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besvara är vilka typer av laborationer lärare använder sig av? Vilka 
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genomfördes genom kvalitativa intervjuer i form av en halvstrukturerad 
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att det ska motivera elever, det ska anknytas till ett undersökande 
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beskriver lärarna att det är viktigt att använda laborationer för att väcka 

elevernas intresse. I förhållande till det undersökande arbetssättet 

beskriver lärarna att elever ska formulera hypoteser och frågeställningar, 
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i förhållande planering, design och genomförande av laborationer. 
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laborationer. I lärarnas mening kan elever uppfatta laborationer som en 

lek och inte som ett lärandemoment 
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1 Inledning 

Harlen (1996, s.10) anser att naturvetenskapen utvecklar elevers förmåga att förstå världen runt 

omkring. För att uppnå detta mål måste elever genom undervisningen få lära sig strategier som 

hjälper dem att koppla ihop sina erfarenheter. De måste bygga upp en förståelse som gör att de 

kan samla och organisera information, men även tillämpa och testa idéer. Detta gör att eleverna 

förbättrar sin förmåga att förstå omvärlden, men även att de förbereds för ett mer effektivt sätt 

att fatta beslut och lösa egna vardagsproblem. I dagens samhälle är naturvetenskap en lika 

betydande baskunskap som skrivning, räkning och läsning eftersom det berör flera områden i 

våra liv. Det är således viktigt att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena påbörjas 

tidigt och att elever så snabbt som möjligt får börja arbeta på ett vetenskapligt sätt (Harlen, 

1996, s. 11). Enligt läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(reviderad, 2018) ska den naturvetenskapliga undervisningen ge elever förutsättningar att söka 

svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Därigenom ska det praktiska arbetet 

som är en del av systematiska undersökningar ge elever möjligheten till ett praktiskt 

undersökande arbetssätt. Enligt Skolverkets (2017b, 2017c, 2017d) kommentarmaterial för 

ämnena i såväl biologi, fysik och kemi ska undervisningen genom systematiska undersökningar 

bidra till att elever får lära sig hur de tar reda på saker, men även få insikter i naturvetenskapens 

möjligheter och begränsningar när det gäller att behandla och förklara olika frågor. Ett 

långsiktigt mål med undervisningen är att elever införskaffar sig förmågor som omfattar allt 

från hur de formulerar frågor, väljer undersökningsmetoder och planerar undersökningen till 

hur de hanterar material och utrustning, värderar resultat och drar slutsatser.  

Arbetet med laborationer har varit intressant för oss sedan vi själva gick på mellanstadiet. 

Lektionerna var annorlunda i jämförelse med de andra ämnena där det oftast var teoretiskt 

arbete, medan laborationerna gjorde att vi fick arbeta praktiskt. Vad som sedan fick oss att få 

intresse av att själva undervisa i detta ämne var tack vare NO-kursen vi hade på högskolan. I 

denna kurs var det mycket fältstudiedagar och många lektioner med laborationer som gav oss 

inspiration till vad vi själva kunde göra i vår egna undervisning.   

Under vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi syn på olika aspekter gällande hur det 

laborativa arbetet påverkar elever i undervisningen. En sådan aspekt är hur eleverna arbetade 

tillsammans för att konstruera en egen förklaring för ett naturvetenskapligt fenomen. Vi 

uppmärksammade att när elever arbetade med laborationer hade de en tendens att diskutera 

med varandra. I sådana diskussioner argumenterade eleverna om saker där de stundtals var 

överens och stundtals oense om vissa saker. Med sina förutsägelser, observationer och 

kunskaper som läraren hade förmedlat byggde de även på varandras resonemang genom att en 

elev försökte ge en förklaring och en annan elev hjälpte till. Detta fick oss att fundera över 

vilka aspekter som krävs för att tillämpa ett effektivt arbetssätt med laborationer där elever får 

möjlighet att utvecklas.  
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1.1 Problemområde 

Med aspekter från forskning och läroplan anses laborationer som en viktig del i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Dock visar forskning att det kan finnas problem i lärares 

förhållningssätt som bidrar till att laborationer inte görs systematiska och därmed inte främjar 

elevers förståelse. Detta kan utläsas från Högström (2009, s.51) studie där författaren fann att 

lärares syften och mål i laborationsinstruktioner inte alltid överensstämmer med vad lärare vill 

uppnå med laborationen. Exempelvis var mål som att kunna identifiera objekt och lära sig fakta 

mer vanliga gentemot mål som att kunna tänka och reflektera. Ett annat exempel kan även 

utläsas från Gunnarsson (2008, s.219) och Westman (2016, s.55) där studiernas resultat pekade 

på att lärare sällan talar om vad elever ska förstå eller lära sig, utan endast vad som ska göras. 

Eleverna ägnade således tid åt hur laborationens utrustning ska hanteras istället för att reflektera 

över sitt lärande. Med dessa aspekter i åtanke, är det därför viktigt att lärare reflekterar över 

syften och mål med det laborativa arbetet för att elever ska få möjlighet att lära sig såväl 

naturvetenskapligt innehåll och naturvetenskaplig arbetsmetod. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med laborationer, samt om 

deras beskrivningar har någon anknytning till det undersökande arbetssättet. Följande 

frågeställningar ska besvaras: 

1. Vilka typer av laborationer använder lärare sig av? 

2. Vilka syften och mål har lärare med laborationer? 

3. Vilka svårigheter beskriver lärare att de har med laborationer? 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens olika teoretiska synvinklar som har betydelse för hur det 

laborativa arbetet framträder i den naturvetenskapliga undervisningen. Kapitlet inleds med 

forskning som lyfter fram olika betoningar av laborativt arbete samt vilken roll laborationer 

kan ha i undervisningen. Därefter lyfts det pragmatiska perspektivet fram eftersom det 

laborativa arbetet har en nära koppling till synsättet då det bygger på att aktivera elever i 

undervisningen. Likaså kommer även det undersökande arbetssättet och socialt lärande att 

framföras eftersom det är begrepp som oftast förekommer i det laborativa arbetet.  

