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Förord 

Det går inte att sticka under stolen med att det är jobbigt att skriva examensarbete. Vi har 

stundtals varit väldigt frustrerade, uppgivna och tvivlat på vår förmåga. Vi har också under 

arbetets gång tampats med bland annat magsjuka, krassliga barn och stängda förskolor. Trots 

det har vi hela tiden kämpat på, peppat varandra och inte gett upp. Vi har trivts med att jobba 

tillsammans och haft många roliga stunder och intressanta diskussioner om både stort och 

smått. Till slut har vi lyckats prestera ett arbete som vi kan stå för och är nöjda med, och vill 

passa på att ödmjukast ge oss själva en stor eloge för detta.  

Något vi är särskilt glada över är att vi fått träffa så många trevliga lärare och elever. Alla har 

verkligen tagit sitt deltagande i vår studie på allvar, och generöst bjudit på sin tid och på sina 

tankar. Ett stort TACK riktar vi till alla dem! Vi vill också passa på att tacka våra handledare, 

våra klasskamrater och vår examinator för värdefulla synpunkter, råd och inte minst 

uppmuntran under arbetets gång. Vi vill också tacka våra respektive familjer för överseende 

med sena kvällar och disträa tankar, samt för stöttning, uppmuntran och kärlek. 

Arbetsfördelningen har varit jämt fördelad mellan oss under arbetets gång. Båda har deltagit 

under observationer och intervjuerna har genomförts tillsammans, utom den sista då Helen på 

grund av sjukdom inte kunde delta. Transkribering och analys av intervjuer har vi hjälpts åt 

med. Emmy har läst tidigare forskning mer ingående och haft huvudansvar för det avsnittet 

under skrivprocessen. Helen har läst in sig djupare på metoder och haft huvudansvar för det 

avsnittet under skrivprocessen. Men vi har ständigt rådgjort med varandra. Övriga delar har vi 

skrivit tillsammans.  

 

Veddige, 2019-01-21 

Helen Björklund & Emmy Norrman  
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Sammanfattning 

Praktiska övningar är självklara inslag i naturvetenskaplig undervisning och skrivs också fram 

i styrdokumenten. Deras betydelse för elevers lärande är dock något som ibland ifrågasätts 

och problematiserats. Tidigare forskning visar att en förutsättning för effektivt lärande är att 

elever har en tydlig uppfattning av målen med de praktiska övningar som genomförs, men att 

detta sällan är fallet. De studier där elever intervjuats om sin uppfattning kring mål med 

praktiska övningar är dock relativt få.  

Detta arbete syftar till att undersöka och jämföra vilka mål som uttrycks av lärare respektive 

elever, både när det handlar om en specifik övning i biologi, men också om praktiska 

övningar i biologi i allmänhet. Tre lärare på tre olika gymnasieskolor och deras elever i 

årskurs ett på det naturvetenskapliga programmet deltog i vår studie, och det empiriska 

materialet har främst inhämtats genom enskilda intervjuer med lärarna samt 

fokusgruppintervjuer med eleverna. Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom 

tematisk analys. 

Vårt resultat visar att eleverna har många tankar kring och tydliga uppfattningar om mål med 

praktiska övningar i biologi i allmänhet. När det gäller de huvudsakliga målen för de specifika 

övningarna så visar vårt resultat att elevernas uppfattningar stämmer väl överens med 

lärarnas. När man tittar på mål med praktiska övningar i allmänhet och jämför respektive 

lärares svar med respektive elevers så är överensstämmelsen sämre, främst hos två av 

lärare/elevgrupperna. Vad detta beror på är svårt att säga så mycket om, lärarna och eleverna 

har inte känt varandra så länge eftersom eleverna går första terminen på gymnasiet, kanske 

blir korrelationen högre ju längre tid läraren undervisar eleverna?  

Ett mål som både lärare och elever lyfter med praktiska övningar är att tillgodose olika elevers 

sätt att lära genom variation i undervisningen. Vissa lär sig lättare när de arbetar praktiskt och 

vissa föredrar att läsa i boken. Detta är ett mål som inte framkommit i tidigare genomförda 

studier.  
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Inledning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka och jämföra hur mål med praktiska övningar 

upplevs av lärare och elever på tre svenska gymnasieskolor. Anledningen till att vi valt att 

arbeta med mål med praktiska övningar i biologi är att vi är två blivande biologilärare som 

tidigare har gjort arbeten om hur laborationer utformas och hur man kan arbeta med formativ 

bedömning genom att synliggöra mål för eleverna. Detta arbete kan ses som en fördjupning av 

tidigare arbeten.  

I begreppet ’praktiska övningar’ inkluderar vi alla typer av undervisnings- och läraktiviteter 

som på något sätt innebär att eleverna aktivt observerar eller manipulerar de material eller 

objekt som studeras, som exempelvis vid laborationer, fältstudier och experiment. Vi föredrar 

’praktiska övningar’ framför ’laborativa övningar’ eftersom vi inte vill begränsa oss enbart till 

aktiviteter som äger rum i en laborationssal, vilket ’laborativa’ gärna för tankarna till. Samma 

begrepp och motivering därtill används av Millar (2004). Praktiska övningar ses som en 

självklar del av biologiundervisningen och skrivs även tydligt fram som viktiga i kursplanen i 

biologi (Skolverket 2011). Svenska skolan är idag i hög grad mål- och resultatstyrd (Jarl, 

Kjellgren, & Quennerstedt, 2012) och flera av de mål och kunskapskrav som undervisningen i 

biologi ska sikta mot är svåra, om inte omöjliga, att uppnå utan praktiska övningar som 

undervisningsform (Skolverket , 2011).  

I tidigare forskning finns det dock en del invändningar mot praktiska övningar, såsom att det 

tar mycket tid att genomföra dem i relation till vad elever verkligen lär sig (Klepaker, Flæsen 

Almendingen, & Tveita, 2007, s. 54). En annan invändning mot praktiska övningar inom 

undervisningen är att de är resurskrävande (Séré, 2002, s. 1). Det finns också studier där det 

ifrågasätts vad och hur mycket elever egentligen lär sig av praktiska moment i 

undervisningen. Ett exempel är en studie av Abrahams och Millar (2008). Studien 

genomfördes i Storbritannien genom att studera 25 genomsnittliga lektioner med praktiska 

moment där eleverna var mellan 11 och 16 år. Deras slutsatser är att elever har svårt att 

koppla ihop de biologiska idéerrna och teorierna med de praktiska moment de utför. Fokus i 

praktiska övningar blir enbart att genomföra dem ”på rätt sätt”, och det teoretiska lärarandet 

som läraren vanligtvis vill uppnå uteblir ofta (Abrahams & Millar, 2008).  

Flera studier, där elevers lärande i samband med praktiska övningar har undersökts, visar att 

det är viktigt att eleverna har en klar uppfattning om vad det är tänkt att de ska lära sig för att 

lärandet ska bli effektivt. Lärarens mål med en praktisk övning måste alltså kommuniceras till 

eleverna (Hart, Mulhall, Berry, Loughran, & Gunstone, 2000; Hofstein & Lunetta, 2004). 

Samtidigt finns det också studier där det visat sig att elever inte har någon klar uppfattning om 

målen med praktiska övningar (Séré, 2002; Hofstein & Lunetta, 2004), eller att de 

uppfattningar elever har inte stämmer överens med de mål läraren uppger som viktiga 

(Ottander & Grelsson, 2006; Högström, Ottander, & Benckert, 2006). De svenska studier där 

elevers uppfattningar om mål med praktiska övningar undersökts är dock, såvitt vi har kunnat 

se, relativt få. De vi har hittat har handlat om högstadiet, och oftast har elevernas perspektiv 

enbart varit sekundärt (se t. ex. Högström, et al., 2006). Vi tyckte därför att det vore intressant 

att undersöka vad svenska gymnasieelever har för tankar kring vad praktiska övningar fyller 

för funktion, vilka mål de uppfattar som viktiga och om och på vilket sätt deras uppfattningar 

skiljer sig från lärares. Vi har valt att fokusera på praktiska övningar i biologi eftersom det är 

det ämne vi båda ämnar undervisa i framöver.  



5 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska gymnasieelever i årskurs ett på 

naturvetenskapliga programmet uppfattar mål med praktiska övningar i biologi, samt om och 

hur deras uppfattningar stämmer överens med vad deras lärare uppger. Högström et al. (2006) 

gjorde en studie om lärares mål med laborativt arbete. De konstaterade då att lärarna uttryckte 

olika mål beroende på om de frågade om laborationer i allmänhet eller om specifika 

laborationer. Med detta i åtanke har vi valt att formulera frågeställningar om mål både i 

förhållande till specifika övningar och till praktiska övningar i allmänhet, för att ha en så bred 

ansats som möjligt. I denna studie söker vi svar på följande frågeställningar: 

På vilka sätt överensstämmer elevernas upplevelser av mål med lärarens under specifika 

praktiska övningar i biologi?  

På vilka sätt överensstämmer elevers upplevelser av mål med lärares när det gäller praktiska 

övningar som undervisningsform i allmänhet? 

Tidigare forskning 

Forskares syn på mål med praktiska övningar 

Att praktiska övningar, såsom laborationer, undersökningar, fältstudier med mer, är självklara 

inslag i naturvetenskaplig undervisning är en tämligen allmänrådande uppfattning. Att 

undervisningen ska omfatta praktiska moment skrivs även fram i kursplanerna för de 

naturvetenskapliga ämnena i svenska gymnasieskolan (se t.ex. Skolverket , 2011). Mer 

specifikt vilken roll de har, det vill säga vilka mål praktiska övningar kan uppfylla, samt hur 

dess mål kan kategoriseras och benämnas, har däremot diskuterats flitigt genom åren. I detta 

avsnitt följer en resumé av olika forskares olika sätt att ordna och sammanfatta mål med 

praktiska övningar. 

Det är många som bidragit till diskussionen om mål med praktiska övningar i 

naturvetenskaplig undervisning. Flera olika modeller och begrepp har framförts för att 

beskriva och kategorisera vad praktiska övningar fyller för funktion ur ett lärandeperspektiv. 

Millar, Le Maréchal, & Tiberghien (1999 & 2002) presenterar ett förslag på en modell för hur 

olika praktiska övningar kan klassificeras. I modellen delas de mål en praktisk övning kan 

syfta mot in i två huvudkategorier; innehåll och process. Dessa delar de sedan vidare i mer 

detaljerade underkategorier. Huvudkategorin ”innehåll” inkluderar fem underkategorier som 

handlar om att praktiska övningar kan hjälpa elever (egen översättning); ’identifiera objekt 

och fenomen och bli bekanta med dem’, ’lära sig fakta’, ’lära sig begrepp’, ’lära sig ett 

förhållande’ samt ’lära sig en teori/modell’. (Millar et al., 1999 & 2002, s. 41). Målen i 

huvudkategorin ”process” delas in i sex underkategorier, nämligen att hjälpa elever (egen 

översättning); ’lära sig att använda standard laboratorieinstrument, eller att montera och 

använda standardapparatur’, ’lära sig utföra en standardprocedur’, ’lära sig att planera en 

undersökning för att ta itu med specifika frågor eller problem’, ’lära sig att processa data’, 

’lära sig hur data används för att stödja en slutsats’ samt ’lära sig att kommunicera 

resultaten från sin undersökning’ (Millar et al., 1999 & 2002, s. 41). 

