborationerna. Det beror mycket på hur säker läraren är i ämnet, då läraren på något sätt kan 
hamna utanför sin ”comfortzone”, då diskussionerna egentligen kan hamna och leda in på vad som 
helst (L5). 

5.2 Laborationen som en metod för att konkretisera ett naturvetenskapligt 
innehåll 
Laborationen ger en möjlighet att konkretisera det naturorienterande innehållet vilket gör det mer 
förståeligt, framförallt för de eleverna som är i behov av särskilt stöd. 

Det finns många möjligheter med laborationer och eleverna kan få hjälp när det är konkret 
material de arbetar med. Sådana elever som är i behov av särskilt stöd har en helt annan 
möjlighet att ta till sig när de arbetar konkret och inte behöver läsa en text (L3).  

Lärare 5 menar att det bästa sättet att belysa ett teoretiskt innehåll är genom praktiskt arbetet. 
Läraren menar dock att det inte alltid går, utan det handlar om att visa sådant som gynnar eleven 
(L1, L5). Ibland är det bästa sättet att läraren själv visar en laboration då de ska behandla ett nytt 
område. Genom att läraren visar konkret för eleverna inför ett nytt moment så får eleverna se hur 
de själva kan göra (L1). 

Laborationerna blir framförallt konkreta med hjälp av det material som används under 
laborationerna, eleverna kan ta på och testa sig fram med materialet (L3, L7). Material kan vara 
väldigt styrande och planeringen måste ofta utgå från det tillgängliga materialet (L2). Två lärare (L1, 
L5) förklarar att materialet leder till mycket för- och efterarbete, vilket kan vara slitsamt. Men med 
hjälp av materialet som används går det att tydliggöra olika moment samtidigt som eleverna får 
möjligheten att arbeta med flera sinnen. Eleverna kan i laborationen på ett helt annat sätt få se, 
höra, lukta, smaka och känna (L4, L5). Eller som lärare 7 beskriver det: 

Många fler sinnen som stimuleras, det är ju både hörseln och känseln, så det är ju viktigt att 
de inte bara har läst något som kanske är väldigt svårt, som till exempel i kemin, där kan de 
få se hur något reagerar med andra ämnen, hur det bubblar och fräser, eller att det doftar 
(L7). 

5.3 Laborationen som en metod för att arbeta utifrån elevens erfarenhet och 
fasta kunskaper 
Eleverna har olika erfarenheter när nya områden introduceras. I biologin har eleverna ofta ganska 
mycket förkunskaper samtidigt som de har väldigt lite i kemi och fysik (L3). När eleverna har 
förförståelse för ett ämne så vidgar det möjligheterna att lägga upp laborationerna på olika sätt. På 
grund av att eleverna ofta har mer förkunskaper inom biologin finns det därför fler möjligheter för 
hur upplägget kan utformas. När en laboration ska planeras behöver elevernas förförståelse först 
redas ut, vilket kan genomföras på flera sätt. Lärare 7 ger exempel på hur detta kan gå till och även 
hur en lärarledd laboration kan ge eleverna förförståelse för efterkommande teori: 

Jag brukar först kolla av elevernas förförståelse muntligt eller att de får skriva ner vad de vet 
om t.ex. magnetism, som är ett ganska tacksamt ämne att jobba i, för att få veta vad dom 
kan. Sen brukar jag göra en aha-laboration, detta för att dom ska vara opåverkade av vad de 
har läst ska hända eller hur det bör vara, och sen får man teorin kring det hela efteråt. Och 
sen hänga på det på laborationerna, hur järnspånet ställde sig till magneterna eller hur 
någonting färgades blått, och då får man ju något att hänga upp teorin (L7). 

I de ämnen där eleverna inte har så mycket förförståelse behöver de på något sätt få det (L5). Inför 
ett nytt område så kan läraren göra en introduktions laboration eller en ”aha-laboration”, som i 
exemplet ovan, vilket ger eleverna en typ av förförståelse (L5). Lärare 2 beskriver att när de arbetar 
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med ett nytt eller svårt område så kan det vara bra att börja med en demonstrationslaboration och 
på så sätt ge eleverna en typ av förförståelse. Lärare 5 menar dock att det är en balansgång, eleverna 
behöver något för att komma igång men samtidigt så kan de inte få för mycket utan det kan räcka 
med att ge exempel på eller presentera några begrepp.  

5.3.1 Elevinflytande och attityd 
Elevernas egna tankar och sådant som de vill lära sig kan även ligga till grund för vilket innehåll 
som behandlas under laborationen beskriver lärarna. Elevernas egna frågeställningar och 
diskussioner under själva laborationstillfället kan också leda fram till vilket innehåll som senare 
undersöks (L6). Lärare 5 beskriver hur diskussioner borde uppmuntras under hela arbetets gång då 
det är:  

Riktigt häftigt att lektionerna ofta tar väldigt oväntade vändningar, sådant som man inte kan 
förutse som kan ge helt fantastiska diskussioner ibland. Lärdomar även för mig som lärare 
vilket gör lektionerna väldigt dynamiska (L5). 

Laborationerna leder ofta till att eleverna blir engagerad i sitt eget arbete där de ger förslag på hur 
laborationen kan utföras samt förändras menar lärare 2 och 6. När eleverna får ge förslag och 
påverka innehållet leder det ofta till diskussioner kring frågeställningar och även efteråt kring 
resultatet. Lärare 4 beskriver hur laborationerna kan engagera och motivera eleverna genom att 
vara roliga: 

[…] bara en sådan sak att eleverna tycker att det är jättekul, det är en sak man inte ska 
förringa, och försöka hitta ingångar där de blir lite överraskade och förvånade (L4). 

Att laborationerna uppskattas då de är ”roliga” påpekar flera lärare (L2, L5, L7). Lärare 2 menar att 
eleverna kan påverka innehållet i laborationen då de ibland utgår ifrån vad eleverna tycker är roligt. 
Lärare 5 uttrycker en stark tro på att roliga laborationer faktiskt gynnar lärandet i det laborativa 
arbetet. Lärare 7 påpekar att det är lustfullt att laborera. 