2.1 Laborativt arbete och dess roll i undervisningen 

Hofstein och Lunetta (2003, s.38-39) påvisar i sin studie att det finns ett antal syften och mål 

med det laborativa arbetet. Dock menar de att syften och mål kan ha olika betoningar beroende 

på vilket laborativt arbete som ska genomföras. Även Högström (2009, s.16) menar att det finns 

vissa oklarheter gällande hur forskning beskriver viktiga mål eller om vissa mål är viktigare än 

andra i det laborativa arbetet. De mål som presenteras enligt Hofstein och Lunetta (2003, s.38) 

är bland annat att det laborativa arbetet ska utveckla elevers laborativa färdigheter, attityd och 

motivation, förståelse för naturvetenskapliga fenomen och problemlösningsförmågan. 
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Författarna menar att elever i den naturvetenskapliga undervisningen bör engageras i 

laborationer där de uppfattar problem som känns meningsfulla och kopplade till sina 

erfarenheter, men även i en miljö där elever tillåts att föra dialoger med såväl lärare och 

klasskamrater. Vidare anser författarna att den sociala miljön under laborationer oftast är 

mindre formell jämförelsevis med andra ämnen, vilket medför att laborationer möjliggör 

kooperativa interaktioner mellan alla parter. Det betonas även att lärare bör vara medvetna om 

vikten av att anpassa laborationens syfte med elevernas olika erfarenheter, kunskaper och 

kognitiva preferenser (Hofstein & Lunetta, s.37). I studien fann författarna att de mer 

skötsamma eleverna föredrog att utföra laborationer när det fanns tydliga instruktioner, medan 

de elever som hade lätt för det sociala föredrog laborationer där det fanns tillfälle för 

grupparbete som involverade diskussioner. 

Enligt Millar (2004, s.8) är genomförandet av laborationer en handling där vi konstruerar en 

bild av de föremål som finns i världen, vad de är gjorda av, vad de kan göra samt vad som kan 

göras med dem. I Millars mening kan naturvetenskaplig förståelse vara svårt att införskaffa 

eftersom många naturvetenskapliga förklaringar inte kan upplevas i det vardagliga livet. 

Därmed anser författaren att undervisningen i skolan bör involvera det laborativa arbetet som 

ett sätt där elever kan uppleva och få förståelse för naturvetenskapliga fenomen. De centrala 

syften och mål enligt författaren är att laborativt arbete ska engagera elever till att agera och 

reflektera. Elever som utför laborationer bör därmed ges möjlighet till att kunna observera eller 

manipulera föremål och material för att sedan använda dessa erfarenheter i diskussioner om 

observationer, mätningar och vad det kan betyda. Genom att uppmärksamma elever på 

fenomen där man granskar och samtala om den egna reflektionen gällande fenomenet, ska 

elever således få en koppling mellan en observation och ett sätt att tänka på det (Millar, 2004, 

s.9). 

Hult (2000, s.22) menar att laborationer kan delas in i två olika delar, de våta laborationerna 

och de torra laborationerna. De våta laborationerna innebär att elever får ta på, känna lukten av 

och manipulera något i verkligheten. Exempelvis när elever jobbar med kemikalier, maskiner 

och växter. Den torra laborationen innebär att elever jobbar med digitala eller andra hjälpmedel. 

Vidare beskriver författaren att laborationer även kan delas in beroende på hur pass mycket 

inflytande eleverna har i laborationen. Författaren menar att det finns tillfällen i undervisningen 

där elever använder sig av slutna och öppna laborationer. En sluten laboration innebär att elever 

följer “kokboken” där de enbart ska följa givna instruktioner och att det redan finns ett rätt svar, 

medan den öppna laborationen innebär att de får vara med och planera, designa och genomföra 

laborationen. Hofstein och Lunetta (2003, s.31) menar att laborativa aktiviteter inte ska 

begränsas till att lära ut en specifik metod eller någon specifik laborativ teknik. Eleverna bör 

istället i det laborativa arbetet lära sig att använda olika metoder och tekniker till att undersöka 

fenomen och lösa problem när de använder sig av det undersökande arbetssättet. Det laborativa 

arbetet ska vara ett sätt för eleverna när de lär sig att förstå samtidigt som de är arbetar med 

något praktiskt inom naturvetenskapen (Hofstein och Lunetta, 2003, s.31). 

Enligt Hult (2000, s.21) är laborationer en del av naturvetenskapen och den är som alla andra 

delar inom naturvetenskapen till för att stödja elevernas lärande. Författaren menar att 

laborationer ska ge elever möjligheten till att pröva eller bekräfta en teori. Laborationer bör 
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bland annat anses som en komplement till teorin där elever kan visa tillämpningen av en teori 

och får en känsla för fenomenet. Därigenom ska det laborativa arbetet exempelvis bidra till att 

eleverna får ett meningsfullt lärande genom att fler sinnen används vid lärandet och att de 

utvecklar sin analytiska och kritiska förmåga. Vidare menar författaren att laborationer även 

kan syfta till att illustrera olika naturvetenskapliga teorier eller så är syftet till att träna elever 

att samla material och att mäta detta. Genom att laborera får elever per definition en praktisk 

vana i det laborativa arbetet där de får integrera med materialet för att förstå naturvetenskapliga 

fenomen (Hult, 2000, s.19). Enligt författaren kan följande syften och mål appliceras i det 

laborativa arbetet: 

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

den kan ge studenterna en känsla för fenomenet 

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

att formulera mål  

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

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

4. Laborationen underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete, det vill säga den process som 

genom vilken vetenskaplig kunskapsproduktion åstadkoms  

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

därvid erhåller studenterna en färdighet och vana  

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

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

kommunikativa förmågan. (Hult, 2000, s.15) 

2.2 Pragmatismen 

Säljö (2015, s.69) beskriver att utgångspunkten för pragmatismen är att undervisningen ska 

leda till det som är nyttigt, praktiskt, sakligt och handlingsorienterat. Författaren menar att 

företrädare för pragmatismen ser lärande som en aktivitet där vi lär oss genom att göra 

erfarenheter och bearbeta dem i handling. Det är viktigt att använda energin i undervisningen 

till att göra den nuvarande erfarenheten så rik och betydande som möjligt (Dewey, 1916 s.65). 

Ett drag i pragmatismen enligt Säljö (2015, s.73) är att skolan bör aktivera elever, bygga på 

deras nyfikenhet och fördjupa deras förståelse för den omgivning som de befinner sig i. 

Författaren beskriver att pragmatismens bärande idé är att kunskap ska få ett värde i elevers 

vardagliga liv. Det elever möter i vardagen och det som engagerar dem ska därför utgöra 

utgångspunkten för undervisningen. 

Säljö (2015, s.79) poängterar även att elever ska ställa frågor och undersöka världen. Ett viktigt 

inslag i utbildningen är således att elever får möjlighet att utgå från olika frågor som de sedan 

ska undersöka för att lära sig något nytt. Dewey (1916, s.119) påpekar vikten av att använda 

aktivitetsorienterad undervisning i skolan för att engagera elever. Det författaren påstår är att 

aktiviteterna inte ska begränsas till att göra elever till åskådare, utan aktiviteterna ska uppmana 

elever till att arbeta efter ett undersökande arbetssätt. Strukturen för ett undersökande arbetssätt 

enligt Dewey (1938, s.105-108) ska syfta till att elever kan uppfatta problem för att sedan 

försöka lösa problemet. Vidare menar författaren att lärande inte kan ske utan ett problem. Det 
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är i problemet och hur elever uppfattar problemet som möjliggör lärandemoment, där elever 

får bestämma metoder och strategier som är bäst anpassad för att hantera problemet. 