Sére (2002), som i en artikel delvis sammanfattar det europeiska forskningsprojektet SLE, där 

bland annat Millar et al. (1999 & 2002) ingick, menar att mål med praktiska övningar för 
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elever på gymnasienivå kan delas i tre huvudkategorier; konceptuella mål, procedurrelaterade 

mål och epistemologiska mål. Kategorierna konceptuella och procedurrelaterade mål 

motsvarar kategorierna innehåll och process i modellen av Millar et al. (1999 & 2002). 

Epistemologiska mål handlar om att praktiska övningar i undervisningen kan bidra till att 

forma elevers föreställningar om naturvetenskap och naturvetenskaplig kunskap (Séré, 2002). 

Millar et al. (1999 & 2002) och Sére (2002) fokuserar endast på mål som handlar om vad 

elever kan lära sig eller få insikter om med hjälp av praktiska övningar. Men det finns också 

en annan typ av mål som handlar om att praktiska övningar kan skapa intresse och motivera 

elever, så kallade affektiva mål (Högström et al., 2006; Johnstone & Al-Shuaili, 2001). 

Johnstone och Al-Shuaili (2001) till exempel, framhäver de affektiva målen som viktiga, och 

delar dem i två huvudkategorier; attityder gentemot naturvetenskap och naturvetenskapliga 

attityder. Attityder gentemot naturvetenskap handlar om vad elever tycker om och känner för 

de naturvetenskapliga ämnena. Tesen är att praktiska övningar upplevs som roliga och 

spännande och på det sättet kan bidra till att göra elever mer intresserade och motiverade 

(Johnstone & Al-Shuaili, 2001). Med naturvetenskapliga attityder menas önskvärda 

egenskaper såsom kritiskt tänkande, objektivitet och en villighet att beakta bevis. Praktiska 

övningar kan bidra till att gynna dessa egenskaper hos eleverna (Johnstone & Al-Shuaili, 

2001). 

Affektiva mål finns även med, tillsammans med mål om vad elever kan lära sig av praktiska 

övningar, i en sammanställning av Hofstein och Lunetta (2004, s. 38). Enligt dem kan mål 

med praktiska övningar sammanfattas i följande kategorier (egen översättning): 

• Förståelse för naturvetenskapliga koncept 

• Intresse och motivation 

• Naturvetenskapliga praktiska färdigheter och problemlösningsförmåga 

• Naturvetenskapliga sätt att tänka 

• Förståelse för naturvetenskapens karaktär 

Till det lägger de två mål som de menar är viktiga, som främst gäller skolans senare år, 

nämligen att ge elever erfarenheter av: 

• Metoder för naturvetenskapliga undersökningar och resonemang 

• Tillämpningar av naturvetenskaplig kunskap i vardagen (Hofstein & Lunetta, 2004, s. 

38) 

De fyra sista punkterna är enligt Hofstein och Lunetta (2004) mål som framhävts mer nyligen 

än de övriga, vilka mer eller mindre funnits med från att frågan om vad praktiska övningar 

kan fylla för funktion började dryftas. 

Ett annat sätt att kategorisera mål med praktiska övningar presenteras av Högström et al. 

(2006). Enligt dem kan mål med praktiska övningar delas in i tre huvudområden; den 

kognitiva domänen, den psykomotoriska domänen och den affektiva domänen. Till den 

kognitiva domänen lägger de mål som har att göra med elevers förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp och naturvetenskapligt arbete. Den psykomotoriska domänen 

innehåller mål som har att göra med utveckling av manipulativa praktiska färdigheter, samt 

auditiva och perceptiva aspekter såsom förmåga att ta till sig muntliga instruktioner och 
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betrakta demonstrationer. I den affektiva domänen placeras mål som handlar om att skapa 

intresse, uppskattning och positiva attityder hos eleverna (Högström et al., 2006, s. 55).  

I en annan senare sammanställning av Högström (2009) summerar han de mål han anser 

framhävs i tidigare forskning i fem teman:  

• kunskap om och förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen 

• praktiska laborativa färdigheter inklusive problemlösningsförmåga och argumentation 

• förståelse av forskares vetenskapliga arbetssätt   

• intresse och motivation 

• förståelse av det undersökande arbetets metoder och av naturvetenskapens karaktär 

(Högström, 2009, s. 18)  

Uppenbart av genomgången ovan är att praktiska övningar i undervisningen anses kunna 

uppfylla en mängd olika mål och syften. Hur dessa ska kategoriseras, benämnas och prioriteras 

finns det olika uppfattningar om. Johnstone och Al-Shuaili (2001) menar att det är svårt att lista 

mål och syften med praktiska övningar då de antingen blir så detaljerade att de blir relevanta 

endast i specifika fall, eller så blir de så generella att de kan inkludera allt man överhuvudtaget 

kan komma på. Dessutom, såsom Hofstein och Lunetta (2004) poängterar, så är de mål och 

syften som beskrivs för praktiska övningar många gånger synonyma med de som uttrycks för 

naturvetenskaplig undervisning i stort. 

Lärares syn på mål med praktiska övningar 

Ottander och Grelsson (2006) genomförde en studie om mål med och bedömning av praktiska 

övningar, där fyra gymnasielärare i biologi och naturkunskap samt deras elever ingick. I 

studien framhävde lärarna att de två viktigaste målen med praktiska övningar är att koppla 

samman teori och praktik (det vill säga göra eleverna förtrogna med naturvetenskapliga objekt 

och fenomen) och att stimulera intresse och glädje (Ottander & Grelsson, 2006). Att lära ut 

laborativa färdigheter och tekniker uttrycktes också som ett viktigt mål. En av lärarna 

betonade också att praktiska lektioner bör ge eleverna möjligheter till mer informella och 

avslappnade diskussioner kring teoretiska begrepp och teorier, både elever sinsemellan men 

också med läraren, och att sådana samtal är viktiga. Författarna noterade också att ingen lärare 

uppgav det undersökande arbetssättet som ett viktigt mål med praktiska övningar (Ottander & 

Grelsson, 2006).  

I studien av Högström et al. (2006), som gjordes på grundskolan, fick elva lärare svara på 

frågor dels om vilka mål de hade med laborationer i allmänhet, och dels om mål med två 

specifika laborationer de själva fått välja ut. Studien visade att de mål som lärarna uttryckte 

innehöll både det författarna kallar kognitiva, affektiva och psykomotoriska aspekter, men att 

dessa aspekter betonades olika starkt i olika sammanhang. Kognitiva aspekter, såsom att 

utveckla elevers förståelse för begrepp och fenomen och att tänka och reflektera kring det 

laborativa arbetet var absolut vanligast när det gällde lärarnas mål med laborativt arbete i 

allmänhet, även om den affektiva aspekten att roa och intressera också uttrycktes (Högström 

et al., 2006). När det gällde de specifika laborationerna däremot var mål med affektiva 

aspekter, såsom att stimulera aktivitet och upplevelse samt att anknyta till vardag och 

verklighet mer tydligt framträdande. Även mål med psykomotoriska aspekter, såsom att 

utveckla praktiska och manipulativa färdigheter var betydligt vanligare när specifika 

laborationer diskuterades än när lärarna pratade om mål med laborationer i allmänhet 
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(Högström et al., 2006). Likt Ottander och Gretsson (2006) så konstaterar Högström et al. 

(2006) att mål som innebär att elever ska få erfarenhet av det naturvetenskapliga arbetssättet 

inte diskuteras av lärarna, och inte heller mål om att eleverna ska utveckla sin, som författarna 

kallar det, förståelse för naturvetenskapens karaktär.  

I en senare studie av Högström, Ottander, & Benckert (2010a) intervjuandes sju lärare i 

årskurs 7-9 om vad de ville uppnå med laborationer i ämnena biologi, fysik och kemi. Även 

denna gång var mål om att ge eleverna en större förståelse för naturvetenskapliga fenomen, 

fakta och begrepp, det vill säga mål med kognitiva aspekter, mest framträdande. Att eleverna 

bör få labbvana (med andra ord öva upp laborativa färdigheter) och bli intresserade av 

naturvetenskap var mål som framkom. Även i denna studie var mål som anknyter till 

förståelse för naturvetenskapens karaktär nästan helt frånvarande, och det undersökande 

arbetssättet är inte heller framträdande (Högström et al., 2010a). Liknande slutsatser drogs i 

en engelsk studie av Abrahams och Millar (2008), att lärare genomför laborationer främst för 

att uppmärksamma det naturvetenskapliga innehållet och inte så mycket för att träna på att 

genomföra naturvetenskapliga undersökningar. Även i en annan tidigare studie från England, 

baserad på intervjuer med 24 lärare var mål som handlade om att öka förståelse för teorin 

vanligast och framhävdes av flest lärare, men att motivera och stimulera intresse ansågs också 

av flera som viktiga syften (Pekmez, Johnson, & Gott, 2005). Mål om att ge elever laborativa 

och manipulativa färdigheter fanns också med i några lärares svar, och två av lärarna betonade 

även att praktiska övningar utvecklar elevernas samarbetsförmåga (Pekmez et al., 2005).  

Att det finns många potentiella och viktiga mål med praktiska övningar i undervisningen 

betyder inte att lärare bör sträva efter alla dessa samtidigt. Tvärtom tyder studier på att om 

läraren fokuserar på några få väl valda och tydliga mål (Hart et al., 2000; Séré, 2002; 

Abrahams & Millar, 2008) och sedan agerar i enlighet med dessa så gynnar det elevernas 

lärande (Högström, Ottander, & Benckert, 2010b). Det verkar också vara viktigt att eleverna 

har en klar bild av målen med en praktisk övning för att de ska få ut det som är tänkt av den 

(se t.ex. Hart et al., 2000; Högström et al., 2010b) Därför är det intressant att undersöka vad 

elever har för uppfattningar kring mål med praktiska övningar. Vad tidigare forskning visat 

om detta presenteras i nästa stycke. 

Elevers uppfattningar om mål med praktiska övningar  

Att elever har en klar uppfattning om varför de genomför praktiska övningar och vad de 

förväntas lära sig av det har identifierats som en viktig förutsättning för effektivt lärande 

(Berry, Mulhall, Gunstone, & Loughran, 1999; Hart et al., 2000; Hofstein & Lunetta, 2004; 

Anderhag, Danielsson Thorell, Andersson, Holst, & Nordling, 2014). Det finns en del studier, 

dock inte så många svenska, om hur elever uppfattar mål med praktiska övningar, och som 

jämför det med vilka mål och syften deras lärare uppgett. I en australiensk studie av 

Wilkinson och Ward (1997) fick elever och lärare i årskurs 10 i uppgift att ranka tio på 

förhand definierade mål med praktiska övningar. På fem av sex medverkande skolor hade 

eleverna statistiskt signifikant skilda rankningar än sina lärare, vilket författarna tolkade som 

att det finns stora glapp mellan elevers och lärares uppfattningar om vad som är viktiga mål 

vid praktiska övningar.  