5.4 Laborationen som en metod för att arbeta utifrån ett naturvetenskapligt 
arbetssätt 
Lärare 5 anser att det inte är möjligt att arbeta naturvetenskapligt utan ett laborativt arbetssätt. 
Laborationen är en förutsättning för att eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt tänkande (L5). 
I den naturvetenskapliga laborationen ska eleverna få möjligheten att reflektera. Reflekterandet sker 
i flera olika led där teori och praktik varvas. Vad tror de ska hända? Hur blev det? Varför blev det 
så? (L7, L3). Därför behöver eleverna efter en laboration få tid att fundera och reflektera över vad 
som egentligen hände och varför (L1, L4). Reflektioner kan ske i större eller mindre grupper, men 
lärare 1 anser att ur en bedömningsaspekt så är det fördelaktigt att grupperna är små för att det ska 
vara möjligt att höra deras diskussioner och reflektioner. Lärare 6 menar att smågrupper om två 
kan vara fördelaktigt för att alla elever ska få ta plats:  

Ibland så jobbar eleverna max två och två när de gör sina undersökningar, är de fler än två 
så blir ofta någon bara sittande. När de är två, så krävs det att de samtalar (L6). 

Hypotes och slutsats är två begrepp som eleverna tycker är svåra, då de inte riktigt förstår vad de 
innebär. Det är lätt att begreppen slutsats och hypotes blandas ihop och eleverna tror att det är 
samma sak (L1, L4, L5). Det är dock viktigt att eleverna får en möjlighet att inför en laboration 
fundera över vad de tror kommer att hända för att sedan kunna koppla det till sitt resultat (L2, L4, 
L5, L7). Lärare 6 beskriver att eleverna brukar vara duktiga på att få ihop ett resultat, men sen när 
de ska dra en slutsats blir det svårare. De har svårt att förstå vad en slutsats är och vad det innebär.  
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Laborationsrapporter är ofta nytt för de elever som går i fyran, femman och sexan men det är 
viktigt att de träna på det redan nu (L1). Flera lärare (L4, L6, L7) anser också att det är viktigt att 
träna på att skriva rapporter men att det ofta är väldigt svårt. Själva skrivandet är inte det svåra, 
utan det svåra är vad det innebär att skriva en hypotes och en slutsats (L1). Att skriva 
laborationsrapport blir ett sätt för eleverna att dokumentera sina undersökningar (L6, L7) denna 
dokumentation kan sedan användas av lärarna för att se hur mycket eleverna lärt sig och hur långt 
de kommit (L3). Rapporterna som eleverna skriver kan även användas när eleverna jämför sina 
undersökningar med varandra och på så sätt leda till diskussion (L7). Lärare 4 påpekar att rapporter 
borde vara en del av den naturorienterande undervisningen på grund av kursplanens krav: 

Det är ett av kursplanens krav att undersökningar och experiment ska dokumenteras. 
Dokumentation kring arbetet där de drar slutsatser och sätter upp en hypotes, till exempel, 
vad tror ni kommer att hända och så vidare (L4). 

Samtliga lärare använder, mer eller mindre, laborationsinstruktioner under laborationerna. Det kan 
vara svårt för många elever att följa instruktionerna då de är rädda för att missförstå instruktionen 
och på så sätt göra fel (L1). Instruktionerna ger ändå i många fall en möjlighet att ge eleverna en 
struktur för det laborativa arbetet då de ofta är utformade som en mall som följs steg för steg 
samtidigt som den fylls i (L2, L3). Lärare 6 menar att instruktionerna som följer med läromedel 
ofta är svåra: 

Jag har insett under åren att jag måste öva eleverna på att följa instruktioner. Jag brukar inte 
använda det så ofta, för de som hänger med i läromedel tycker jag är ganska luddiga och 
flummiga, alla elever klarar inte att läsa texten (L6). 

På grund av dessa ”luddiga och flummiga” texter beskriver lärare 6 att instruktioner inte behöver 
vara de traditionella ”pappersinstruktionerna”, utan instruktioner kan lika gärna vara väldigt korta 
och skrivas på tavlan eller så kan eleverna instrueras genom visuella stöd där material visas och 
presenteras. 

5.4.1 Öppna och slutna laborationer 
Styrning av laborationen beror på vilket innehåll som ska behandlas, i vissa ämnesområden är det 
lättare att låta eleverna arbeta fritt och i andra kan de behöva styras upp (L6). Elevernas erfarenheter 
och befintliga kunskaper har stor betydelse för hur fria laborationerna kan vara (L5). Det är helt 
enkelt en balansgång, öppna laborationer är målet men en viss styrning behövs i princip alltid. Det 
kan vara så att läraren har några förutbestämda alternativ som kan uppnås och sen får eleverna ta 
sig dit själva (L1, L3). Lärare 3 menar att det ska vara en varierad undervisning och därmed också 
varierade laborationer som ibland är öppna och ibland är slutna, läraren ger även exempel på en 
styrd och öppen laboration de gjort: 

[…] det måste vara varierat för att få in alla aspekter från systematiska undersökningar. Förra 
läsåret jobbade vi med ljud och ljus, då arbetade vi med öppna laborationer där eleverna 
själva planerad, de testade skuggor och hur det fungerade. Sedan jämförde de med varandra. 
En styrd undersökning gjorde vi med vatten, då följde eleverna färdiga 
laborationsinstruktioner steg för steg där de vek papper och arbetade med vattenmolekyler 
(L3). 

Öppna eller fria laborationer tycker eleverna ofta är roligt och de leder många gånger till stort 
engagemang (L2, L4, L5, L6).  