2.3 Undersökande arbetssätt 

Ett begrepp som oftast förekommer i samband med det laborativa arbetet är det undersökande 

arbetssättet. Lunde, Rundgren och Chang- Rundgren (2015, s.91) beskriver att det inte alltid 

räcker med att endast låta elever genomföra olika laborationer. I sådana situationer är 

laborationens syfte enbart till för att påvisa om något är sant eller falskt. Av den anledningen 

menar författarna att den naturvetenskapliga undervisningen måste lyfta fler olika dimensioner 

av naturvetenskap som praktik. Enligt Millar (2004 s.15) har det laborativa arbetet i skolan har 

två inriktningar. Dels ska eleverna lära sig om det vetenskapliga innehållet och dels ska de lära 

sig om vetenskapliga arbetsmetoder som ska ge förutsättningar för framtida studier för elever 

som önskar att fortsätta sina studier i framtiden i den naturvetenskapliga banan. Exempelvis 

menar författaren att elever i det laborativa arbetet bör få möjligheter till att arbeta efter en 

undersökande metod där de får reflektera och diskutera. Även Högström (2009, 17) framhåller 

att undervisningen ska utveckla elevers kunskaper om metoder för naturvetenskapliga 

undersökningar som innebär att de ska lära sig hur naturvetenskapliga fenomen kan 

undersökas. Enligt Högström kan detta uppnås genom att elever i det laborativa arbetet 

formulerar hypoteser och underbygga sina slutsatser utifrån bevis från egna observationer. 

Dock menar Schwartz, Lederman och Crawford (2004 s.614-616) att det undersökande arbetet 

inte betyder att elever per automatik lär sig naturvetenskapliga innehåll och naturvetenskapliga 

metoder. För att lyckas krävs det att lärare reflekterar över sitt förhållningssätt och sina 

strategier (Schwartz et al. 2004, s.614-616). 

2.4 Övergripande och närliggande syften 

Johansson (2012, s.45) och Lunde et al. (2015, s.92) anser att den naturvetenskapliga 

undervisningen bör göras utefter övergripande och närliggande syfte. Lunde et al (2015, s.92) 

menar att ett övergripande syftet ska på sikt skapa begreppsliga kunskaper om den 

vetenskapliga processen, medan det närliggande syftet syftar till att låta elever genom 

undersökande aktiviteter skapa påstående där de kan underbygga sina påstående med empiriska 

belägg och teori. Detta sätter elever i en situation där de får värdera pålitlighets- och 

giltighetsnivå av kunskap som elever tar i betraktning innan den används som belägg för ett 

val, ett beslut eller ett ställningstagande. 

Johansson (2012, s.16) lyfter fram övergripande och närliggande syften som ett sätt för lärare 

att planera och utöva sin undervisning. Med övergripande syften menar författaren att det är 

syften som beskrivs av lärare eller kursplanen, det vill säga de syften som undervisningen ska 

sträva mot. De närliggande syften å andra sidan är mer elevorienterad och ligger oftast nära 

vardagen för elever. Ändamålet med det närliggande syftet är att elever lättare kan förklara 

innehållet med hjälp av sitt vardagsspråk där de kan relatera till sina erfarenheter. Det 

närliggande syftet ger även läraren en möjlighet att jämföra elevers vardagliga ordval med de 

mer vetenskapliga eller de som har relevans till det övergripande syftet. Genom att relatera 

elevers ordval med de vetenskapliga termerna får eleverna möjligheten att använda ett mer 
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vetenskapligt språk i undervisningen. Det närliggande syftet ska således vägleda eleverna till 

att förstå det övergripande syftet (Johansson, 2012 s.43) 

I en av sina delstudier gav Johansson (2012, s.26) ett exempel på hur det närliggande syftet och 

det övergripande syftet kan göras under en fysiklaboration. Laborationens övergripande syfte 

var att förstå hur friktion inverkar rörelse. För att elever ska bli införstådda med det 

övergripande syftet, introducerades ett närliggande syfte med att eleverna skulle undersöka om 

hur en leksaksbil kan färdas med och utan däck. Det närliggande syftet i det här fallet menar 

författaren att eleverna får ett konkret mål i sikte där de kan delta i aktiviteten med hjälp av 

sina erfarenheter och sitt vardagsspråk. 

2.5 Socialt lärande 

Enligt Hofstein och Lunetta (2003, s.36) är laborationer en unik arbetsmetod där elever kan 

arbeta kooperativt för att undersöka naturvetenskapliga fenomen. Med kooperativt lärande 

menar författarna att de är tillfällen då elever samarbetar i grupper och använder strategier för 

att undersöka fenomen och samband i laborationer. Det kooperativa ger såväl elever och lärare 

möjligheten att delta i en social lärandemiljö där de samspelar för att främja förståelse. Vid 

sådana situationer kan elever och lärare agera som forskare och där elever ges möjlighet att 

träna på hur man löser olika problem. Även Johansson (2012, s.57) poängterar att laborationer 

bör ses som en social undervisningsprocess där lärare och elever behöver få tid och möjlighet 

till att diskutera elevernas resultat och erfarenheter i deras undersökningar.   

Lemke (1990, s.12) betonar att eleverna måste få använda naturvetenskapligt språk i olika 

undervisningssituationer för att lära sig naturvetenskap. Dialog och samtal i undervisningen är 

därför ett viktigt hjälpmedel för meningsskapande. Det är en undervisningsprocess där eleverna 

lyssnar på varandra, prövar, jämför och kontrollerar sin förståelse mot andra elevers idéer. De 

spekulerar, tänker högt, hjälper varandra att förstå och tar del av varandras erfarenheter. 
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3 Tidigare forskning om lärares syften och mål 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning gällande lärares syften och mål med det laborativa 

arbetet. Resultat från tidigare forskning har visat sig att det finns återkommande mönster 

gällande lärares syften och mål. Dessa mönster har sammanfattats och sorteras in i rubriker 

enligt följande: utveckla förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen, utveckla 

elevers tänkande och reflekterande, anknytning till elevernas intresse, utveckling av laborativa 

färdigheter och svårigheter i den naturvetenskapliga undervisningen.  