I en annan australiensk studie fick Berry et al. (1999) genom intervjuer med elever i årskurs 8-

11 fram resultat som tydde på att eleverna hade vaga uppfattningar om varför de gjorde 

laborativa övningar. Även Hofstein och Lunetta (2004) menar att det finns belägg för att 
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elever ofta har en vag eller felaktig bild av både generella och mer specifika mål med 

praktiska aktiviteter. De menar att för många elever handlar laborationer enbart om att hantera 

utrustning, inte idéer, och att mål som att följa instruktioner eller få rätt svar uppfattas som 

primära (Hofstein & Lunetta, 2004). Sére (2002) menar att forskningsprojektet LSE, som 

främst adresserat undervisning i skolans senare år (elever mellan ca 16-20 år), visar att elever 

i första hand tänker att praktiska övningar har det författaren kallar konceptuella mål (se 

teoretisk bakgrund), och att procedurrelaterade mål inte uppfattas lika tydligt.  

I studien av Ottander och Grelsson (2006) skilde sig elevernas uppfattning om vad som var 

viktigt att lära sig vid praktiska övningar från vad läraren hade uppgett för mål. Eleverna 

uppgav också fler olika mål som viktiga, medan lärarna uppgav färre (Ottander & Grelsson, 

2006), något som ytterligare förstärker bilden av att elever kan känna sig osäkra kring vad de 

förväntas lära sig. Som en möjlig förklaring till varför elevernas uppfattning skilde sig från 

lärarens angavs att de laborationsinstruktioner som användes enbart handlade om vad eleverna 

skulle göra, inte vad de skulle lära sig (Ottander & Grelsson, 2006).  

Även i en fallstudie av Högström et al. (2010b), där ett laborationstillfälle i en åttondeklass på 

en svensk högstadieskola observerades, visade det sig att elevernas uppfattning om vad som 

var viktigt att lära sig inte stämde med de mål som läraren uppgivit. Läraren hade innan 

lektionen uppgett för forskarna att det huvudsakliga målet med övningen var att eleverna 

skulle lära sig ett specifikt kemiskt koncept. Eleverna däremot uppgav efter lektionen att de 

trodde att insikter om risker och säkerhet var det viktigaste målet med övningen. Detta mål 

hade läraren överhuvudtaget inte nämnt. Högström et al. (2010b) kom fram till att elevernas 

uppfattning om målen med den praktiska övningen påverkades i hög grad av hur läraren 

agerade under lektionen. Därför är det viktigt att läraren är tydlig med sina mål med en 

praktisk övning och sedan medvetet agerar i enlighet med dem (Högström et al., 2010b). 

Metod 

Eftersom vi i denna studie var intresserade av hur lärare och elever upplever mål med 

praktiska övningar ansåg vi att intervjuer var en lämplig metod. Som Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 15) uttrycker det: ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 

varför inte prata med dem?”. Det empiriska materialet i denna studie har därför främst 

inhämtats genom enskilda intervjuer med lärare samt fokusgruppintervjuer med elever. För att 

kunna besvara båda frågeställningarna (se s. 5) har vi i våra intervjuer med lärare och elever 

ställt frågor kring mål både med en specifik praktisk övning som de precis genomfört, samt 

kring mål med praktiska övningar i allmänhet. De specifika praktiska övningarna var vi även 

med och observerade, dels för att se vilka mål som lärarna betonade under gemensamma 

genomgångar med eleverna, men också för att ha en bakgrund inför intervjuerna. Vi samlade 

också in de skriftliga instruktioner eleverna hade att utgå ifrån under dessa övningar, för att se 

vilka mål som framträdde i dem. 

Nedan kommer vi beskriva vår metod mer i detalj vad gäller urval, intervjumetoder, 

observation, analys samt etiska ställningstaganden.  
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Urval 

Vårt urval startade med att vi valde ut fyra olika gymnasieskolor i tre olika kommuner i 

sydvästra Sverige. Skolorna valdes ut i första hand på geografiska grunder, då rimliga 

transportavstånd var en förutsättning för oss, och i andra hand utifrån vilka skolor som 

tillhandahåller naturvetenskapliga programmet och därmed har kurser i biologi. Med hjälp av 

skolornas hemsidor samt genom personliga kontakter fick vi mailadresser till alla 

biologilärare på skolorna. Totalt skickades förfrågan om att delta ut till tio olika lärare. Av 

dessa var det tre lärare på tre olika skolor som svarade att de planerade att genomföra någon 

typ av praktisk övning i biologi inom våra tidsramar, och att de kunde tänka sig att delta i vår 

studie. Lärarna hjälpte oss sedan med att fråga i sina respektive klasser om det fanns några 

elever som kunde tänka sig att delta i vår studie, och det visade det sig att det fanns.  

Att anpassa sitt urval efter begränsade förutsättningar, på det sätt vi beskrivit ovan, kan kallas 

för ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018, s. 40). Antalet observationer och intervjuer 

bestämdes helt enkelt av hur många av de tillfrågade lärarna som hade möjlighet att ta emot 

oss under den begränsade tid vi hade till vårt förfogande. Eleverna som deltog i 

fokusgruppsintervjuerna valdes ut och tillfrågades av respektive lärare, eller så fick de elever 

som först blev färdiga med övningen och ville delta bli de som vi intervjuade. Enligt 

Denscombe (2018, s. 273) är det moderatorns uppgift att skapa tillit inom gruppen så 

deltagarna vågar uttrycka sig på ett öppet och fritt sätt. Vi som intervjuare gjorde vad vi kunde 

för att skapa en avspänd stämning, men för att ha de bästa förutsättningarna valde vi alltså att 

låta läraren välja ut eleverna eftersom läraren känner eleverna och därmed kunde sätta 

samman grupper där eleverna skulle känna sig trygga tillsammans. 

Enskilda intervjuer med lärare 

De tre deltagande lärarna i vår studie har alla mer än tio års erfarenhet av undervisning i 

biologi på gymnasiet. I resten av denna rapport kommer lärarna benämnas L1, L2 och L3, 

numrerade efter den ordning observationerna och intervjuerna ägt rum. L1 och L2 var 

kvinnor, L3 var man. Intervjuerna som genomfördes var av typen kvalitativ halvstrukturerade 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). En sådan intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

ett mellanting mellan ett öppet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. Det innebär att vi 

inför intervjuerna hade förberett några frågor att utgå ifrån (se bilaga 1), men att vi sedan 

ställde spontana följdfrågor där det behövdes för att förtydliga lärarens svar eller få reda på 

mer om något vi tyckte var intressant. Lärarintervjuerna varade mellan 30 - 40 minuter 

beroende på hur mycket läraren utvecklade sina svar. Alla intervjuer spelades in med 

ljudupptagning för att sedan transkriberas. 

Fokusgruppintervjuer med elever 

Vi valde att genomföra fokusgruppintervjuer med elever av flera anledningar. En är att vi 

kunde få flera elevers åsikter på kortare tid. Individuella intervjuer med samma antal elever 

hade tagit längre tid sammanlagt. Vi kunde dock fått svar från fler elever om vi valt att 

använda oss av enkäter, men under en fokusgruppintervju kan eleverna bygga vidare på 

varandras resonemang, vi som intervjuare kan även be om förtydliganden och ställa 

följdfrågor, och vi får elevernas egna ord i de svar vi får, något som vi såg som en fördel 

jämfört med korta enkätsvar (Stewart, Shamdasani, & Rook, 2007, ss. 42-43). 
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Rekommendationer för hur stor en fokusgrupp bör vara skiljer sig åt mellan olika källor. I 

vissa böcker står 8 - 12 individer och att de bör pågå mellan 1.5 och 2.5 timmar (Stewart et 

al., 2007, s. 37). I andra står att 4 - 6 individer är lagom (Davidsson, 2007, s. 66). Vi valde att 

ha grupper på 4 - 5 individer för att vi skulle få plats i ett grupprum och intervjuerna varade 

mellan 20 - 40 minuter beroende på hur mycket eleverna i grupperna utvecklade sina svar, 

längre tid än så hade vi inte möjlighet att låna eleverna på grund av deras scheman i skolan.  

Alla deltagande elever i vår studie gick i årskurs ett på det naturvetenskapliga programmet på 

tre olika gymnasieskolor. Alla fokusgruppintervjuer genomfördes i direkt anslutning till den 

praktiska övningen vi observerat. Fokusgrupperna bestod av mellan fyra och fem elever. En 

fokusgruppintervju innebär att man samlar en mindre grupp respondenter för att diskutera ett 

visst på förhand bestämt ämne, ämnet står i fokus för diskussionerna, därav namnet 

fokusgrupp (Davidsson, 2007, s. 62). Vi hade förberett ett antal frågor (se bilaga 2) som vi 

hade som diskussionsunderlag under intervjuerna. Elevernas svar har behandlats som 

gruppsvar, vilket innebär att vi inte har specificerat vilken elev som sagt vad (samma 

tillvägagångssätt ses i Högström et al., 2010b). Vi valde att göra så av främst två anledningar, 

dels var det inte relevant i förhållande till våra frågeställningar att veta vilken elev som sagt 

vad, och dels var det stundtals mycket svårt att i ljudupptagningarna skilja på olika individers 

röster vilket gjorde det omöjligt att behandla svaren som individsvar. Elevgrupperna kommer 

hädanefter i detta arbete att kallas E1, E2 och E3, numrerade efter den ordning som 

intervjuerna genomförts. Eleverna i grupp E1 är med andra ord elever till L1, de i E2 till L2 

och E3 till L3. I elevgrupp E1 deltog två flickor och tre pojkar, i E2 fyra flickor och i E3 en 

flicka och tre pojkar. Alla intervjuer spelades in med ljudupptagning för att sedan 

transkriberas. 

Observationer och instruktioner 

Våra observationer och enkla analyser av de skriftliga instruktionerna är enbart kopplade till 

mål med de specifika praktiska övningarna, och inte för mål med praktiska övningar i 

allmänhet. Vi genomförde observationerna av i huvudsak två anledningar. För det första ville 

vi se om och i så fall vilka mål med övningen som framträdde i lärarens gemensamma 

genomgång med klassen. Vi antecknade därför i ett enkelt observationsprotokoll vad lärarens 

genomgång handlade om och vad som sas. Anteckningarna analyserades sedan genom att vi 

identifierade vilka mål som framträdde både explicit, genom att läraren på något sätt 

benämnde dem som mål eller liknande, och mer implicit genom vad läraren valde att gå 

igenom och betona. För det andra fick vi, genom att se vad de praktiska övningarna handlade 

om och hur de genomfördes, en bra bakgrund inför intervjuerna. På så sätt blev det lättare för 

oss att förstå lärares och elevers svar och kunna ställa relevanta följdfrågor. Observationerna 

gav oss med andra ord en kontext att tolka och analysera intervjusvaren utifrån. 