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Här nedan sammanfattas resultatet. Studiens frågeställningar kommer här att fungera som rubriker 
och på så sätt knytas samman med resultatet. 
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5.5.1 Planering och utförande av laborationer där ett teoretiskt innehåll tydliggöras 
I resultatet har det framgått att lärarna medvetet planerar laborationer där eleverna ska få teoretiska 
kunskaper. Det är olika faktorer som styr och påverkar vad som behandlas under laborationerna, 
sådant som till exempel säkerhet, elevernas egna tankar och frågeställningar samt vad läraren själv 
är säker på. Det material som finns tillgängligt på skolan styr även till viss del lärarnas planering 
inför en laboration. Lärarna påpekar dock att det material som används i laborationen samtidigt 
gör det möjligt att göra det naturvetenskapliga innehållet tydligt för eleverna. Lärarna menar att 
laborationerna blir konkreta när eleverna arbetar praktiskt med materialet vilket i sin tur gör det 
lättare för eleverna att ta till sig den bakomliggande teorin.  

Laborationsrapporter och instruktioner används av samtliga lärare. Hur styrande instruktionen eller 
rapporterna är beror på vilket innehåll och ämnesområde som ska behandlas, samt elevgruppen. 
Elevgruppen påverkar planeringen menar lärarna då elevernas förkunskaper och förförståelse har 
betydelse för hur lärarna kan lägga upp laborationerna. Därför menar de att elevernas förförståelse 
till en början behöver ringas in. Om eleverna inte har tillräcklig förförståelse så finns det en 
möjlighet för lärarna att ge eleverna förkunskaper genom till exempel en lärarledd laboration. 

5.5.2 Möjligheter och utmaningar med att föra teorin och praktiken närmare 
varandra under laborationen 
Några lärare anser att praktiskt arbete är ett av de bästa sätten att belysa teori på, men det beror på 
vilket innehåll som behandlas. Det skiljer sig dock mellan lärarna om det skulle vara lättare att få 
fram teorin i något specifikt ämne. Någon lärare menar att det är lättare att belysa teori i ämnen 
som läraren själv känner sig säker i. Några lärare menar att kemin och fysiken lätt blir abstrakta för 
eleverna vilket gör att de blir svårare att ta till sig. Nästan alla lärare anser dock att det med lätthet 
går att belysa ett teoretiskt innehåll i biologin då eleverna redan har goda förkunskaper i ämnet, 
samt att lärarna själva har mer kunskaper inom biologin. 

Samtliga lärare beskriver på ett eller annat sätt att laborationerna ger en möjlighet att arbeta 
naturvetenskapligt. Ett naturvetenskapligt arbetssätt där eleverna får reflektera, planera och utföra, 
samt diskutera sina laborationer. Begreppen hypotes och slutsats är dock väldigt svåra för många 
elever, då de inte förstår vad de innebär, påpekar några lärare.  

Samtliga lärare beskriver att laborationsrapporter är vanligt förekommande i deras undervisning i 
det laborativa arbetet. Laborationsrapporterna ger, enligt lärarna, eleverna en möjlighet att träna på 
det naturvetenskapliga skrivandet. Laborationsinstruktioner är också vanligt förekommande, på 
skolorna, och de ger enligt lärarna möjlighet till struktur. Lärarna beskriver även att flera elever 
uttrycker en svårighet med instruktionerna då de är rädda för att missuppfatta dem, då begrepp 
som till exempel hypotes och slutsats är svåra.  

Fria laborationer ger en möjlighet att motivera eleverna då de ofta tycker att de är roliga menar 
flera lärare. En lärare påpekar dock att det är viktigt att använda både öppna och slutna laborationer 
eftersom undervisningen ska vara varierad. 

 

6. Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras studiens metodavsnitt samt vilka möjligheter och utmaningar som 
följt med den kvalitativa intervjun som metod för insamling av data. Studiens analysmetod, 
analysavsnitt samt möjligheten att nå en hög validitet och reliabilitet kommer även att diskuteras. 
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I resultatdiskussionen kommer studiens resultat att kopplas ihop och jämföras med den litteratur 
som presenterats i studiens bakgrund. Resultatet kommer även att relateras till läroplanen samt de 
teoretiska perspektiv som beskrivits. 

6.1 Metoddiskussion 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en ljudupptagning och anteckningar (Kvale 1997, s. 
147). Alla lärare gick med på att bli inspelade, men det finns alltid en risk vid inspelning att intervjun 
blir mer ansträngd när deltagaren är medveten om att de spelas in. Ingen lärare kommenterade 
ljudinspelningen så därför finns det ingen misstanke om att någon av lärarna blev påverkade av 
inspelningen. Ljudupptagningen var sedan till stor hjälp då intervjuerna skulle transkriberas. Vid en 
av intervjuerna fungerade inte inspelningen av någon anledning och på grund av detta har endast 
anteckningarna från samtalet legat till grund för resultatet från den intervjun. På grund av att 
anteckningarna inte beskrivit hela intervjun ord för ord finns det med stor sannolikhet relevanta 
uppfattningar som inte kommit fram vid transkribering. Då sex andra intervjuer faktiskt blev 
inspelade och ändå gav en stor mängd data borde inte lite bortfall från en av intervjuerna påverka 
resultatet. Fem av intervjuerna genomfördes över telefon. Möjligheten att läsa av kroppsspråk och 
uttryck saknas då, vilket gör att en del av det ”naturliga samtalsförloppet” eller själva 
helhetsintrycket försvinner (Kvale 1997, s. 118). 

Sju lärare intervjuades för denna studie. Sammanlagt 35 skolor kontaktades för att nå dessa sju 
lärare. Av de skolor som kontaktades återkom ett fåtal, trots att påminnelsemejl skickades ut. Det 
kan därför antas att flera lärare som för studien var intressanta, aldrig fick den informationen 
angående studien som gick ut till skolor. Till sist så blev det ändå möjligt att utföra intervjun med 
sju olika lärare. Valet att ha sju lärare gjordes då det bedömdes vara ett hanterbart antal för de 
tidsramar som fanns. Sju lärare anses vara ett acceptabelt antal för att göra det möjligt att skapa 
förutsättningar för att finna variationer i materialet, vilket den fenomenografiska 
forskningsansatsen kräver (Starrin & Svensson 1994, s. 122). Ett större antal lärare hade ökat 
studiens trovärdighet samt även gjort det möjligt att upptäcka fler uppfattningar. Med andra ord så 
finns det förmodligen nya uppfattningar bland de lärare som inte ingår i denna studie. 