3.1 Utveckla förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen 

I intervjuer med verksamma lärare fann Högström (2009 s.39) att lärares generella mål och 

syfte med det laborativa arbetet var att utveckla elevers förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp och fenomen. Exempelvis beskrev lärarna i studien att laborativt arbete ska vara ett 

praktiskt arbetssätt som ska hjälpa elever att få en ökad förståelse för olika naturvetenskapliga 

faktainnehåll. Även lärarna i Fitzgerald, Dawson och Hackling (2013, s.991) och Högström, 

Ottander och Benckert (2010 s.84) studie beskrev att ett av målen med det laborativa arbetet 

var att utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Lärarna i Fitzgerald et 

al. (2013, s.991) studie ansåg att det var viktigt att elever använder sig av vetenskapliga 

procedurer för att införskaffa sig kunskaper. Ett exempel på hur lärarna arbetade med det 

laborativa arbetet för att utveckla förståelse var att eleverna fick arbeta utefter hur forskare 

bedrivit sin forskning. Eleverna fick således i sina laborationer göra förutsägelser, dokumentera 

observationer och reflektera och värdera processen. I likhet med Fitzgerald et al. (2013) 

påtalade lärarna i Lunde et al. (2015, s.95) att den naturvetenskapliga förståelsen kan uppnås 

genom att elever tillåts planera, genomföra och utvärdera sina laborationer. Dock uttalade 

lärarna i Högström et al. (2010 s.84) och Lunde et al. (2015, s.94) studier bristen på relevanta 

laborationer. Lärarna i Högström et al. (2010 s.84) studie ansåg att laborationer i böcker inte 

är tillräckliga eftersom syftet med laborationen oftast utesluts. Därför menade lärarna att de vill 

finna laborationer där det finns tydliga anvisningar om vad elever ska lära sig och inte bara för 

att visa att något händer. För att tillmötesgå problematiken anpassade lärarna i Lunde et al. 

(2015, s.98) studie befintliga laborationer där de öppnade upp laborationer genom att låta elever 

självständig utföra laborationer istället för att utgå från färdiga instruktioner. 

3.2 Utveckla elevers tänkande och reflekterande 

Högström (2009, s.39) fann genom intervjuer med verksamma lärare att de angav att elevers 

tänkande och reflekterande under en laboration var viktigt att eftersträva. I intervjuerna beskrev 

lärarna att eleverna inte bara skulle få fram resultat i laborationen, utan även fundera om 

resultaten var rimliga och på så sätt kritiskt reflektera över sin egen undersökning. Dessutom 

betonade lärarna även att eleverna skulle arbeta självständigt i så stor utsträckning som möjligt, 

där de kunde använda informationen i laborationen för att få fram och reflektera över resultaten 

(Högström, 2009, s.47). Högström et al (2006, s.58) fann även genom intervjuer med lärare ett 

återkommande tema gällande elevernas tänkande och reflektioner. Lärarna påtalade att målet 

med det laborativa arbetet var att eleverna skulle vara kritiska och utveckla förmågor för att 

avgöra om resultatet eller det som framkom under laborationen var rimligt eller orimligt.  
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3.3 Anknytning till elevernas intresse 

Lärarna i Berg, Löfgren och Eriksson (2007, s.157) betonar att en central del av det laborativa 

arbetet är till för att eleverna ska uppleva att det är roligt och intressant samt väcka deras 

nyfikenhet. Lärarna menade att genom det laborativa arbetet ska eleverna således uppleva 

naturvetenskap. Högström et al. (2010, s.84) fann i sina intervjuer att lärare ville att laborationer 

både skulle vara roliga och lärorika. De ansåg att det laborativa arbetet är till för att göra 

eleverna mer intresserade av naturvetenskap. En av lärarna beskrev till exempel att det blir rätt 

tråkigt att bara läsa NO teoretiskt och att laborationerna är till för att göra NO mer intressant 

och roligt. Även i Högström et al. (2006, s.59) fann författarna återkommande teman där lärare 

talade om att det laborativa arbetet ska roa och utveckla intresse. Tyngdpunkten låg på att 

arbetet ska vara kul, underhållande och intressant. Att ge elever positiva upplevelser uttrycks 

även i Johansson och Wickman (2013, s.59) där lärare betonade att undervisningen inte får 

vara tråkig. Det praktiska arbetet med naturvetenskap och teknik ska enligt lärarna syfta till att 

ge elever positiva upplevelser som anknyts till verkligheten eller där eleverna får använda flera 

sinnen, estetiska uttryckssätt, fantasi och kreativitet. Det praktiska arbetet ska enligt lärarna ses 

som en avkoppling för att göra undervisningen mindre tråkig och enformig gentemot den 

teoretiska delen. Elevernas upplevelser beskrivs av lärarna att det har betydelse för om eleverna 

kan ta sig vidare i undervisningen eller inte. Enligt lärarna i studien anser elever att 

diskussionsmoment eller tillfällen där det krävs att elever tänker och analysera är tråkiga och 

att det oftast är svårt att engagera elever vid sådana tillfällen. Svåra aktiviteter eller aktiviteter 

där eleverna tröttnar, exempelvis föreläsningar eller tillfällen där de ska föra dokumentationer 

utesluts därmed i en större utsträckning, medan roliga aktiviteter inkluderas i undervisningen. 

I sin helhet menar lärarna att det laborativa arbetet påverkar elevernas engagemang och att 

elevernas intresse ska ses som en förutsättning för lärande. Det finns dock kritik gentemot 

motivation och intresseargumenten. Dessa lyfts fram av Johansson och Wickman (2013, s.63),  

Southerland och Gess-Newsome (1999, 146-148) och Berg et al. (2007, s.160) där de menar 

att affektiva syften och mål kan innebära att det kognitiva innehållet utesluts.  

3.4 Utveckling av laborativa färdigheter 

Lunde et al (2015 s.93) menar att laborationstrenden i Sverige är att syftet med laborativt arbete 

ska ge en ökad förståelse och utveckla laborativa färdigheter. I delstudie fyra som Högström 

(2009 s. 40) gjorde så intervjuade han sju stycken NO-lärare för att se om deras mål 

överensstämmer och vad lärarna vill uppnå med sina lektioner. Det som han exempelvis kom 

fram till var att laborativa färdigheter (labvana) var något som eleverna fick “på köpet” och 

inte var något som var prioriterat hos lärarna i studien. Vidare menar dock Högström (2009 

s.48) att det var tydligt att under laborationer var det mycker diskussioner om hur eleverna 

skulle gå tillväga för att få fram sitt resultat i laborationerna. I studien visade det sig att 

elevernas uppfattningar i stor mängd påverkades av vad läraren betonade under laborationerna. 

Det visade sig även att laborativa färdigheter fick mindre utrymme i grundskolan än vad det 

får i gymnasiet, och att det är det omvända gällande intresse, där det läggs mer energi i 

grundskolan på att skapa intresse för laborationer (Högström, 2009, s.51).  
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3.5 Svårigheter i den naturvetenskapliga undervisningen 

Walan (2016 s.58) fick fram tack vare sin workshop hon hade med 12 befintliga lärare att det 

finns svårigheter med att utföra laborativa arbete i klassrummet. Lärarna i studien uttryckte 

svårigheter gällande att hitta en meningsfull kontext, tid, att eleverna är olika snabba att bli 

klara med en uppgift, hur material hanteras, lärares kontrollbehov och problematiken med att 

hantera klassens storlek. I studien reflekterade lärarna om vilka lösningar det fanns för att 

undvika dessa problem. Exempel på lösningar de fick fram var att använda sig av olika stationer 

med olika uppgifter på varje station, vilket underlättade för elever som arbetar snabbare än 

andra. Ett annat exempel de kom fram till var att de ska jobba på ett repetitivt sätt, vilket innebär 

att de först jobbar några minuter och sedan diskutera i helklass. Dessa olika exempel ansåg 

lärarna var lösningar för öka kontrollen över eleverna och att undvika att elever tappar intresse 

och fokus under lektionen. 