De skriftliga instruktionerna eleverna hade att utgå ifrån under de praktiska övningarna 

analyserade vi på ett enkelt sätt genom att notera ifall det uttryckligen stod något mål eller 

syfte med övningen utskrivet eller inte. Resultatet vi fått fram utifrån våra observationer och 

analys av instruktionerna ska i huvudsak ses som en kontext att placera in svaren från 

intervjuerna i, och inte som någon huvudsaklig datakälla. 
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Analys av intervjuer 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan. I transkriberingen har det som sagts 

skrivits ut, så ordagrant som möjligt. Hänsyn har inte tagits till exempelvis tonläge, 

betoningar, skratt, suckar eller dylikt. Däremot noterades upprepningar, samt utfyllnadsljud 

såsom hmmm, eehhh och dylikt. Dessa noteringar har dock inte beaktats senare i vår analys, 

och vi har även plockat bort sådant ur de citat som finns i vår resultatdel, för att göra dem mer 

läsbara.  

Eftersom svaren vi fått om mål med den specifika praktiska övningen och om mål med 

praktiska övningar i biologi i allmänhet skiljer sig åt i sin karaktär, så har vi även analyserat 

dem på lite skilda sätt. Svaren som gällde mål med praktiska övningar i allmänhet analyserade 

vi genom att söka efter återkommande teman som utkristalliserade sig ur vårt material 

efterhand som vi läste igenom det, en så kallad tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 

Analysen genomfördes alltså med en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014), och varje 

tema sammanfattar svar med liknande innebörd ur alla intervjuerna. Vi har dock inför vår 

analys inspirerats bland annat utav Högström (2009) och de teman av mål som han listat (se s. 

7). Vissa av de teman vi har identifierat påminner i hög grad om hans, medan andra är unika 

för vårt material. 

De mål som uttryckts i förhållande till de specifika övningarna var, av naturliga skäl, mer 

specifika i sin natur, och de har vi inte tematiserat på samma sätt. Istället har vi identifierat 

varje mål för sig för respektive övning och kunnat jämföra lärares och elevers upplevda mål 

direkt. Vi har under intervjuerna bett lärare och elever skilja mellan huvudsakliga mål med 

övningen och andra mål som var av mer sekundär karaktär. 

Etiska hänsynstaganden 

Alla deltagande elever och lärare i denna studie har lämnat sitt muntliga samtycke att delta. 

Inför våra besök kontaktade vi ett antal lärare som godkände att vi kom och vi bad dem 

informera sina elever om vår studie och uppta intresseanmälningar om att delta. Alla 

deltagande elever var över 15 år och kunde alltså själva besluta om deltagande eller inte utan 

vårdnadshavares godkännande (SFS 2003:460). Vi delade ut skriftlig information om vad vår 

studie handlade om, samt om att allt deltagande var anonymt och frivilligt, och att det var fritt 

fram att avbryta deltagandet när som helst. Alla deltagare som deltog i intervjuer fick också 

motsvarande information muntligt innan intervjun. Vi informerade också i förväg om att 

intervjuerna skulle spelas in, men att inspelningarna kommer raderas efter att arbetet är klart 

(Björkdahl Ordell, 2007, ss. 25-27). 

Observerade praktiska övningar 

För att man lättare ska förstå våra tabeller och diskussioner så behöver man veta lite om de tre 

praktiska övningar som vi observerade. 

Övning 1 

Den praktiska övning som utfördes av L1 och E1 var en laboration där eleverna skulle 

tillverka preparat av lökrotspetsar och sedan titta i mikroskop för att identifiera de olika 

faserna i mitos, celldelning. Laborationen innebar en del grunder inom det praktiska 

laboratoriearbetet som att kunna tillverka ett preparat genom att till exempel färga in celler 
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och kunna hantera ett mikroskop. Den teori som eleverna arbetade med var celldelningens 

olika faser.  

Övning 2 

Den praktiska övning som genomfördes av L2 och E2 var en flerdelad laboration där eleverna 

skulle ta reda på vem mördaren var på en brottsplats genom att först köra en PCR och vid 

nästa tillfälle köra gelelektrofores. Vi var med vid det andra tillfället då eleverna skulle öva på 

att ladda sina prover på gel. Teorin som eleverna arbetade med var DNA-transkription och 

translation, det vill säga hur DNA kopieras i cellen och översätts till proteiner.  

Övning 3 

Den praktiska övning som genomfördes av L3 och E3 var att extrahera DNA ur kindceller. I 

praktiken skulle eleverna ta sina egna kindceller och genom olika steg göra sitt eget DNA 

synligt med blotta ögat. Övningen kopplade samman teori som eleverna arbetat med i kemi 

(bindningar och löslighet) med teori som de arbetade med i biologi (DNAs uppbyggnad och 

egenskaper).  

Alla observationer och intervjuer genomfördes i december 2018.  

Metoddiskussion 

Enligt Stewart et al. (2007, s. 43) finns det nackdelar med fokusgrupper som kan ha påverkat 

de svar vi fått av eleverna, svaren från deltagarna är inte oberoende av varandra utan eleverna 

kan påverka varandra till att svara på det sätt som en eventuell dominant person i gruppen 

svarar. Individer som inte pratar så mycket kanske inte kommer till tals och får uttrycka sina 

åsikter, vidare kan vi som intervjuare påverka gruppen med våra frågor eller ansiktsuttryck. 

En annan svaghet med metoden är att intervjusvaren som samlas in genom 

fokusgruppintervjuer bara speglar åsikterna från den begränsade gruppen och kan inte 

användas för att dra generella slutsatser om en större grupp (Stewart et al., ss. 43-44). 

Under arbetets gång har vår intervjuteknik förbättrats, vilket gjort att vi själva funnit en del 

brister i vår första intervju med lärare och elever. Exempelvis ställde vi inte lika många 

följdfrågor i de två första intervjuerna med L1 och E1, och vi inser att vi kunde bett om fler 

förtydliganden och utvecklade svar. Det kan ha gjort att färre mål har kommit till uttryck i 

dessa intervjuer, eller att våra tolkningar av innebörden i det som sagts har krävt lite mer 

läsande mellan raderna än i de övriga intervjuerna. I de efterföljande intervjuerna var vi mer 

noggranna med att be respondenterna utveckla sina svar. 

En annan faktor som kan ha påverkat vårt resultat är att alla deltagande elever och lärare 

kände till det huvudsakliga syftet med vår studie i förväg, innan de intervjuades. De visste att 

vi skulle komma att ställa frågor om mål med praktiska övningar. Detta innebär att deltagarna, 

medvetet eller omedveten, delvis kan ha förberett sina svar i förväg. Detta kan ha påverkat 

vilka och kanske framförallt hur många mål som framkommit under våra intervjuer. 
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Begränsningar 

Denna studie ska i huvudsak ses som en beskrivande studie som går ut på att jämföra elevers 

och lärares uppfattningar om mål med praktiska övningar i biologi. Vår ambition är att 

identifiera och belysa likheter och skillnader, och gör inga ansatser för att förklara dessa. I de 

fall vi föreslår möjliga förklaringar handlar det främst om spekulationer eller förslag på sådant 

som vore intressant att undersöka vidare i nya studier. 

En annan begränsning är att vi i denna studie enbart intervjuat ett fåtal elever ur varje klass. 

Vi kan därmed bara uttala oss kring just dessa elevers uppfattningar, och inte om klassernas 

uppfattningar i stort. Vi kommer inte heller kunna uttala oss nämnvärt om lärarens förmåga att 

kommunicera sina mål till eleverna, eftersom vi inte vet hur representativa uppfattningarna 

hos de elever vi intervjuat är i förhållande till resten av klassen. Att undersöka hur mål 

kommuniceras har heller inte varit vårt syfte. 

Resultat och Analys 

Denna studie måste ses som en pilotstudie. Vi har ett begränsat empiriskt material, men vi ser 

ändå en del intressanta saker när vi analyserat intervjuerna, som vi ska redogöra för och 

diskutera i följande avsnitt. Resultatet delar vi in utifrån våra två frågeställningar. Vi börjar 

med att presentera resultatet för hur lärare och elever beskriver mål med praktiska övningar i 

biologi i allmänhet. Sedan fortsätter vi med vilka mål vi kunde identifiera i samband med att 

vi frågade om mål med respektive specifik övning.  

Mål med praktiska övningar i biologi i allmänhet 

I vår analys av svaren från lärare och elever kring mål med praktiska övningar i biologi i 

allmänhet har vi identifierat och formulerat elva olika teman. Varje tema representerar 

uttalanden med liknande innebörd. Sex av temana återfinns i svar både från lärare och elever, 

fyra av temana är unika för lärarnas svar och ett av temana har bara uttryckts av elever (se 

tabell 1, 2 och 3). Nedan går vi igenom de olika temana och förklarar deras innebörd samt 

illustrerar dem med citat från lärare och elever. 

Tema 1: Uppöva laborativa färdigheter 

I detta tema inkluderar vi uttalade mål som handlar om att eleverna ska lära sig hantera 

laborativ utrustning, till exempel olika mätinstrument. Vi inkluderar även mål om att lära sig 

olika typer av laborativa standardprocedurer, exempelvis hur man förbereder ett preparat för 

mikroskopering. Temat förekommer i alla intervjuer med lärarna, men bara i en av 

fokusgruppintervjuerna med elever. Citaten nedan är exempel på uttalanden som vi placerat i 

detta tema: 

”Men det handlar väl, […] ibland handlar det bara om metoder […] 

Ibland räcker det tänker jag, att dom lär sig en metod som är använd 

och klassisk, jag kan tycka att det räcker som syfte ibland faktiskt […]. 

Om vi tänker nåt annat ämne som kemi till exempel att dom kan 

destillera, alltså att det behöver inte vara mer än det.” L2 

”De ska kunna jobba lite praktiskt på ett labb, kunna mäta upp grejer, 

kunna läsa en instruktion, […] hantera digitala instrument, litegrann 

sådär” L3  
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Tema 2: Förståelse för vetenskap och vetenskapliga arbetssätt och metoder 

Temat innehåller mål om att lära sig designa egna undersökningar, kunna tänka kritiskt, tänka 

naturvetenskapligt och systematiskt. Med andra ord en förståelse för hur man går tillväga för 

att göra en naturvetenskaplig undersökning och vad som kännetecknar en god 

naturvetenskaplig metodik. Temat återfinns i två av lärarintervjuerna, och i två av 

elevintervjuerna. Citaten nedan är exempel på hur lärare och elever uttrycket sig inom detta 

tema när vi frågat om mål med praktiska övningar i allmänhet: 

”…om jag vill undersöka någonting, alltså att jag på något vis hittar 

en systematik, eller att… jamen just kan dokumentera, kan jag beskriva 

det jag gjort. Kan jag tolka det resultatet jag får. Kan jag liksom dra 

slutsatser eller har jag för mycket felkällor…” L1 

”Jag tänker hela tiden tanken med det [att genomföra praktiska 

övningar] är den vetenskapliga metoden.” L2 

”[…] för de [forskare] startar ju upp med att ha en teori om någonting 

och det de gör, det de gör när de arbetar praktiskt är ju att försöka 

bevisa den, för man kan ju säga vad som helst och skriva ner vad som 

helst men att bevisa den genom något praktiskt gör ju den till något 

trovärdigt, tänker jag.” E3 

Tema 3: Konkretisera teori 

Två av lärarna och två av elevgrupperna uttrycker att praktiska övningar i biologi är ett sätt att 

konkretisera teorin. Med det menar de att praktiska övningar ger möjlighet att se exempelvis 

olika naturfenomen och processer i verkligheten. Att elevers uppfattningar om hur saker ser ut 

och känns inte enbart bör grundas på bilder eller text. Citaten nedan är några exempel på hur 

detta tema uttryckts: 

”Mål i allmänhet, ja, det är ju dels att man konkretiserar teorin helt 

enkelt.” L3 

”När man bara har det som genomgångar, sånt teoretiskt så ser man 

på världen, fast när det är laborationer, fält[studier] och sånt så är 

man inne i världen […]” E3 

”[…] när man bara ser den på tavlan har man ju svårt att bara 

visualisera hur den ska se ut, men när man väl ser den bara, aha, det 

är så här den ser ut […]. Så här är det på riktigt liksom” E2 

Tema 4: Elevinteraktion som genererar inlärning 

Två lärare uttrycker att praktiska övningar fyller en viktig funktion genom att ge tillfällen för 

elever att interagera med varandra på ett annat sätt än under vanliga lektioner, och att de på 

det sättet lär sig av varandra. L3 uttrycker det på följande sätt: 

”Det är ju ett inlärningsmoment i det också, att de [eleverna] pratar 

med varandra under labbtillfället. Det är viktigt att de kommunicerar 

med varandra, det är ju ett lärtillfälle också då.” L3 
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Tema 5: Skriva labbrapport 

Två lärare har angett att kunna skriva labbrapport som ett mål med praktiska övningar. Målet 

att skriva en labbrapport i sig kan syfta mot diverse olika mål (Millar, Tiberghien, & Le 

Maréchal, 2002) som säkert egentligen skulle kunna sorteras in i vissa av våra övriga teman. 