För att denna studie ska vara trovärdig och tillförlitlig har det funnits ett behov av att nå en hög 
validitet och reliabilitet. För att nå en hög validitet har den data som samlats in varit kopplad till 
studiens syfte och frågeställningar (Larsen 2007, s. 80). Data har samlats in med hjälp av intervjuer, 
där det funnits möjlighet att göra förändringar för att få in sådan data som för studien är relevant 
(Larsen 2007, s. 80) vilket ökar validiteten. Hur representativa dessa sju lärare är för en större 
majoritet är omöjligt att veta. Med andra ord går det inte att med detta tunna urval att göra en 
generalisering för en större majoritet (Larsen 2007, s. 78), utan denna studie visar endast dessa sju 
lärares uppfattningar. Ett större antal respondenter hade ökat studiens validitet samt ökat 
möjligheten för att dra generaliseringar (Larsen 2007, s. 78). En kombination av metoder utöver 
enbart intervju hade även ökat trovärdigheten, till exempel en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Enkäter eller observationer är två komplement till intervjun som hade ökat 
studiens validitet. På grund av studiens tidsramar var det inte möjligt att göra något komplement. 

För att nå en hög reliabilitet har studiens process noggrant dokumenterats, för att vara möjlig att 
utföras av andra personer om så önskas (Larsen 2007, s. 80). Intervjuerna spelades även in vilket 
stärker reliabiliteten, då det funnits en möjlighet att lyssna på inspelningen flera gånger och därmed 
göra en noggrann och korrekt transkribering. 

Analysarbetet i den fenomenografiska forskningsansatsen kan vara utmanande framförallt på grund 
av det omfattande arbete det innebär. Genom att koncentrera texterna underlättades inte bara 
tidsåtgången utan även själva analysens senare delar då resultatet av de olika uppfattningarna skulle 
skrivas ihop. Att kategorisera är utmanande då det inom varje kategori ingår flera olika variationer 
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som tyder på olika uppfattningar inom varje område. Kategorierna behövde även formuleras på ett 
sådant sätt att de inte överlappar varandra (Starrin & Svensson 1994, s. 127) så att alla kategorier 
behandlar ett eget område inom själva syftet och frågeställningarna. Då denna studies resultat eller 
utfallsrum består av sju lärares uppfattningar ger det studien en stor mängd data. Lärarnas 
uppfattningar liknade varandra till stor del och därför kan det antas att flera av de uppfattningar 
som lärare har angående detta ämne är en del av utfallsrummet. Om utfallsrummet är helt fyllt med 
alla möjliga uppfattningar går dock inte att fastslå. 

6.2 Resultatdiskussion 
I denna del av diskussionen kommer resultatet att diskuteras och relateras till studiens bakgrund 
som består av bland annat läroplanen, laborativt arbete samt teoretiska perspektiv. 
Resultatdiskussionen delas upp i två olika delar som var och en besvarar en av studiens 
frågeställningar. Först kommer frågeställningen ”hur beskriver verksamma lärare att de planerar 
och utför laborationer där ett teoretiskt innehåll tydliggörs?” att diskuteras. Sedan kommer 
frågeställningen ”vilka möjligheter och utmaningar beskriver lärare följer med att föra teorin och 
praktiken närmare varandra under laborationen?” att diskuteras. 

6.2.1 Planering och utförande av laborationer där ett teoretiskt innehåll tydliggöras 
Tidigare forskning har visat att det ofta är det praktiska momenten som styr laborationen och att 
teorin är något som kommer i efterhand (Gunnarsson 2008, s. 110). Med denna utgångspunkt har 
det funnits ett behov att identifiera vad som styr innehållet under laborationen. Denna studie har 
visat att det är mer problematiskt än att göra en uppdelning i om det är teoretiska eller praktiska 
moment som styr laborationen. Samtliga lärare i denna studie menar att det är själva innehållet som 
ska behandlas som styr laborationen. Samtidigt så menar flera av lärarna att det på ett vis är möjligt 
att säga att det är det teoretiska som styr då en planering alltid grundas på antingen kunskapskrav, 
centrala innehållet eller teoretiskt innehåll i läromedel. Med andra ord så byggs grunden av 
innehållet i laborationen till en början på olika aspekter av ett teoretiskt innehåll. Laborationen 
utformas sedan utifrån detta teoretiska innehåll och därför blir laborationen beroende av vad som 
behöver eller ska behandlas menar lärarna. Teorin som styr innehållet behöver inte lyftas inför 
laborationen utan det kan vara något som belyses i efterhand. När det handlar om att belysa teori 
inför en laboration så är lärarna eniga om att teori angående säkerhet alltid behöver lyftas inför 
laborationen. Lärarna menar att säkerheten behöver stå i fokus och därför väljs laborationer 
medvetet bort om de kan medföra en säkerhetsrisk, till exempel om elevgruppens mognad anses 
vara för låg. Kunskaper angående säkerhet och hur utrustning hanteras på ett korrekt sätt stämmer 
bra överens med de laborativa färdigheter och skickligheter som tidigare forskning beskriver att 
eleverna ska utveckla. Eleverna ska utveckla en sorts ”labbvana” där de får en förståelse för hur 
olika tekniker och metoder kan användas (Högström 2009, s. 40; Hult 2000, s. 29; Andrée 2007, s. 
98). För att eleverna ska kunna använda sig av metoder och tekniker behöver de helt enkelt vara 
medvetna om hur de kan använda till exempel utrustning på ett effektivt och säkert sätt. Att 
reflektera över hur de lättast kan utföra en laboration med hjälp av metoder, tekniker och material 
ger också eleverna en möjlighet att kritiskt och analytiskt fundera över hur de kan genomföra en 
laboration (Hult 2000, s. 29).  