Gillies och Nichols (2014 s.185) har via sina intervjuer med nio stycken lärare kommit fram 

till att det anses vara utmanande att planera lektioner eftersom det finns för lite tid att täcka de 

mål som finns i läroplanen. Det framkom även att en del av lärarna i studien ansåg att det var 

tufft att undervisa i naturvetenskap på grund av att de inte ansåg att de var kvalificerade och 

brist på självförtroende. Angående tidsaspekten som svårighet har även Högström (2009 s.48) 

lyft fram det i sitt arbete. Högström har i sin fjärde studie haft intervjuer med lärare angående 

svårigheter de upplevt i laborationer. Lärarna i denna studie ansåg att det fanns för lite tid för 

att göra en laboration bra. Allt för lång tid gick åt för att genomföra laborationerna och för lite 

tid användes för eleverna att reflektera över det som hände under laborationen. I studien ansåg 

lärarna även att det var svårt för eleverna att utveckla förmågan att kunna planera sina egna 

laborationer, men även att lektionerna behövde anpassas utifrån att lokalerna inte var 

tillräckligt säkra och för trånga utrymmen.  

3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis lyfter forskningen och läroplanen fram att laborationer är en väsentlig del 

i den naturvetenskapliga undervisningen. Forskningen framhåller exempelvis att laborationer 

ska utveckla elevernas laborativa färdigheter, attityd och motivation, förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen och problemlösningsförmågan. Laborationer handlar också om att 

eleverna på något sätt ska bilda kunskaper av de föremål som finns i världen samt uppmanar 

elever till att reflektera. Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Reviderad, 2018) belyser exempelvis att elever i undervisningen ska genomföra 

systematiska undersökningar för att söka svar på frågor. Den systematiska undersökningen ska 

vara en del av undervisningen som ger eleverna möjligheten till att lära sig hur man tar reda på 

saker, men även få insikt i naturvetenskapens möjligheter och begränsningar. Det finns också 

forskning som beskriver vad lärare vill uppnå med det laborativa arbetet i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Tidigare forskning visar exempelvis att lärares syften och 

mål kan vara att utveckla förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen, utveckla 

elevers tänkande och reflekterande, anknytning till elevernas intresse, utveckling av laborativa 

färdigheter och svårigheter i den naturvetenskapliga undervisningen. Dock finns det också 
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forskning som påvisar att lärare inte klarar av att förhålla sig till sina syften och mål, samt inte 

klarar av att genomföra en god laboration.  
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4 Metod  

Metodkapitlet inleds med att redogöra de metoder som ligger till grund för studien. Här 

beskrivs de för- och nackdelar som finns med kvalitativa intervjuer. Vidare beskrivs 

genomförandet för hur urvalet av vilka som valts ut i denna studie. Sedan beskrivs det hur vi 

gått tillväga för att uppfylla de etiska aspekterna. Därefter presenteras analysverktyget och 

analysprocessen som ligger till grund för att analysera lärarnas transkriberade intervjuer. 

Slutligen presenteras genomförandet för studien. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Gilham (2008, s.19) beskriver att intervjuer är mer flexibla i sin natur oavsett vilken grad av 

struktur den har, eftersom de omfattar allt från att lyssna och ställa frågor. Eftersom studiens 

syfte är att undersöka hur lärare beskriver och uppfattar ett visst fenomen var det nödvändigt 

att få en detaljerad bild av lärarnas beskrivningar av fenomenet. Därför valdes den kvalitativa 

metoden eftersom det ger en djupare förståelse för ett fenomen eller sammanhang. En annan 

fördel med kvalitativa intervjuer som lyfts fram av Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015 s.40) 

är att man kan anpassa sina frågor och vilken ordning de ställs i utifrån situationen på ett helt 

annat sätt än om man är bundet till ett standardiserat frågeformulär.  

Studiens intervju utgick från en halvstrukturerad intervjuform. Gilham (2009, s.103) menar att 

den halvstrukturerade intervjun är den viktigaste formen av forskningsintervju eftersom den 

balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet. Inom den halvstrukturerade 

intervjuformen ställs samma frågor till alla inblandade och formen av frågorna har genomgått 

en viss utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus. För att även säkerställa att likvärdiga 

saker täcks in i intervjun leds intervjupersonerna vidare med hjälp av följdfrågor om någon av 

de relevanta underrubrikerna inte spontant tagits upp. Tiden som ska avses för intervjun 

kommer även att vara ungefär lika långa för varje intervjuperson.  

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015 s.57) beskriver att intervjuns styrka är att det går relativt 

snabbt att genomföra och att man kan få in mycket empiri om man använder kvalitativa 

intervjuer. Svagheter som finns med intervjuer av denna form är att det är ett resultat av ett 

samtal på en specifik plats och vid ett visst tillfälle. Även fast den som blir intervjuad har ärliga 

avsikter kan det uppfattas fel.  

4.2 Urval 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015 s.42) menar att den forskningsfråga man har är det som 

bestämmer vilken grupp eller vilka grupper av människor som är intressant att intervjua. 

Eftersom denna studie handlar om laborativt arbete i den naturvetenskapliga undervisningen, 

var det därför väsentligt att respondenterna skulle vara lärare som undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena. Detta för att säkerställa att respondenterna har erfarenheter i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Kihlström (2007, s.49) menar att när forskaren 

gör sitt urval måste han eller hon se till att de utvalda individerna kan svara på frågorna som 

ställs, individerna måste alltså ha någon form av kunskap eller erfarenheter för att kunna 
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uttrycka sig och ha åsikter om det. Man kan inte intervjua människor om någonting som de inte 

har förkunskap om, för då skulle studien inte få rättvisa svar och därmed inte kunna få ett 

rättvist resultat. 

Urvalet som studien använder sig av är ett subjektivt urval där respondenterna ”handplockades” 

till undersökningen. Detta innebär att forskaren har en viss kännedom om de personer som ska 

undersökas och forskaren medvetet väljer dessa människor eftersom det anses troligt att just 

dessa kan ge mest värdefull data (Denscombe, 2018, s.37). Samtliga respondenter som 

tillfrågades var därmed handledare och olika klasslärare med behörighet i NO-ämnena på 

övningsskolor. Respondenterna hade dessutom många års erfarenhet av att undervisa i NO-

ämnena, vilket vi ansåg vara en fördel då detta kan generera mer data. En annan fördel med 

subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig människor som han eller hon på goda 

grunder kan anta vara avgörande för undersökningen (Denscombe, 2018, s.37). I och med att 

respondenterna är lärare på övningsskolor, har det tidigare etablerats en god kontakt mellan 

respondent och intervjuaren. Detta medförde att det blev en god stämning under intervjuerna. 