Vi valde dock att ha det som ett eget tema eftersom det var ett så uttalat mål av lärarna i detta 

fall. Då vi inte frågade vidare om specifikt vilka mål läraren hade med att låta eleverna skriva 

labbrapporter, så kunde vi inte avgöra vilket tema det annars skulle hamna i. Citatet nedan är 

taget ur intervjun med L3 som svarar på frågan om mål med laborativa övningar i allmänhet: 

”Kunna skriva en labbrapport, kunna beskriva vad de har gjort.” L3 

Tema 6: Variation i undervisningen för att tillgodose olika inlärningstyper 

Alla elevgrupper och två av lärarna har svarat att ett mål med praktiska övningar är att skapa 

variation i undervisningen för att på så sätt ge möjlighet att lära på olika sätt, och tillgodose 

olika inlärningstyper. Det ger också möjligheter för elever att visa vad de kan på olika sätt. 

Följande citat illustrerar temat: 

”Några kan ha väldigt svårt för teorin och vara väldigt duktiga i det 

laborativa, och tvärtom kan jag se.” L3 

”… att använda så många sinnen som möjligt så kommer jag att lära 

mig bättre, och det tycker jag stämmer med labbarna också, att jag lär 

mig bättre då”. E3 

”Sedan tror jag andra lär sig visuellt och andra lär sig liksom av att 

läsa i böcker så… så att man anpassar liksom för alla.” E1 

Tema 7: Repetera, fördjupa och befästa teoretiska kunskaper  

Detta tema inkluderar mål om att eleverna när de genomför en praktisk övning får repetera 

teori som behandlats tidigare och på så sätt både fördjupar och befäster kunskaperna. Temat 

förekommer i två av lärarintervjuerna och i alla elevintervjuer. Nedan följer några exempel på 

hur temat uttrycks: 

”Jag tror att man lär sig mer om man får göra något konkret med 

händerna, teorin kopplas ihop med något praktiskt, att det befäster 

kunskaperna bättre.” L3 

”[…] man går ju ändå igenom det man lärt sig, med det [att 

genomföra praktiska övningar] ger ju bara djupare förståelse tycker 

jag i alla fall att man får av det” E2 

”…man lär sig ju mycket mer genom att se på riktigt och ta reda på 

saker själv än att bara läsa i en bok.” E1 

 

Tema 8: Lära sig grunder att bygga vidare på 

Detta tema handlar om att mål med praktiska övningar kan handla om att lära sig grunder, 

både teoretiska och praktiska, enbart med syfte att kunna gå vidare till mer avancerade 
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övningar eller kurser senare under utbildningen, eller i arbetslivet. Detta uttrycks av en lärare 

och av två elevgrupper. 

”…om du är jätteintresserad av biologi och väl liksom ska ut och jobba 

med det då är det ju liksom, då kommer du ju stöta på experiment och 

sådant antagligen, eller det beror ju på vad du väljer att jobba med, 

men jag tror det är viktigt för att man har väldigt stor nytta av det tror 

jag när du läser vidare liksom, att kunna utföra saker praktiskt, ja.” E2 

Tema 9: Formativt bedömningsmoment 

En lärare har uttryckt att en viktig funktion med praktiska övningar är att det ger unika 

möjligheter att samtala, diskutera och resonera med eleverna för att på så sätt få en 

uppfattning om hur mycket de förstått av undervisningen, och vilka delar de har svårare för:  

”En annan grej som jag tror är viktig också när man har laboration är 

att man har dem i mindre grupp. Man kommer dem lite närmare. Jag 

kan gå runt och höra hur de resonerar kring olika ämnen, hjälpa dem 

på ett annat sätt också när de är färre. Jag tycker att jag får reda på 

hur liksom de tänker och vad de har förstått och inte förstått.” L3 

Tema 10: Följa instruktion 

Detta tema förekommer i en lärares svar, och handlar om att ett mål med praktiska övningar är 

att eleverna ska lära sig att följa och arbeta efter skriftliga instruktioner: 

”De ska kunna […] läsa en instruktion.” L3 

Tema 11: Väcka intresse, motivation och förundran 

Detta tema innehåller mål som handlar om att praktiska övningar är spännande och intressanta 

och därför skapar intresse och motivation för ämnet hos elever. Detta tema har framkommit i 

samtliga elevintervjuer. Ett exempel ses nedan: 

”Jag tror det är mer spännande för en elev och mer roligt och, när 

någonting är kul så lär man ju sig någonting mer utav det för, det är 

någonting som man liksom vill komma ihåg.” E3 
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Nedan följer två tabeller som visar vilka teman som förekommer i vilka lärarintervjuer (tabell 

1) respektive elevintervjuer (tabell 2). 

Tabell 1: Visar de tio teman som förekommer när lärare beskriver mål med praktiska övningar i 

biologi i allmänhet.  

Teman L1 L2 L3 

Uppöva laborativa färdigheter x x x 

Förståelse för vetenskap och vetenskapliga 

arbetssätt och metoder 
x x  

Konkretisera teori x  x 

Elevinteraktion som genererar inlärning  x x 

Skriva labbrapport x  x 

Variation för att tillgodose olika inlärningstyper  x x 

Repetera, fördjupa och befästa teoretiska 

kunskaper 
 x x 

Lära sig grunder för att bygga vidare på  x  

Formativt bedömningsmoment   x 

Följa instruktion   x 

 

Tabell 2: Visar de sju teman som förekommer när elever beskriver mål med praktiska övningar i 

biologi i allmänhet.  

Teman E1 E2 E3 

Uppöva laborativa färdigheter  x  

Förståelse för vetenskap och vetenskapliga 

arbetssätt och metoder 
 x x 

Konkretisera teori  x x 

Variation för att tillgodose olika inlärningstyper x x x 

Repetera, fördjupa och befästa teoretiska 

kunskaper 
x x x 

Lära sig grunder att bygga vidare på x x  

Väcka intresse, motivation och förundran x x x 
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Jämförelse mellan elevers upplevda mål och lärares mål med praktiska övningar 

I tabell 3 visas en sammanställning över alla de elva teman som vi identifierat i vår analys av 

svaren från elever och lärare när de pratar om mål för praktiska övningar i biologi i allmänhet, 

samt vilka teman som förekommer i vilka intervjuer. Detta för att enklare få en jämförande 

översikt över elevers och lärares svar. 

Tabell 3: En sammanställning av alla identifierade teman och vilka av dem som återfinns i lärares 

respektive elevers svar. De teman som är blåa är de som endast identifierats i lärarintervjuer. Det 

tema som är rött förekommer bara i elevintervjuerna. Svarta teman är de som återfinns i svar både 

från lärare och elever. 

Teman L1 E1 L2 E2 L3 E3 

Uppöva laborativa färdigheter  x  x x x  

Förståelse för vetenskap och 

vetenskapliga arbetssätt och metoder 
x  x x  x 

Konkretisera teori  x   x x x 

Elevinteraktion som genererar inlärning   x  x  

Skriva labbrapport x    x  

Variation för att tillgodose olika 

inlärningstyper 
 x x x x x 

Repetera, fördjupa och befästa 

teoretiska kunskaper 
 x x x x x 

Lära sig grunder för att bygga vidare på  x x x   

Formativt bedömningsmoment     x  

Följa instruktioner      x  

Väcka intresse, motivation och 

förundran 
 x  x  x 

 

Mål med specifika övningar  

I följande tre tabeller presenterar vi lärarnas angivna mål med de specifika övningarna och 

elevernas upplevda mål med samma övning. Vi har även angett vilka mål vi kunnat identifiera 

under gemensamma genomgångar under själva övningen och vilka vi har kunnat hitta i 

instruktionerna som delats ut till eleverna. Två av instruktionerna var långa handledningar på 

många sidor, i ett fall delades bara de stegvisa instruktionerna ut till eleverna och då har vi 

tittat efter eventuella mål som framgått i den delen. Övning 2 var en tvådelad laboration och 

vi har bara tittat på instruktionen som delades ut under det tillfälle vi var med och 

observerade, vilket var under den andra delen.  

Vi har inte tematiserat dessa mål eftersom de som framkommit är väldigt konkreta och inte 

lika många som för de mål som uttryckts för praktiska övningar i allmänhet. När målen som 

framkommit varit så konkreta har lärare och elever ofta även använt samma ord och vi har 

inte behövt tolka deras uttalanden.  
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Övning 1 

Under intervjuerna framkommer det två huvudsakliga mål med den här uppgiften som både 

lärare och elever anger, ’se faserna i mitos i verkligheten’ och ’öva på att använda 

mikroskop’.  

”[…] dels belysa det momentet mitos, celldelning, som vi är på just nu 

och att visa eleverna att det här kan vi faktiskt se på riktigt, och sedan 

så har jag valt att genomföra den nu eftersom vi tränar på 

mikroskopteknik.” L1 

Här uttrycker läraren huvudmålen ’se mitos i verkligheten’ och ’träna på mikroskopteknik’. 

Citatet är hämtat ur ett större sammanhang där läraren senare utvecklar sitt svar och förklarar 

att hon också vill ’väcka intresse och förundran’ hos eleverna genom att låta eleverna se de 

olika stegen i mitos på riktigt. 

”Så det är syftet att faktiskt få befäst teorin med någon slags verklighet, 

vilket vi inte alltid kan göra i biologin”. L1 

I detta citat uttrycker läraren det sekundära målet att eleverna ska ’förstå mitos’ teoretiskt 

genom att se det i verkligheten.  

”[…] hitta dom olika faserna i cellernas delning, när dom delar sig.” 