Utöver säkerhet så finns det även andra tillfällen att belysa teori inför laborationen uppger några 
av lärarna i denna studie. Det kan vara fördelaktigt att inför en laboration lyfta några begrepp eller 
lagar för att det ska vara möjligt att genomföra den. Wickman (2002, s. 106) har även påpekat att 
när nya områden ska introduceras kan det vara viktigt att klarlägga till exempel begrepp som är helt 
nya för eleverna, så att eleverna har en vetskap om dessa och på så sätt kan använda dem i sitt 
laborativa arbete. De begrepp som tas upp inför laborationen får inte ”släppas” menar lärarna i 
denna studie utan de ska och måste följa hela processen. De måste återkopplas antingen genom 
diskussion muntligt eller till exempel genom en laborationsrapport.  
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Laborationerna kräver ofta mycket eller olika material och på så sätt styr materialet till viss del 
innehållet i laborationen menar lärarna i studien. Med hjälp av materialet som används under större 
delen av laborationerna kan eleverna träna på sina laborativa färdigheter då de får kunskaper om 
hur redskap och material kan användas beskriver Andrée (2007, s. 155). Med det material och 
redskap som används under laborationerna följer även väldigt mycket för- och efterarbete enligt 
lärarna i denna undersökning. De menar samtidigt att med hjälp av materialet kan eleverna få en 
möjlighet att använda flera sinnen då innehållet konkretiseras, eleverna kan med andra ord få se, 
höra, lukta, smaka och känna på innehållet. Hult (2000, s. 15) menar att då eleverna under 
laborationerna använder flera sinnen kan laborationerna leda till ett meningsfullt lärande. 

Elevernas bristande förkunskaper i framförallt kemi och även fysik påverkar vilka laborationer som 
är möjliga att utföra. Enligt två av de intervjuade lärarna har eleverna ganska ofta bra förkunskaper 
inom biologi vilket ger fler möjligheter för olika upplägg och laborationer. Wickman (2002, s. 98) 
menar att det är viktigt att vara medveten om elevernas förkunskaper så att inte kraven blir för 
höga. Har eleverna inga förkunskaper så är det möjligt att ge dem det, menar några lärare, med 
hjälp av lärarledda laborationer, då det är möjligt att demonstrera och introducera nya områden. 
Dessa laborationer som läraren demonstrerat kan sedan användas för att knyta an teori. En lärare 
menar precis som Hult (2000, s. 29) och Wickman (2002, s. 98) att det är en balansgång att hitta 
den nivå där eleverna utmanas och laborationen inte är för lätt. Några lärare menar att ibland kan 
det vara tillräckligt att ge eleverna några begrepp, lagar eller förklara hur något material används 
inför laborationen och på så sätt ge dem en liten förkunskap som kan hjälpa dem framåt.  

I TIMSS 2011 (Skolverket 2012, s. 135) framkommer det att laborationerna sällan är utifrån en 
experimentell metod, det är helt enkelt inte speciellt öppna utan till stor del styrda av 
laborationsinstruktionerna. Lärarna i denna studie menar att laborationens styrning beror på vilket 
innehåll som ska behandlas, då det i vissa områden är lättare att låta eleverna arbeta fritt. Med andra 
ord så arbetar lärarna utifrån en experimentell metod vid de tillfällena det är möjligt och de beror 
till stor del på vad eleverna redan vet och kan. Lärarna försöker på så sätt arbeta varierat och lägga 
det på en nivå som gör laborationen möjlig för eleverna. Det är en balansgång, då målet ofta är att 
arbeta så öppet som möjligt, men samtidigt så behövs det alltid någon form av styrning. Både 
Wickman (2002, s. 98) och Hult (2000, s. 29) har påpekat att det är vanligt att laborationerna läggs 
på fel nivå, antingen så är de för svåra så att eleverna inte har tillräckligt med kunskaper för att 
utföra laborationen eller så är de för lätta och på så sätt inte utmanar eleverna.  

Alla lärare i denna studie beskriver att de använder sig av laborationsinstruktioner, någon eller flera 
gånger i sina laborationer. Laborationsinstruktionen är en viktig del i det laborativa arbetet och ger 
möjlighet för struktur då de ofta är utformade som en mall eleven kan följa. I TIMSS 2011 (2012, 
s. 135) framgår det att ofta är det instruktionerna som styr laborationen, och det är sällan eleverna 
arbetar utifrån en experimentell metod. Med instruktionerna följer en risk för att eleverna endast 
följer de olika stegen utan att reflektera över vad de gör och vad som händer (White 1996, s. 78). 
Även Hult (2000, s. 29) beskriver att när instruktionerna är allt för detaljerade blir kraven på 
eleverna helt enkelt för låga. En lärare i denna undersökning menar att instruktionerna även kan 
bli för svåra för eleverna, då de är rädda att de ska missförstå dem eller att de ska göra fel. Högström 
(2009, s. 45) anser också att instruktionerna kan bli för svåra. Han menar att när instruktionerna är 
för svåra fokuserar eleverna på att bli klara istället för att lära sig eller träna på något. Enligt 
Gunnarsson (2008, s. 218) finns det en risk att eleverna fokuserar på instruktionerna istället för på 
vad och hur laborationen kan utföras. En lärare i denna studie menar att det går att ta ett steg ifrån 
de traditionella instruktionerna och istället till exempel göra korta instruktioner på tavlan eller visa 
och presentera material och helt enkelt använda sig av ett visuellt stöd. 
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6.2.2 Möjligheter och utmaningar med att föra teorin och praktiken närmare 
varandra under laborationen 
I läroplanen framgår det tydligt att systematiska undersökningar ska ingå i samtliga 
naturorienterande ämnenas undervisning i form av observationer, experiment och laborationer 
(Skolverket 2011a, s. 8; Skolverket 2011c, s. 8;Skolverket 2011d, s. 112, 127, 144). Lärarna i denna 
studie beskriver att de arbetar med laborationer i samtliga NO-ämnen. I vilken grad de laborerar i 
de olika ämnena skiljer sig åt då det finns olika möjligheter för laborationer i de olika ämnena anser 
lärarna. Till exempel så menar några lärare att det är lätt att laborera i biologin eftersom den är 
verklighetsnära för eleverna. De kan till exempel använda sin egen kropp i laborationerna. Wickman 
(2002, s. 98) är en av dem som har påpekat att laborationerna ofta blir oförståeliga för eleverna när 
de inte kopplas till elevernas verklighet. Biologin går som sagt enligt lärarna att koppla till elevernas 
verklighet, till skillnad från kemin och fysiken där det är svårare. Lärarna menar att kemin och 
fysiken är svårare då de ofta är väldigt abstrakta. Wickman (2002, s. 98) menar att sammanhanget 
och elevernas tidigare erfarenheter har betydelse för hur de uppfattar och förstår innehållet i 
laborationen, då det laborativa arbetet till stor del handlar om att fylla i mellanrum (Wickman 2002, 
s. 103). Även den progressiva pedagogiken handlar om hur eleverna lär sig i sammanhang och 
bygger på sina redan befintliga kunskaper (Gustavsson 2002, s. 44). Därmed är det lättare att 
laborera i biologin just för att eleverna har mer erfarenheter i ämnet samt att ämnet är närmare 
deras verklighet. Flera lärare i denna studie menar att fysiken och kemin inte bara är abstrakta utan 
språket är även främmande för många elever. Det har framgått i denna studie att i elevernas tidigare 
erfarenheter har de lärt sig ett så kallat vardagsspråk, detta språk går emot vissa begrepp i det 
naturvetenskapliga språket. Då begreppen har en ny betydelse i det naturvetenskapliga språket 
menar lärarna att det försvårar inlärningen av begrepp då eleverna blir förvirrade. Eleverna kan helt 
enkelt inte fylla i de mellanrum de upptäcker, då språket blir nytt (Wickman 2002, s. 103). För att 
motverka detta menar lärarna att begreppen behöver belysas hela tiden både inför, under och efter 
laborationen. Eleverna kan inte på egen hand lära sig nya begrepp eller en ny betydelse för ett 
begrepp, därför är lärarens roll väldigt viktig för att tydliggöra och lyfta begreppen (Wickman 2002, 
s. 106). Det är viktigt att belysa och återkoppla begreppen just för att det är ett kunskapskrav att 
eleverna ska kunna använda sig av naturvetenskapliga begrepp för att förklara och ge exempel på 
fysikaliska fenomen samt biologiska och kemiska sammanhang (Skolverket 2011d, s. 116, 133, 149). 