Tabell 1 nedanför innehåller övergripande information om respondenterna som finns med i 

studien, exempelvis om man är behörig i ämnet, antalet år som man jobbat som lärare och vilka 

klasser man undervisar NO i. Det ska även tilläggas att vi valt att använda oss av fiktiva namn 

för respondenterna i studien. 

Tabell 1. Respondenter 

Lärare Behörig i ämnet Antal år som lärare Undervisar NO i 

årskurs 

Mikael Ja 32 6 

Gert Ja 33 5 

Annika Ja, men inte i teknik 19 4 

Josefine Ja 7 4 

Daniel Ja 15 5-6 

 

4.3 Etiska aspekter 

De forskningsetiska principerna som finns har som syfte att ge normer och förhållande mellan 

forskarna och de som ska vara med i undersökningen. De fyra olika etiska aspekterna som ska 

följas kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Enligt vetenskapsrådet (2002, s.7-14) kan de 

etiska aspekterna beskrivas enligt följande. Informationskravet innebär att forskaren ska ge 

information till de som ska vara med i undersökningen deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Utöver det ska de även informeras om att deltagandet 

i undersökningen är frivillig och att de när som helst under undersökningen kan välja att hoppa 
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av undersökningen. Den information som ska ges ska innehålla alla de punkter som möjligtvis 

kan påverka deltagarens intresse av att medverka. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste 

få ett godkännande av den som önskas undersökas att vara med i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som är med i undersökningen ska försäkras om att de 

förblir anonyma genom hela arbetet och att känslig information såsom personuppgifter ska 

förvaras på ett sätt som gör att obehöriga ej kan ta del av det. Nyttjandekravet är det sista kravet 

som ska uppfyllas. Detta krav innebär att de uppgifter som samlats in från enskilda personer 

inte får användas i andra syften som exempelvis kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga 

syften.  

För uppnå dessa fyra etiska aspekter startades varje intervju med att vi muntligt gick igenom 

aspekterna. För att säkerställa att lärarna har tagit del av informationen fick de även läsa och 

skriva på en informationsblankett (se bilaga 1). I blanketten redovisades de etiska aspekterna 

samt studiens syfte och frågeställning. 

4.4 Analysverktyg och analysprocess 

Studiens syfte är att undersöka lärares syften och mål med det laborativa arbetet. För att uppnå 

studiens syfte genom att besvara studiens frågeställningar: vilka typer av laborationer 

använder lärare sig av? vilka syften och mål har lärare med laborationer? och vilka 

svårigheter beskriver lärare att de har med laborationer? har tre teman med kategorier och 

underkategorier valts ut och sammanfattas i ett analysschema (tabell 2). Dessa teman, 

kategorier och underkategorier tar avstamp från den teoretiska bakgrunden och hör till studiens 

frågeställningar.  För att utforma det första temat, samlades tillhörande beskrivningar om vilka 

typer av laborationer det finns och hur arbetssätten ser ut. För att utforma det andra temat 

samlades tillhörande beskrivningar om lärares huvudsakliga syften och mål med laborationer. 

För att utforma det tredje temat samlades tillhörande beskrivningar om svårigheter med det 

laborativa arbetet. Dessa beskrivningar sammanfattades sedan till punkter och fördes in i ett 

analysschemat. Analysschemat kommer hädanefter att användas vid bearbetningen av lärarna 

i denna studie transkriberade intervjuer, där syftet är att analysera lärarnas uttalande och sortera 

in återkommande aspekter i de olika temaområden.  

Svensson (2015, s.211) menar att observationer och tolkningar som görs i 

samhällsvetenskapliga undersökningar kan tolkas på olika sätt beroende på vad som anses vara 

mest trovärdigt, om det är relevant till arbetets frågeställning, författarnas förkunskaper och det 

teoretiska perspektivet. All data och empiriskt material måste därmed passera forskaren innan 

de slutligen kan presenteras. Materialet skall då läsas om och om igen för att forskaren ska bli 

väl bekant med sitt material (Rennstam och Wästerfors, 2015 s.223). Under analysprocessen 

gjordes detta genom att de transkriberade intervjuerna lästes igenom flertalet gånger. Det har 

lästs igenom som ett helhetsperspektiv men även mer specifikt på de enskilda intervjufrågorna.  

Nästa steg i analysen var att färgkoda uttalande som liknade varandra för att sortera dem i 

passande temaområden och kategorier utifrån analysschemat. Exempelvis fann vi uttalande där 

lärarna beskrev att de har som mål att laborationer ska vara lustfyllt och intresseväckande. Detta 

kunde vi sedan sortera in under kategorin motivation i temat lärares syften och mål med 
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laborativt. Bjørndal (2005, s.86) beskriver att färgkodning kan vara ett effektivt sätt att urskilja 

kategorier eftersom man får en bättre överblick av olika mönster. Några av dessa uttalande har 

även använts inom citattecken i resultatdelen för att påvisa lärarnas huvudsakliga innebörd. 

Tabell 2. Analysschema 

Tema Kategori/Kategorier Underkategorier 

Lärares val av laborationer Typer av laborationer Öppen laboration 

Sluten laboration 

Våt laboration 

Torr laboration 

Fältstudier 

Lärares syften och mål med 

laborativt arbete 

Motivation 

 

 

 

 

Undersökande arbetssätt 

 

 

 

 

 

 

 

Komplement till teori 

Intresseväckande- 

undervisning 

Vardagsanknytning 

Meningsfullt lärande 

 

Naturvetenskaplig 

arbetsmetod (hypotes, 

frågeställning, 

mäta, observera, 

genomförande, resultat, 

slutsats, dokumentation) 

Kooperativt lärande 

 

Naturvetenskaplig språk 

Relevanta laborationer 

Övergripande och- 

närliggande syften 

Svårigheter med laborativt 

arbete 

Tid 

 

 

Elevers attityder 

 

Miljö 

Hur material hanteras 

Täcka läroplanens mål 

 

- 

 

Lokaler 

Storlek på klasser 
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4.5 Genomförande 

Genomförandet startades med att intervjufrågorna konstruerades, presenterades för handledare 

och därefter justerades (se bilaga 2). Frågorna konstruerades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar där syftet är att kunna få empiri som kan analyseras i relation till den teoretiska 

bakgrunden och tidigare forskning. Därefter togs kontakt med NO-lärare på de VFU-skolor 

som vi har haft praktik på. Eftersom urvalet har skett via subjektivt urval, var lärarnas 

informationsuppgifter nära till hands vilket gjorde att fokus inte behövde läggas på att finna 

andra intervjupersoner till denna studie. Det började med att muntlig kontakts tagits för att få 

en godkännande att deltaga, men att det sedan bestämdes träffar via mailkontakt. Via 

mailkontakt gavs även information om studiens syfte och genomförande. Av sex lärare som 

tillfrågades valde fem att delta i denna studie. Lärarna fick själva bestämma tid och plats som 

passade dem bäst.  