E1 

”Se dom på riktigt, inte bara på bilder.” E1 

Dessa två elevcitat uttrycker huvudmålet ’se mitos i verkligheten’.  

”Använder ett mikroskop och allt sådant, processen liksom, hur man 

lade på de där glasen och allt sådant.” E1 

I detta citat uttrycker en elev huvudmålet ’mikroskopering’, att de ska träna på hela 

proceduren med att tillverka preparat och hantera mikroskopet.  

Övningen var tydlig med sina mål, både från läraren och instruktionen som delades ut till 

eleverna. Förutom de två huvudsakliga målen så framkom även tre till från läraren, där ett var 

’att väcka intresse’, ett annat att ’lära sig göra preparat’ och det sista att ’förstå de olika stegen 

i mitos’. Även eleverna angav att ’lära sig göra preparat’ som ett ytterligare mål.  

Under observationen kunde vi upptäcka de två huvudmålen, samt att eleverna skulle ’lära sig 

göra preparat’, men vi såg också att läraren tryckte mycket på säkerheten kring användandet 

av skalpeller och hur eleverna hanterade infärgningsvätskan. Läraren pratade även kring hur 

eleverna skulle dokumentera vad de såg i sina mikroskop. Just det målet var något som 

läraren förändrade under lektionens gång, eftersom hon upptäckte att de redan hade bra koll 

på de olika faserna i mitos och hur de såg ut. Därför behövde de inte dokumentera lika 

noggrant som det uttrycktes i instruktionen. Eftersom det delades ut en instruktion till 

eleverna ser vi det som ett implicit mål med övningen att eleverna ska kunna ’följa skriftlig 

instruktion’.  
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Tabell 4: Visar de mål som uttrycktes av L1 och E1 när det gäller övning 1. Stora kryss indikerar de 

mål som uttryckts som huvudsakliga, små kryss indikerar övriga mål. I tabellen syns också vilka mål 

som framträdde explicit eller implicit under vår observation, samt om och i så fall vilka mål som stod 

utskrivna i den skriftliga instruktionen. 

Mål  Lärare Elev Observation Instruktion 

Mikroskopiering X X x  

Se mitos i verkligheten X X x x 

Väcka intresse, motivation, förundran x    

Lära sig göra preparat x x x x 

Förstå de olika stegen i mitos x  (implicit)  x 

Säkerhetstänk   x  

Dokumentation   x  

Följa instruktion   (implicit)  

 

Övning 2 

Ur våra intervjuer med lärare och elever efter övning två kunde vi identifiera fem 

huvudsakliga mål med övningen som läraren angett, två av dessa upplevde även eleverna var 

de huvudsakliga målen. Ett var att ’prova på PCR’, som en modern metodik inom biologin. 

Det andra var att de skulle ’förstå PCR’, vad som händer i de olika stegen. Sedan har läraren 

angett tre ytterligare, ’djupare förstå translation och transkription’, ’uppöva laborativa 

färdigheter’ och känna en förtrogenhet med det laborativa arbetet, samt ’att väcka intresse och 

förundran’ hos eleverna.  

”[…] alltså detta området kan ju vara väldigt svårt att förstå, så då är 

det enklare att se det med egna ögon, och så kommer man ihåg det 

bättre om man gör det själv än om någon annan som förklarar.” E2 

I detta citat uttrycker eleven att det är lättare att förstå och komma ihåg om man sett 

proceduren i verkligheten.   

”Alltså, hur man verkligen kopierar DNA och hur man sedan jämför 

DNA och liksom får fram någon skyldig på en brottsplats.” E2 

I detta citat uttrycks målet att ’prova på modern metodik’ som PCR och hur det kan användas 

i verkligheten.  

Under våra observationer har vi identifierat samma två huvudmål, men även ett av dem som 

läraren angett som ett mål, nämligen att eleverna ska ’uppöva laborativa färdigheter’. 

Eftersom det även delades ut en steg-för-steginstruktion så är ju även det ett syfte att eleverna 

ska kunna ’följa en instruktion’. I de skriftliga instruktionerna som eleverna utgick ifrån under 

laborationen fanns inga mål med övningen utskrivna. Eftersom detta var del två av en 

laboration kan det hända att mål funnits med i andra delar av instruktionerna, men det vet vi 

inte.  

Läraren har även angett ytterligare mål än vad som framgått till eleverna och hon var också 

tydlig med det i intervjun att vissa mål är baktankar som inte behöver förmedlas till eleverna, 

ett sådant är ’att väcka intresse och motivation’ hos eleverna. 
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Tabell 5: Visar de mål som uttrycktes av L2 och E2 när det gäller övning 2. Stora kryss indikerar de 

mål som uttryckts som huvudsakliga, små kryss indikerar övriga mål. I tabellen syns också vilka mål 

som framträdde explicit eller implicit under vår observation, samt om och i så fall vilka mål som stod 

utskrivna i den skriftliga instruktionen. 

Mål  Lärare Elev Observation Instruktion 

Prova modern metodik, PCR X X x  

Förstå PCR X X x  

Djupare förstå translation, transkription X    

Laborativa färdigheter, förtrogenhet X  x  

Väcka intresse, motivation, förundran X    

Skriva Labbrapport x    

Hur kunskaper om DNA-transkription 

lett till utveckling av PCR 
x    

Följa skriftlig instruktion x  (Implicit)  

 

Övning 3 

Efter intervjuer med lärare och elever efter övning tre kunde tre huvudmål identifieras som 

både lärare och elever angett. Dessa var att ’se DNA’, ’väcka intresse och motivation’ samt att 

’koppla samman biologi med kemi’. Utöver dessa huvudmål kan man i tabell 6 se att läraren 

angett ytterligare tre mål medan eleverna angett ytterligare två mål med övningen. Dessa är 

inte samma utom för ett, ’att koppla teori och praktik’.  

”Mål och syften med just den här laborationen, det var att visa hur 

ganska enkelt det var att få fram DNA och att de fick se DNA i 

verkligheten.” L3 

I detta citat uttrycker läraren att eleverna ska få se DNA i verkligheten. Han vill också skapa 

intresse hos eleverna genom att visa att det är ganska lätt att få fram DNA.  

”[…] jag kopplar ihop det lite med kemin där med löslighet och 

bindningar också där.” L3 

Här uttrycker läraren huvudmålet ’koppla samman biologi med kemi’.  

”Det är ju alltid bra att de får jobba praktiskt, laboratoriearbete, även 

om det inte är så svåra moment här, men att läsa en instruktion.” L3 

Läraren uttrycker här de mer sekundära målen ’laborativa färdigheter’ och ’följa 

instruktioner’.  

”Jag tänker att vi gjorde det för att dels är det ju lite colt att kunna se 

sitt eget DNA eller så, men jag tror även att vi fick ju använda ämnen 
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som vi kunde koppla ihop, alltså deras egenskaper, att de typ löser upp 

cellmembranet och sådant.” E3 

Detta elevcitat illustrerar alla tre huvudmålen ’väcka intresse, motivation och förundran’, 

’koppla samman biologi med kemi’ samt ’se DNA’.  

”…jag tänker att ämnena hör ju ihop på ett sätt och detta visar ju 

tydligt att de hör ihop, att kemiska bindningar som vi har pratat om 

och molekyler som vi har pratat om, att det kan användas i båda 

ämnena.” E3 

Här uttrycks återigen huvudmålet ’koppla samman biologi med kemi’.  

”Att vi har förstått, för detta visar ju att om vi vet vad vi jobbat med 

innan så kan vi även veta vad som händer i denna labben.” E3 

Detta citat är hämtat ur ett större sammanhang, men det illustrerar att eleverna uppfattar 

laborationerna som ett tillfälle för läraren att kunna se om eleverna förstått vad de tidigare 

arbetat med och då kan ge dem feedback som ett slags formativt bedömningsmoment.  

Tabell 6: Visar de mål som uttrycktes av L3 och E3 när det gäller övning 3. Stora kryss indikerar de 

mål som uttryckts som huvudsakliga, små kryss indikerar övriga mål. I tabellen syns också vilka mål 

som framträdde explicit eller implicit under vår observation, samt om och i så fall vilka mål som stod 

utskrivna i den skriftliga instruktionen. 

Mål  Lärare Elev Observation Instruktion 

Se DNA X X x x 

Väcka intresse, motivation, förundran X X x  

Koppla samman biologi med kemi X X x  

Följa instruktioner x  x  

Laborativa färdigheter x  x  

Formativ bedömning  x   

Koppla teori och praktik x x x  

Repetera teoretisk kunskap (löslighet, 

bindningar, cellers uppbyggnad m.m) 
 x x  

Lära sig grunder för att bygga vidare på  x   

 

Om man tittar på de specifika övningarna och jämför lärarens svar om mål med övningen och 

elevernas upplevda mål med respektive övning så ser man att huvudmålen för övningen 

framgått till eleverna. I två av fallen (tabell1 och 2) har läraren fler mål med övningen än vad 

som framgått till eleverna. Den ena läraren uttryckte i intervjun att hon har fler mål än vad 

hon kommunicerar till eleverna, det är baktankar med övningen som inte behöver framgå till 
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eleverna. Speciellt målet att väcka nyfikenhet och motivation är nog ett mål som inte 

kommuniceras till elever.  

Diskussion 

Mål med praktiska övningar i allmänhet 

Våra resultat visar att de elever som vi intervjuat har tydliga uppfattningar om varför 

praktiska övningar är viktiga i biologiundervisningen och vilka mål som praktiska övningar 

kan uppfylla. De har inte svårt att svara på frågan om mål med praktiska övningar i biologi, 

och uppger flera olika typer av mål. Detta skiljer sig från en del tidigare studier där elever haft 

enbart vaga eller inga uppfattningar om målen med praktiska övningar (se t.ex. Berry et al., 

1999). Våra resultat verkar också tala emot det som Hofstein & Lunetta (2004) hävdar, att 

elever under praktiska övningar bara är intresserade av att göra rätt och få fram rätt svar, och 

att de inte förstår att praktiska övningar också handlar om att använda huvudet och hantera 

idéer. Tvärtom verkar det som att eleverna i vår studie i första hand tänker att praktiska 

övningar är ett sätt att lära sig teoretisk kunskap, då mål inom temat ’repetera, fördjupa och 

befästa teoretiska kunskaper’ lyfts fram av alla elevgrupper. Flera av eleverna i våra intervjuer 

uppger också att de tycker att praktiska övningar ger dem djupare förståelse för ämnets 

teoretiska innehåll, eller att de lär sig detta bättre genom att arbeta praktiskt. Även två av 

lärarna vi intervjuat framhäver mål inom detta tema, och den tredje läraren (L1) har istället 

uttryckt temat ’konkretisera teori’ som kan sägas vara närbesläktat eftersom även det handlar 

om att praktiska övningar kan göra teorin tydligare. Séré (2002) beskriver i sin artikel att ett 

vanligt synsätt inom skolan är att praktiska undervisningsformer så att säga står i teorins 

tjänst. Detta synsätt verkar med andra ord delas av både lärare och elever i vår studie. 