Hult (2000, s. 29) är kritisk angående syftet att ”visa” teori praktiskt genom laborationerna, då det 
inte alltid är det bästa sättet att gör teorin förståelig. Samtliga lärare i denna studie går till viss del 
emot denna kritik och menar att det är mycket möjligt och ofta fördelaktigt att belysa teori med 
hjälp av laborationer. Någon lärare uttrycker sig till viss del likt Hult och menar att allt inte går att 
visa praktiskt utan det handlar om att visa sådant som gynnar elevens lärande. Hult (2000, s. 15) 
beskriver att ett vanligt syfte med laborationen som lärare har är att göra fenomen synliga och på 
så sätt komplettera teori med att praktiskt visa. En lärare i denna undersökning menar att det med 
laborationerna är möjligt att konkretisera ett naturorienterat innehåll och helt enkelt konkret visa 
innehållet. Att använda konkret material och på så sätt göra undervisningen tydlig för eleverna kan 
gynna alla, framförallt de elever som har särskilda behov anser en lärare. Laborationerna ger med 
andra ord stora möjligheter att visa teoretiska moment praktiskt. Att konkretisera innehållet görs 
framförallt med allt material som används under laborationerna, enligt lärarna. Tanken att 
konkretisera laborationen genom att ”visa” teori tyder på att lärare medvetet försöker föra teorin 
och praktiken närmare varandra, vilket liknar den pragmatiska idén där praktiken och teorin inte är 
två skilda delar utan något som sker i samklang (Säljö 2010, s. 175).  

Syftet att väcka intresse, motivera och göra undervisningen roliga med laborationen, poängterades 
av både forskare (Högström 2009, s. 40; Johansson 2012, s. 58; Hult 2000, s. 15) och flera lärare. 
Det är framförallt de öppna och fria laborationerna som eleverna tycker är roliga och som 
engagerar. Flera lärare menar att laborationerna som är ”roliga” kan motivera och engagera elever 
framförallt när de förvånar och överraskar dem. Högström (2009, s. 58) är tveksam till att 
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laborationer används i syftet att göra naturvetenskapen rolig då det finns en risk att eleverna inte 
lär sig något utan endast uppfattar det som en trevlig variation i den ordinarie undervisningen. 
Någon lärare går till viss del emot denna kritik och tror starkt på att roliga laborationer faktiskt 
gynnar lärandet.  