Intervjuerna valde vi att göra tillsammans. Trost (2010, s.67) menar att när den som ska göra 

en intervju är oerfaren underlättar det om man gör det med en annan person. Vidare menar 

författaren att om dessa personer är samspelta så utför de oftast en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse i jämförelse med om det hade gjorts enskilt.  

Vid genomförandet av intervjuerna fick lärarna ta del av en informationsblankett. I blanketten 

framgick studiens syfte och frågeställningar samt en beskrivning av de etiska principerna. 

Samtliga fem intervjuer genomfördes på skolan och i lärarnas klassrum där endast intervjuaren 

och respondenten befann sig i rummet. Innan intervjun började gavs en kort förklaring om 

begreppet undersökande arbetssätt och laborationer med färdiga instruktioner. Efter 

intervjuerna har varje intervju transkriberats som sedan använts i resultatavsnittet. 

Transkriberingarna har gjorts genom att lyssna igenom intervjuerna och sedan skriva ner det i 

ett word-dokument. Intervjuerna som gjorts har varit mellan 20 till 30 minuter. Allt som sades 

i intervjuerna har transkriberats, även fast vissa delar inte visat sig vara relevant för detta arbete. 

Efter intervjuerna transkriberats har varje inspelning raderats från mobiltelefonen  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras lärarnas resultat. Resultaten kommer att presenteras under olika 

rubriker. I den första delen beskrivs lärares arbetssätt och vilka typer av laborationer de 

använder. I den andra delen beskrivs lärares syften och mål med laborationer. I den tredje 

beskrivs lärares beskrivningar om de svårigheter med laborationer. 

5.1 Lärares val av laborationer 

I denna del presenteras resultatet av lärarnas beskrivningar av valet kring laborativt arbete. 

Följande kategori från analysverktyget typer av laborationer med dess underkategorierna 

kommer att kopplas till lärarnas intervjuer. 

5.1.1 Typer av laborationer 

De flesta laborationer som lärarna uttrycker att de använder sig av var slutna laborationer där 

det redan finns färdiga instruktioner på tillvägagångssätt som leder fram till rätt svar. Dock 

finns det undantag då vissa lärare uttrycker att man gjorde lite olika beroende på situation och 

arbetsområde. Mikael uttrycker att han utgick från en färdigställd laboration i arbetsområdet 

elektricitet där eleverna skulle bygga en ficklampa. Eleverna hade tidigare läst om elektricitet 

samt att de hade kollat på en film och använde sig av ett “filmmanus”. Med filmanus menar 

han att det är frågeställningar eller olika begrepp som han vill att eleverna skriver ner medan 

de ser filmen. Vid genomförandet av laborationen hade han förberett material samt att eleverna 

även här fick kolla på en film om hur man konstruerar en ficklampa. Enligt Mikael ska eleverna 

göra sina ficklampor på samma sätt som filmen hade instruerat. Han menar också att man kunde 

pausa i filmen och ställa frågor till eleverna. Mikael uttrycker att arbetsområdet med 

ficklampan inte handlade om att eleverna skulle skriva hypotes, utan det handlade om att få 

lampan att lysa om man gjorde så som filmen hade lärt ut. Syftet med laborationen enligt 

Mikael var att låta eleverna få en annan typ av träning, om det ska jämföras med laborationer i 

kemiska reaktioner eller magnetism. Han menar också att allt inte passar ihop med göra 

hypoteser, utan det beror på vad det är man gör. Att använda sig av slutna laborationer uttrycks 

även av Daniel och Annika, där Daniel menar att man sparade tid och Annika menar att 

lektionerna blir mindre rörigt när eleverna vet om vad som ska göras. 

 

Varför jag använder det är för att det går väldigt mycket snabbare att göra laborationer när de 

redan har färdiga instruktioner. När eleverna själva bestämmer laborationer kan det ju ta upp 

emot 3-4 lektioner sammanlagt för att göra samma sak som de hade kunnat göra på en lektion 

om det hade varit färdiga instruktioner. Det är väl egentligen det enda som är positivt med färdiga 

instruktioner, att det tar kort tid. - Daniel 

 

Här uttrycker Daniel en tidsbesparande aspekt med laborationer i form av färdiga instruktioner. 

Daniel beskriver att när elever själva får bestämma vilka laborationer de vill genomföra, kan 

detta ta flera lektioner. Det positiva med färdiga laborationer menar Daniel är att man sparar 

tid eftersom elever ändå gör samma saker. 
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Slutna laborationer i form av lärarstyrd undervisning lyfts även fram av Annika, Mikael och 

Josefine. Mikael berättar att det ibland beror på vilken typ av elevgrupp som gör att han väljer 

att använda lärarledda laborationer. Annika menar att elever inte har en särskilt stor vana i att 

göra laborationer, speciellt när de går i fyran. Då blir det svårt att släppa eleverna fria eftersom 

eleverna oftast inte vet vad det är dem ska göra och att dem inte heller våga testa saker på egen 

hand. Annika menar att för att det tar tid innan eleverna lär sig arbetsstrukturen i laborationer. 

Exempel på tillvägagångssätt gällande hur lärarna arbetar med lärarstyrda laborationer kan 

utläsas från Josefins kommentar. 

 

 Ibland blir det att man gör en halv laborerande laboration där det är jag som står och för den. 

Jag samlar alla runt ett bord och det är jag som gör experimentet. Eleverna får då skriva hypotes 

och diskutera men att det är jag som gör jobbet. - Josefine 

 

I det här fallet låter Josefine eleverna att vara delaktiga i delar av laborationen, genom att de 

får skriva hypoteser och diskutera, men att det är hon själv som står för genomförandet av 

laborationen. 

 

Nackdelar med färdiga laborationer eller slutna laborationer uttrycks av Annika där hon menar 

att elever inte får tränas i att tänka själva och att elevers idéer inte kommer till användning, 

utan de måste följa strukturen som finns i den färdiga laborationen. Josefine påtalar att risken 

med färdiga laborationer är att allt blir besvarat redan från början. Hon menar att det optimala 

hade varit att man ställde fram saker och att eleverna sedan får bestämma hur de vill gå tillväga 

för att genomföra laborationen. 

 

Spår av en öppen laboration uttrycks av Gert. I sitt arbete kring friktion berättar Gert att det var 

eleverna själva som fick bestämma hur de skulle genomföra sina laborationer. Eleverna skulle 

då testa att jämföra olika material på olika underlag för att se vilket material som hade minst 

friktion. Till arbetet fick eleverna skriva förutsägelser och frågeställningar där de även skulle 

dokumentera sitt genomförande. Den typen av laboration anser han att det uppmanar elever till 

att undersöka saker, där eleverna får fram olika resultat som de sedan kan diskutera och jämföra 

för att dra slutsatser. 