Huruvida detta är ett lämpligt perspektiv, det vill säga i hur hög utsträckning elever faktiskt 

förmår koppla teoretisk kunskap med det dom gör praktiskt, har ifrågasatts av exempelvis 

Abrahams och Millar (2008) (se inledning). Frågan om vad eleverna faktiskt lär sig eller inte 

av praktiska övningar omfattas inte av vår studie. Det vi kan säga är att eleverna åtminstone 

verkar vara medvetna om att de förväntas dra kopplingar mellan teori och praktik, de vet att 

det kan vara ett mål med praktiska övningar. Det är viktigt eftersom tidigare forskning visat 

att en medvetenhet om mål är en förutsättning för ett effektivt lärande (se t.ex. Berry et al., 

1999; Anderhag et al., 2014). 

Målen inom de teman som diskuterats i stycket ovan kan sägas höra till det Séré (2002) kallar 

’konceptuella mål’ och handlar om att lära sig teoretisk kunskap genom praktiska övningar, 

och dessa framhävs som sagt av alla elevgrupper i denna studie. En annan typ av mål är de 

som handlar om att praktiska övningar kan gå ut på att eleverna ska tillägna sig olika typer av 

praktiska färdigheter. Séré (2002) kallar den typen av mål för ’procedurrelaterade’. Bland de 

teman vi identifierat i denna studie finns åtminstone ett som tydligt hör till den kategorin, 

nämligen temat ’uppöva laborativa färdigheter’. Detta tema uppges bara i en av 

elevgrupperna. Detta verkar stödja det Séré (2002) hävdar att tidigare studier visat, nämligen 

att konceptuella mål är det elever först och främst kommer att tänka på när det gäller mål med 

praktiska övningar, och att procedurrelaterade mål inte lika ofta uppfattas. Mål som handlar 

om att tillägna sig laborativa färdigheter framhävs däremot av alla lärare i vår studie, vars 

uppfattning alltså verkar skilja sig från elevernas. Bilden blir dock mer komplex när man 

sneglar på vilka mål som eleverna uppfattat med de specifika praktiska övningarna. I både 
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övning 1 och 2 så uppgav lärarna huvudmål som hade med praktiska färdigheter att göra. I 

övning 1 handlade det om att öva på mikroskopering, och i övning 2 om att prova på att utföra 

PCR. Båda dessa mål har eleverna också uppfattat som viktiga. I övning 2 och 3 har dock 

lärarna även ordagrant uttryckt laborativa färdigheter mer generellt som sekundära mål med 

övningarna, och så har inte eleverna uttryckt det. Högström et al. (2006) visade i sin studie att 

lärare uppger olika typer av mål beroende på om man frågar om specifika laborationer eller 

om laborationer i allmänhet. Vår studie tyder alltså på att detsamma kan gälla även för elever. 

Det verkar dock som att elever har lättare att identifiera och förstå när det är någon specifik 

praktisk färdighet de förväntas öva på, såsom exempelvis mikroskopering. Lärare verkar 

istället tänka att laborativa färdigheter alltid är närvarande som mål, och att allt som görs 

praktiskt delvis handlar om att eleverna ska få labbvana och bli förtrogna med hur man agerar 

och beter sig på labb eller i fält.  

Om man jämför elevgruppernas uppfattningar om mål med praktiska övningar i allmänhet 

med vad deras respektive lärare har angett för mål så ser man att överensstämmelsen generellt 

inte är så hög. L2 och E2 överensstämmer ganska väl, med fem av åtta teman gemensamt. För 

övriga två lärare och respektive elevgrupper är överensstämmelsen sämre. Vad detta kan bero 

på är svårt att uttala sig om utifrån denna studie, men det är ändå ett resultat som bör noteras 

då det vid första anblick förefaller ligga i linje med en del tidigare forskning (se t. ex. 

Wilkinson & Ward, 1997; Ottander & Grelsson, 2006). Resultatet skulle kunna vara en 

indikation på att lärare är olika tydliga när det gäller sin kommunikation kring mål, men det 

kan också ha helt andra anledningar. Vår bristande intervjuteknik under första intervjutillfället 

kan ha spelat in. En annan anledning till bristande överensstämmelse kan vara att eleverna och 

lärarna i denna studie inte känt varandra så länge. Alla intervjuade elever gick i årskurs ett på 

gymnasiet och intervjuerna ägde rum i december. Med andra ord har de inte undervisats av 

sina gymnasielärare i mer än knappt en termin. Förmodligen är eleverna i vår studie 

fortfarande i hög grad influerade av de uppfattningar om mål med praktiska övningar som de 

skapat sig under högstadiet. Det hade varit intressant att undersöka om elevers uppfattningar 

stämmer bättre överens med deras lärares ju längre tid de undervisats av dem. Det vore 

intressant att intervjua elever och deras lärare från olika årskurser på gymnasiet för att få en 

uppfattning kring detta, men det var dessvärre inte möjligt inom ramarna för denna studie. I 

framtida studier vore en bättre spridning över olika årskurser att rekommendera. 

Något som elever och lärare i vår studie verkar vara desto mer överens om är att viktiga mål 

med praktiska övningar är att skapa variation i undervisningen och ge möjlighet att lära sig 

saker på olika sätt. Mål inom temat ’variation för att tillgodose olika inlärningstyper’ 

framhävs av två av lärarna och av alla tre elevgrupperna. Extra intressant är det eftersom det 

är en typ av mål som vi inte direkt hittat någon motsvarighet till i vår genomgång av tidigare 

forskning. Det skulle kunna hävdas att temat innehåller det som exempelvis Högström et al. 

(2006) kallar för affektiva aspekter, eftersom variation i undervisningen kan ses som ett sätt 

att bibehålla elevernas motivation och intresse. Det kan också sägas innehålla kognitiva 

aspekter (Högström et al., 2006) eftersom det handlar om att gynna inlärningen hos eleverna.  

På sätt och vis skulle man alltså kunna säga att temat finns representerat i tidigare forskning, 

det finns åtminstone besläktade varianter. Ändå tycker vi att det sticker ut, synsättet hos våra 

respondenter om att alla lär sig på olika sätt och att det är viktigt att bejaka detta. Under vår 

lärarutbildning har vi blivit varse om att begreppet inkludering är på tapeten i svenska skolan, 

och att anpassning av undervisningen för att möta alla elevers behov är ett hett ämne. Kanske 
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träder temat ’variation för att tillgodose olika inlärningstyper’ fram i vår undersökning som ett 

symptom på genomslagskraften hos dessa aktuella skolfrågor, både bland lärare och elever. 

Två lärare och två elevgrupper har uppgett mål inom temat ’förståelse för vetenskap och 

vetenskapliga arbetssätt och metoder’. Denna typ av mål har i tidigare studier varit 

frånvarande när lärare beskrivit sina mål med praktiska övningar, vilket forskarna beklagat sig 

över (se t.ex. Abrahams & Millar, 2008; Ottander & Grelsson, 2006; Högström et al. 2010a). 

Därför är det intressant att i denna studie uppfattas dessa mål som viktiga både av lärare och 

elever. Vår studie skiljer sig dock från tidigare, till exempel Högström et al. (2010a) och 

Ottander och Grelsson (2006), då vi intervjuat lärare på gymnasiet, och på det 

naturvetenskapliga programmet, och inte på högstadiet. Det kan kanske vara en förklaring till 

att vi kunnat identifiera andra typer av mål. Det kan också vara så att lärares syn på eller 

medvetenhet kring denna typ av mål förändrats över tid då det är några år sedan tidigare 

studier genomfördes.  

Två teman som bara lärare angett under intervjuerna är ’elevinteraktion som genererar 

inlärning’ och ’skriva labbrapport’. Lärarna har totalt sett uppgett fler mål med praktiska 

övningar i biologi än eleverna, vilket skulle kunna förklaras av att lärare har baktankar, det 

vill säga mål som de inte tycker är viktiga att kommunicera till eleverna. Temat 

’elevinteraktion som genererar inlärning’ kan vara ett sådant. Det kan också vara så att 

intervjusituationen får lärarna att börja tänka och reflektera på ett annat sätt än vad de 

vanligtvis gör, och att det i sig lockar fram mål som de kanske inte tänkt på från början. 

I tidigare forskning lyfts ofta affektiva mål med praktiska övningar fram som viktiga (se t.ex. 

Johnstone & Al-Shuaili, 2001; Högström et al., 2006). Dessa typer av mål återfinns också i 

denna studie. När man ser på svaren från eleverna så har alla elevgrupper angett mål inom 

temat ’väcka intresse, motivation och förundran’ som viktiga med praktiska övningar, mål 

med tydlig affektiv karaktär. Ingen av lärarna har dock angett detta tema som viktigt för 

praktiska övningar i allmänhet, vilket är förvånande då det är ett vanligt förekommande mål i 

tidigare studier där lärare tillfrågats om mål med praktiska övningar, exempelvis (Högström et 

al., 2006; Ottander & Grelsson, 2006). Däremot har mål av affektiv karaktär framkommit hos 

alla lärare när de beskrivit mål för sina specifika övningar, detta kommer vi diskutera mer i 

följande avsnitt.  

Mål med specifika praktiska övningar 

Lärares och elevers uppfattningar om mål med respektive specifika praktiska övning visar god 

överensstämmelse, åtminstone när man tittar på huvudmålen. Alla de mål som eleverna 

uppfattat som viktigast med respektive övning, har också av deras respektive lärare benämnt 

som huvudsakliga mål. I ett av fallen har läraren dock angett fler huvudsakliga mål än vad 

eleverna har uppfattat, ett av dessa är ’väcka intresse och skapa motivation’. Just denna lärare 

beskriver i intervjun att hon ofta har många ”baktankar” med de praktiska övningar hon 

väljer, och att hon inte tycker att dessa alltid behöver kommuniceras till eleverna. Vi hade 

också problem att utkristallisera målen när vi analyserade intervjun samt vilka som var 

huvudsakliga respektive sekundära då läraren på varje fråga gav väldigt uttömmande svar. De 

två huvudmål som eleverna i övning 2 har identifierat är också två av de mål vi tyckte 

framträdde tydligt under våra observationer. Likadant är det med övning 1 och 3, de mål som 

lärarna under vår intervju uttryckte som huvudmål med övningarna framträdde också i den 

genomgång de hade med sina elever under lektionen. Högström et al. (2010b) kommer i sin 
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studie fram till att det är viktigt att lärare agerar i enlighet med sina mål med en praktisk 

övning, annars är det lätt att eleverna missförstår vad som är viktigt att lära sig. Lärarna i vår 

studie förefaller åtminstone delvis agera enligt sina mål, och kanske är det en bidragande 

faktor till att deras huvudmål tydligt nått fram till eleverna. Samtidigt framträder i våra 

observationer av två övningar, övning 1 och 3, vissa mål som enligt lärarna enbart är 

sekundära, eller som i några fall inte ens nämns av lärarna under intervjun. Det verkar alltså 

inte som att det är helt lätt att som lärare medvetet hålla sig till enstaka mål. Det kan också 

vara ett tecken på lärarnas flexibilitet, att de justerar sina mål lite efterhand som de upptäcker 

att det finns behov av det under lektionen. Av de mål som framträtt under våra observationer, 

men inte alls eller enbart sekundärt under intervjuerna med lärarna, är det inget som 

missförståtts som ett huvudmål av eleverna. Vissa av dem har dock uppfattats som sekundära, 

mindre viktiga, mål.  