Det framgår tydligt i de naturorienterande ämnenas kursplaner (Skolverket 2011d, s. 111, 127, 144) 
att eleverna ska utveckla kunskaper om det naturvetenskapliga arbetssättet genom att utveckla en 
förmåga att använda sig av och utföra systematiska undersökningar. Att använda sig av laborationer 
för att träna på det naturvetenskapliga arbetssättet är något som lärarna anser inte bara är möjligt 
utan en självklarhet. Eleverna ska i de naturorienterande ämnena med hjälp av systematiska 
undersökningar träna på att formulera hypoteser och testa sig fram med hjälp av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder. Andrée (2007, s. 106) menar att laborationerna ska ge eleverna möjligheten att 
reflektera för att sedan kunna dra egna slutsatser och formulera hypoteser. Att formulera hypoteser 
och slutsatser är något som flera lärare i studien menar kan vara svårt då eleverna inte riktigt förstår 
vad det innebär. Det naturvetenskapliga arbetssättet ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan 
att själva kunna finna svar på frågor de har (Wickman & Persson 2008, s. 194; Högström 2009, s. 
17). Ett reflekterande förhållningssätt under laborationerna är viktigt menar lärarna i denna studie, 
där eleverna verkligen funderar över vad de tror ska hända, hur det blev och varför det blev så. 
Reflektioner om hur och varför en laboration blev på ett visst sätt skrivs ofta ner i en 
laborationsrapport, beskriver lärarna i undersökningen. Att arbeta med laborationsrapporter är ofta 
nytt för eleverna i årskurs fyra, fem och sex och därför är det viktigt att träna på det tidigt, menar 
lärarna. Det har framkommit i denna studie att det inte är själva skrivandet av laborationsrapporten 
som är det svåra utan det är hur och vad de eleverna ska skriva, då de inte förstår vad det innebär 
att skriva en hypotes och slutsats. Rapporterna kan sedan användas för att skapa diskussion och 
reflekterande i grupper eller klassen, menar lärarna. Eleverna ska i den naturorienterande 
undervisningen dokumentera sina egna undersökningar vilket de kan göra till exempel genom 
enklare laborationsrapporter (Skolverket 2011a, s. 30; 2011b, s. 37; 2011c, s. 29). En lärare i denna 
studie motiverar sitt användande av laborationsrapporten just med att det är ett krav i kursplanens 
kunskapskrav att eleverna ska träna på att dokumentera sina experiment och undersökningar. Det 
naturvetenskapliga arbetssättet där eleverna löser problem genom att praktiskt pröva för att sedan 
reflektera och diskutera stämmer överens med den pragmatiska idén om att kunskap är en process 
där reflektion ska leda till kunskaper om hur arbetet kan utföras på ett bättre sätt (Gustavsson 2002, 
s. 95). Eleverna kan även utveckla kunskaper om hur de kan arbeta naturvetenskapligt genom 
diskussioner med antingen läraren eller andra elever. Denna diskussion kan då leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur de kan planera och utföra undersökningar (Wickman & Persson 2008, 
s. 205). Flera lärare i denna undersökning menar att elevernas egna frågeställningar och diskussioner 
kan påverka vilket innehåll som behandlas under laborationen, och därför bör diskussion 
uppmuntras menar någon lärare. Diskussion i klassrummet under laborationen kan enligt Hult 
(2000, s. 29) hjälpa eleverna att utveckla sina sociala och kommunikativa förmågor. 

 

7. Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
Tidigare forskning har visat att det är problematiskt när teori och praktik ses som två olika delar 
och helt enkelt skiljs åt under laborationerna. De lärare som har ingått i denna studie har dock 
beskrivit att under laborationen medvetet arbetar med både praktik och teori. Lärarna menar att 
teori är något som ska följa hela den laborativa processen genom reflektion, diskussion, 
återkoppling och dokumentation. Dock finns det tillfällen då teori faktiskt är en egen del, när 
lärarna anser att det är nödvändigt, som till exempel när det handlar om säkerhet. Det finns även 
tillfällen då nya begrepp och lagar behöver introduceras inför laborationen för att gör det möjligt 
för eleverna att förstå laborationsinstruktionen eller benämning på olika material. Det är helt enkelt 
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en balansgång: inför laborationen får man inte ge eleverna för mycket så att det blir för lätt, men 
det får inte heller vara så svårt att eleverna inte kommer igång med arbetet. Det behövs alltså ett 
mellanläge där eleverna blir utmanade och behöver reflektera utan att frustreras. Det blir med andra 
ord problematiskt att hitta en ”rätt” nivå som passar för alla elever. Sen går det inte att förbise att 
alla elever inför en laboration har alla olika erfarenheter och förkunskaper vilket försvårar 
möjligheten att hitta en nivå som gynnar alla.  

Flera lärare menar att biologin ger helt andra möjligheter för laborationer då eleverna har tidigare 
erfarenheter inom ämnet, till skillnad från kemin och fysiken där elevernas förkunskaper ofta 
brister. Kemin och fysiken är långt ifrån elevernas verklighet, enligt lärarna i denna studie, vilket 
gör det svårt att greppa innehållet. Det är intressant att alla lärare påpekar att det är möjligt och 
fördelaktigt att konkretisera naturvetenskapligt innehåll med hjälp av laborationen. Konkretisering 
är just att föra det abstrakta närmare verkligheten och helt enkelt ”visa” och göra det synligt för 
eleverna. Genom att eleverna under laborationen har en möjlighet att ta, lukta, smaka på innehållet 
blir det mer tydligt och verkligt för eleven. Så frågan är egentligen vad det är som gör fysiken och 
kemin svårt för eleverna. Är laborationerna kanske på en fel nivå? Blir eleverna tillräckligt 
utmanade? Kan det vara så att lärarna anser att kemi och fysik har svårare ämnesinnehåll? 

Med dessa slutliga reflektioner finns det två utgångspunkter för fortsatt forskning. Den första 
utgångspunkten handlar om teori inför laborationen. Är det möjligt att lägga upp det laborativa 
sättet på så sätt att teorin och praktiken hela tiden blir en helhet? Med andra ord att arbeta helt 
utifrån den pragmatiska idén där praktiken och teorin inte är två skilda delar utan en helhet som 
ingår i människors handlande. Finns det sätt att lägga upp laborationerna där teorin inte behöver 
beskrivas och lyftas inför laborationen? Går begrepp att synliggöra och tydliggöra under 
laborationen utan att det blir för svårt för eleverna? Det har framkommit i denna studie att det är 
möjligt att koppla teori och praktik men hur kan detta ske rent praktiskt vid alla tillfällen? 