När det gäller de skriftliga instruktionerna som eleverna hade att utgå ifrån under de specifika 

praktiska övningarna så är det bara i ett fall, övning 1, som mål med övningen tydligt 

framträder. Dock är dessa mål inte helt samstämmiga med de mål som läraren uppgav som 

huvudmål. Det verkar dock inte vara något som har förvirrat eleverna i någon större 

utsträckning. Även i övning 3 framträder ett mål, men i det fallet mer som ett förväntat 

resultat av laborationen, snarare än som något eleverna förväntas lära sig. Övning 2 och 3 var 

också lite speciella, då instruktionerna inte var skrivna av lärarna själva utan hörde till det 

laborationskit som eleverna använde sig av. Instruktionerna var dessutom bara en del av ett 

omfattande häfte, som eleverna i dessa fall inte hade tillgång till. Vi kan med andra ord inte 

säga så mycket om de skriftliga instruktionernas roll i vår studie, men av tidigare forskning 

framgår det att det är en fördel ifall de mål som läraren har med en praktisk övning även 

framgår i eventuella skriftliga instruktioner, eftersom det då blir ännu tydligare för eleverna 

vad de förväntas lära sig (Ottander & Grelsson, 2006). 

I två av tre fall har läraren angett fler mål än vad eleverna angett. Något som kanske inte är så 

konstigt eftersom lärare säkert ofta har fler mål än vad som kommuniceras till elever. Det har 

även angetts i tidigare studier, exempelvis (Hart et al., 2000), att det är viktigt att läraren 

väljer ut ett fåtal mål och kommunicerar dessa till eleverna för att få ett gynnsamt lärande för 

eleverna. Det verkar som att lärarna i denna studie försöker göra detta, men att de i 

bakhuvudet har fler mål som de väljer att hålla för sig själva, som en av lärarna uttrycker det i 

intervjun. I det fall, övning 3, där eleverna faktiskt uttrycker fler mål än läraren är det svårt att 

se vad det beror på. Ett av de mål som eleverna uppger, men inte läraren, framträder dock 

också i våra observationer. Det kan ha gjort att eleverna uppfattat det som ett mål. Eleverna 

har också i övning 3 uppfattat den specifika övningen som ett formativt bedömningsmoment, 

det vill säga som ett tillfälle för lärare att kolla av vad de har förstått och inte. Mål av denna 

typ uttalas även av L3, men inte i samband med frågor om den specifika övningen, utan som 

mål med praktiska övningar i allmänhet. Så på sätt och vis har L3 och E3 liknande 

uppfattningar, men uttrycker det i olika sammanhang.  

Två av tre lärare har angett ’följa skriftlig instruktion’ som ett sekundärt mål och det framgår 

även explicit under våra observationer eftersom det delas ut en instruktion. Detta identifierade 

inte någon elev som ett mål under intervjuerna. Är detta ett mål som inte kommuniceras 

tillräckligt tydligt till eleverna? Eller är det något de tycker är underförstått i samband med 

praktiska övningar, och därför inte nämner? Vi har under vår utbildning fått känslan av att en 

allmän rådande uppfattning, eller kanske snarare diskurs, bland lärare är att elever inte är 
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tillräckligt noga med att läsa och följa instruktioner utan istället tar genvägar och väljer att 

fråga läraren. Kanske är det en frustration kring detta som får lärarna att uttala ”följa 

instruktion” som ett mål? I så fall verkar det inte som att eleverna är medvetna om detta. 

Slutsatser och didaktiska implikationer 

Vår studie visar att elever på gymnasiet kan ha tydliga och välutvecklade uppfattningar om 

mål med praktiska övningar i biologi. När vi frågat elever om mål med praktiska övningar i 

allmänhet föreslår de flera mål av olika karaktär. Det motstrider en del tidigare forskning som 

hävdat att elevers uppfattningar om mål med praktiska övningar är vaga. Den typ av mål som 

förefaller vara bland de främsta som elever kommer att tänka på är sådana som handlar om att 

praktiska övningar går ut på att tillägna sig teoretisk kunskap. Samma synsätt verkar även 

finnas hos lärarna. Även det som kallas affektiva mål, såsom att praktiska övningar är ämnade 

att stimulera elevers intresse och motivation, uppfattas som viktiga av eleverna. Lärarna 

däremot, förvånande nog, beskriver inte med någon tydlighet affektiva mål när de tillfrågas 

om mål med praktiska övningar i allmänhet. När de anger mål med specifika övningar så 

framträder dock affektiva mål hos alla lärarna.   

Mål med praktiska övningar som handlar om att tillägna sig praktiska, eller laborativa, 

färdigheter verkar inte vara lika uppenbara för eleverna. Det är dock en typ av mål som 

frekvent uppges av lärarna. I de fall där mer konkreta praktiska färdigheter, såsom att kunna 

använda ett mikroskop, var ett mål med specifika praktiska övningar så har eleverna också 

uppfattat detta. Däremot verkar de inte vara lika medvetna om att allt som görs praktiskt, 

såsom lärarna tycks se på det, går ut på att förskansa sig det som kan kallas ”labbvana”, eller 

förtrogenhet med laborativ utrustning och instrument mer allmänt. Vår studie indikerar att den 

typen av mål kanske tydligare behöver kommuniceras till eleverna. 

Ett intressant resultat av vår studie är att flera av lärarna och eleverna, om än inte alla, uppger 

att ett viktigt mål med praktiska övningar är att få förståelse för och kunskap om vetenskap 

och vetenskapliga arbetssätt och metoder. Den typen av mål framhävs som viktiga av många 

forskare inom området, men har noterats vara frånvarande i tidigare studier där lärares och 

elevers syn på mål med praktiska övningar har undersökts. Ett annat intressant resultat är ett 

tema av mål som framträder, som vi inte kunnat hitta någon direkt motsvarighet för i tidigare 

forskning. Detta tema handlar om att ett mål med praktiska övningar i biologi handlar om att 

skapa variation i undervisningen för att på så sätt tillgodose olika sätt att lära. Temat 

förekommer hos nästan alla elever och lärare. 

Vår studie visar att de mål som elever uppfattat som viktigast med de specifika övningarna är 

sådana mål som även deras lärare uppgett som huvudmål. Dessa mål framträdde också i de 

observationer vi gjorde av vad lärarna betonade när de hade genomgång med sina elever inför 

de praktiska övningarna. Ifall det är en förklaring till att eleverna också uppfattade dem så 

tydligt är dock svårt att säga eftersom även andra mål identifierades under observationerna, 

men som eleverna inte uppfattat. I två av våra tre fall uppger lärarna fler mål med de specifika 

praktiska övningarna än vad eleverna har uppfattat. En förklaring kan vara att lärare har 

”baktankar” med de praktiska övningar som de väljer ut, det vill säga mål som de medvetet 

väljer att hålla för sig själv. 

När det gäller vårt val av metod så drar vi slutsatsen att intervjuer och fokusgruppintervjuer är 

lämpligt för att fånga upp lärares och elevers uppfattningar om mål med praktiska övningar i 



29 

 

biologi. Man bör dock vara medveten om det faktum att respondenterna i intervjusituationen 

förmodligen börjar reflektera och spinna vidare i tankarna kring det de intervjuas om på ett 

annat sätt än vad de gör ”till vardags”. En tanke föder en ny tanke och så vidare, vilket säkert 

gjort att respondenterna kommit på fler möjliga mål med praktiska övningar än vad de brukar 

vara medvetna om annars. Att eleverna i denna studie har gott om svar på tal i intervjuerna 

med oss, behöver med andra ord inte betyda att de hade varit stensäkra på varför de 

exempelvis står och skär i en lökrotspets, om man hade ställt frågan till dem precis i den 

situationen. Samma sak gäller säkert till viss del även för lärarna, även om de kanske 

förväntas vara mer medvetna om vad de gör och varför. Därför kanske vår studie inte kan 

säga så mycket om vilka mål som faktiskt gestaltas och blir verklighet i klassrummet eller ute 

i fält. För att ta reda på det krävs andra typer av metoder, exempelvis observationsstudier. 

Även om inte resultatet i denna studie kan säga så mycket om under vilka förutsättningar 

elever lär sig som mest i samband med praktiska övningar, så finns det gott om stöd i tidigare 

forskning för att slutligen ge några generella rekommendationer om hur man som lärare bör 

tänka kring praktiska övningar i sin undervisning. För det första bör man inför en praktisk 

övning välja ut ett eller ett fåtal tydliga och genomtänkta mål, och vara transparant med dessa 

inför eleverna. Målen skrivs med fördel ut även på skriftliga laborationsinstruktioner, och 

läraren bör sträva efter att medvetet agera i enlighet med målen under den praktiska övningen. 

På så vis kan eleverna få en klar bild av vad de förväntas lära sig, eller träna på, och chanserna 

för att målen blir verklighet ökar. Vi vill också lägga till att vi tycker det är viktigt att som 

lärare lyssna på sina elever, och vara uppmärksam på hur de uppfattar saker och ting. Vår 

studie visar att elever har många kloka tankar kring vad en praktisk övning kan fylla för 

funktion, i vissa fall kanske till och med sådana som du som lärare inte tänkt på själv. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor för semistrukturerad lärarintervju 

1. Vad var ditt huvudsakliga mål, eller syfte, med att genomföra detta praktiska moment? 

2. Finns det ytterligare mål, eller syften som du tycker att denna praktiska övning kan 

uppfylla? 

3. Gick den här lektionen som du hade tänkt i förväg? Varför/Varför inte? 

4. Är detta en återkommande övning i din undervisning, det vill säga har du genomfört 

det förut? 

5. Upplever du att detta tillfälle på ett bra sätt representerar hur det brukar se ut när du 

genomför detta praktiska moment i en klass?  

6. Dök det upp frågor som inte brukar dyka upp? Vilka i så fall? 

7. Var du under lektionens gång tvungen att justera något som påverkade målen, syften, 

med övningen? På vilket sätt i så fall?  

8. Om du skulle beskriva det värsta pedagogiska scenariot du kan tänka dig vid 

genomförandet av denna praktiska övning, hur skulle det se ut?  

9. Om vi pratar mer generellt, vad tycker du det finns för mål och syften med praktiska 

övningar i biologi? 

10. Finns det enligt dig mål och syften med undervisningen som inte går att uppfylla på 

något annat sätt än att ha praktiska övningar? 

11. Hur resonerar du när du väljer ut praktiska övningar? 
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Bilaga 2: Frågor inför fokusgruppintervju 

1. Vad upplevde ni var det huvudsakliga syftet, eller målet, med denna praktiska övning? 

2. Vad tror ni att er lärare svarar på samma fråga? 

3. Kan ni beskriva vad ni fick ut av den här praktiska övningen? 

4. Mer generellt, av vilka anledningar genomför man laborationer och andra praktiska 

övningar i biologi, tror ni? 

5. Hur tror ni lärare gör när de väljer ut praktiska övningar? 

6. Vad enligt er, kan man uppfylla för mål och syften med praktiska övningar som man 

kanske inte kan uppfylla med ”vanlig” undervisning? 
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