Den andra utgångspunkten för fortsatt forskning är angående möjligheten att laborera i kemin och 
fysiken. Av flera anledningar så tycks det vara svårt att laborera inom dessa områden då både elever 
och lärare tycker att det är svårt att förstå. Förkunskaperna har stor betydelse för detta. Det finns 
därför ett behov av att identifiera hur laborationer kan utföras i kemi och fysik där eleverna förstår 
och får både teoretiska och praktiska kunskaper. Hur kan laborationerna i fysik och kemi utformas 
så att förkunskaper och tidigare erfarenheter inte har någon betydelse?  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Information om deltagande i en undersökning om teoretiskt innehåll under 
laborationer i de naturorienterande ämnena. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurs 4-6 arbetar laborativt 
för att synliggöra och tydliggöra ett teoretiskt innehåll i det praktiska arbetet. Undersökande arbete 
i form av ”experiment” och ”systematiska undersökning” ska enligt läroplanen vara en del av den 
naturvetenskapliga undervisningen. Under mitt tidigare examensarbete 1 om syfte och mål med 
laborativt arbete framkommer det i tidigare forskning att det ofta finns en distans mellan teori och 
praktik. Det finns därför ett behov av att identifiera hur planering och utförande i det laborativa 
arbetet kan utföras för att synliggöra teorin.  
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer med sju verksamma lärare som undervisar i de 
naturorienterande ämnena i årskurs 4-6. Dessa intervjuer kommer sedan att ligga till grund för 
studiens resultat. Intervjuerna är tänkt att genomföras under vecka 38 eller 39 under en tid som 
passar dig, därför önskar jag svar angående din medverkan senast under vecka 38. 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning för att en transkribering ska bli så 
korrekt som möjligt. Inför intervjun har vi ett kort samtal angående definition av de centrala 
begrepp som studien berör för att undvika missförstånd. Samtalet och intervjun beräknas ta cirka 
30 minuter.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan vidare motivering. Du som deltagare kommer att vara helt anonym, sådant som namn, skola 
och kommun kommer inte att framgå i studien. Ljudinspelning kommer endast att finnas 
tillgängligt för mig, annat insamlat material som anteckningar och transkribering kommer att finnas 
tillgängligt för mig, min handledare samt examinator under studiens gång. All material kommer 
sedan att förstöras när uppsatsen är godkänd.  

Undersökningen är en del av mitt examensarbete 2 och kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna. Studien kommer då den är godkänd att finnas tillgänglig för dig 
som deltagare om så önskas.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
2015-09-08   2015-09-08  
 
Emma Holmgren  Johanne Maad 
Student   Handledare 
V12emmho@du.se   jmd@du.se 
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Bilaga 2 Intervjumall 

(Ljudinspelning ok? Starta ljudinspelning) 

Beskriver studiens syfte samt preliminära frågeställning: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurs 4-6 arbetar laborativt 
för att synliggöra och tydliggöra ett teoretiskt innehåll i det praktiska arbetet. 

1. Hur beskriver verksamma lärare att de planerar och utför laborationer där ett teoretiskt 
innehåll tydliggörs?  

2. Hur kan laborationer och teori kopplas samman för att ge eleverna teoretiska kunskaper 
under det praktiska arbetet?  

Något som är oklart vad det gäller syfte och frågeställningar? 

Kort samtal där vi definierar olika begrepp som laboration, laborativt arbete, experiment, 
systematiska undersökningar, praktiskt arbete, praktik och teori. 

 

Intervjun 

 Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

 Vilka naturvetenskapliga ämnen undervisar du i? 

 Vilka ämnen brukar ni laborerar i och varför? 

Härefter kommer frågeställningarna att fungerar som utgångspunkt i två olika avsnitt. 

 

Första 

Hur beskriver verksamma lärare att de planerar och utför laborationer där ett teoretisktinnehåll 
synliggörs?  

 Hur väljs vad som ska behandlas under laborationerna ut? 
o Är det teorin eller praktiska momentet som styr?  
o Exempel på/beskriva hur du gör när du väljer innehåll? 

 Vilka utmaningar möter du vid planering av laborationer? 

 Vilka möjligheter anser du finns med att behandla ett teoretiskt innehåll med hjälp av 
laborationer? 

 Är det någon skillnad i de olika ämnena när ni arbetar med ett teoretiskt innehåll under 
laborationerna? Till exempel när det gäller begrepp, fenomen, teorier och metoder.  

o Vad är det som skiljer ämnena åt? Svårigheter och möjligheter. 

 

Andra 

Hur beskriver lärare att laborationer och teorin kopplas samman för att eleverna ska få teoretiska 
kunskaper under det praktiska arbetet?  

 Behandlas teorin inför laboration, undertiden och/eller efter? Varför?  
o Något tillfälle där eleverna tar till sig teorin lättare/bättre? Hur visar det sig? 

 Hur kan eleverna med laborationer utveckla sitt naturvetenskapliga skrivande?  

 Hur kan eleverna med laborationer utveckla sitt naturvetenskapliga tänkande? 
o Till exempel reflektioner och hypoteser. 

Förslag på följdfrågor: ”kan du ge exempel på…” och ”kan du beskriva hur du gör när…”. 
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Bilaga 3 Intervju (Skickas ut inför intervju) 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurs 4-6 arbetar laborativt 
för att synliggöra och tydliggöra ett teoretiskt innehåll i det praktiska arbetet. (Preliminära 
frågeställningar) 

1. Hur beskriver verksamma lärare att de planerar och utför laborationer där ett teoretiskt 
innehåll tydliggörs?  

2. Hur kan laborationer och teori kopplas samman för att ge eleverna teoretiska kunskaper 
under det praktiska arbetet?  

 

Intervjufrågor 

 Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

 Vilka naturvetenskapliga ämnen undervisar du i? 

 Vilka ämnen brukar ni laborerar i och varför? 

 

Del ett (Studiens frågeställning ett) 

 Hur väljs vad som ska behandlas under laborationerna ut? 
o Är det teorin eller praktiska momentet som styr? Kan du ge något exempel 

på/beskriva hur du gör när du väljer innehåll? 

 Vilka utmaningar möter du vid planering av laborationer? 

 Vilka möjligheter anser du finns med att behandla ett teoretiskt innehåll med hjälp av 
laborationer? 

 Är det någon skillnad i de olika ämnena när ni arbetar med ett teoretiskt innehåll under 
laborationerna? Till exempel när det gäller begrepp, fenomen, teorier och metoder.  

o Vad är det som skiljer ämnena åt? Utmaningar och möjligheter. 

 

Del två (Studiens frågeställning två) 

 Behandlas teorin inför laborationen, undertiden och/eller efter? Varför? 
o Något tillfälle där eleverna tar till sig teorin lättare/bättre? Hur visar det sig? 

 Hur kan eleverna med laborationer utveckla sitt naturvetenskapliga skrivande?  

 Hur kan eleverna med laborationer utveckla sitt naturvetenskapliga tänkande? 
o Till exempel reflektioner, hypoteser och slutsatser. 