 

Laborationer i form av fältstudier uttrycks av Mikael och Josefine. Mikael berättar att han kan 

få in fältstudier när han arbetar med växter i biologi. Vidare menar han att möjligheterna med 

fältstudier är att eleverna får gå runt och undersöka saker i naturen som de sedan kan jämföra. 

Exempelvis fick eleverna undersöka tulpaner och jämföra ståndare med pistiller i den senaste 

fältstudien. Josefine uttrycker att hon använder fältstudier för att få elever uppleva något 

verkligt som de kan relatera till.  

 

Ur intervjuerna framträder det även att lärarna tycker att det är vissa ämnen i den 

naturvetenskapliga undervisningen som är mer lämpade för laborationer, men att det handlar 

mycket om vilket arbetsområde man jobbar med. Mikael menar att vissa arbetsområde är mer 

praktiska än andra. Exempelvis tycker Mikael att det är lättare att genomföra laborationer i 

arbetsområdena magnetism och kemiska lösningar. Gert påtalar att laborationer i arbetsområdet 
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elektricitet var något han uppskattar eftersom han känner sig trygg i det. Annika och Daniel 

uttrycker att laborationer i fysik och kemi är lättare att genomföra samt att det även finns 

möjlighet för utomhus-laborationer. Den utmanande synpunkten som lärarna beskriver är 

laborationer i biologi. Daniel, Mikael och Annika uttrycker att det är svårt att inkludera 

laborationer som handlar om människokroppen. Josefine å andra sidan uttrycker att det inte 

finns någon skillnad, hon menar att om man ska jobba med människokroppen finns det 

övningar där elever kan hoppa och ta pulsen. 

5.1.2 Sammanfattning 

Nästan alla lärare uttrycker att de använder sig av slutna eller färdiga laborationer. Fördelar 

med denna typen av laboration anser lärarna att det sparar tid och att eleverna vet om vad de 

ska göra när det finns angivna instruktioner. Nackdelar uttrycks i den mening att elever inte får 

tränas i att tänka själv, att elevers idéer inte används och att allt redan blir besvarat från början. 

Öppna laborationer uttrycks av en lärare som menar att elever får bestämma hur de vill 

genomföra sina laborationer, detta uppmanar elever till att vilja diskutera, jämföra och dra 

slutsatser. Det finns också vissa lärare som använder sig av fältstudier som en form av 

laboration. Lärarna anser att genom fältstudier får elever uppleva och undersöka verkliga saker 

som eleverna kan relatera till. Nästan alla lärare uttrycker att vissa ämnen eller arbetsområden 

är mer lämpade för laborationer gentemot andra, exempelvis är det lättare att ha laborationer i 

kemi och fysik än i biologi. 

5.2 Lärares syften och mål med laborativt arbete 

I denna del presenteras resultatet av lärarnas syften och mål med det laborativa arbetet. 

Följande kategorier från analysschemat motivation, undersökande arbetssätt och komplement 

till teori med dess underkategorier kommer att kopplas till lärarnas transkriberade intervjuer. 

5.2.1 Motivation 

Alla lärare berättar att syftet med att ha laborationer är att väcka elevernas intresse. Annika 

berättar att eleverna kan tappa intresset för den naturvetenskapliga undervisningen eftersom 

det har blivit allt mer målstyrt. Vidare menar hon även att elevernas nyfikenhet och glädje kan 

försvinna eftersom man behöver gå igenom stora delar av teorin. Annika poängterar även att 

det är viktigt att få med den lustfyllda aspekten som laborationer kan framhäva, eftersom det 

kan påverka elevernas attityd och motivation gentemot den naturvetenskapliga undervisningen 

längre in i utbildningen. Mikael menar att när eleverna får bygga och testa saker på egen hand 

som exempelvis broar så tycker eleverna att det är lustfyllt och intresseväckande. Mikael och 

Daniel berättar även att de alltid har praktiska moment för att variera undervisningen så att 

eleverna inte enbart jobbar med det teoretiska i sina böcker. Gert och Josefine berättar att de 

oftast kopplar sina laborationer till vardagliga saker som eleverna kan relatera till. Genom 

vardagsanknytning menar Gert att det uppmanar elever till att göra laborationer både i skolan 

och hemmet. Josefine å andra sidan menar att elever blir motiverade när de upplever att 

laborationer är meningsfullt. Därför försöker hon alltid påminna eleverna om hur kunskaper 

kan användas i verkligheten. 
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Jag försöker koppla det vi har gjort till det verkliga livet där eleverna får svara på hur kan vi 

använda detta i verkligheten? Jag tycker att det är viktigt att eleverna vet om syftet med det 

som vi gör och vad kunskaperna som de införskaffa ska användas till. Så att det blir att man 

försöker gnugga på deras verklighet och se hur de kan använda dessa kunskaper i vardagen.- 

Josefine 

Här uttrycker Josefine att hon försöker koppla laborationer till det verkliga livet genom att 

eleverna får svara på hur de kan använda kunskaper i verkligheten. Hon anser att det är viktigt 

att eleverna vet om syften med laborationerna samt att eleverna har en användning av de 

kunskaper som de lär sig genom laborationer. 

5.2.2 Undersökande arbetssätt 

Ur intervjuerna framträder tydligt att lärarna anser att det laborativa arbetet är ett praktiskt 

moment där elever får undersöka och upptäcka saker. Framförallt påtalar lärarna att det 

laborativa arbetet ska vara engagerande för elever som uppmanar elever till att vilja ta reda på 

hur saker fungerar. Exempelvis påstår lärarna att det laborativa arbetet huvudsakligen innebär 

att eleverna själva ska upptäcka de saker som sker under en laboration, på så sätt menar lärarna 

att eleverna blir mer involverade i undervisningen. Lärarna anser också att det är viktigt att 

eleverna får fram olika resultat där de kan jämföra och diskutera med varandra och det 

laborativa arbetet ska på något sätt leda till att elever får en slags “aha” upplevelse. Hur lärare 

exempelvis väljer att beskriva laborationer kan utläsas ur följande uttalande av läraren Mikael. 

 

Laboration är ett så gammalt begrepp tycker jag. Idag om man tittar i läroplanen tycker jag det 

handlar om ett undersökande arbetssätt, att barnen eller vi tillsammans undersöker och tar reda 

på någonting genom praktiska moment, det tycker jag är att jobba laborativt -Mikael. 

 

Mikael menar här att begreppet laboration är ett gammalt begrepp och att han föredrar att 

använda begreppet undersökande arbetssätt. Han menar också att det laborativa handlar främst 

om att elever tillsammans undersöker och tar reda på någonting genom praktiskt arbete. Ett 

uttalande som avviker från tidigare beskrivningar framkommer ur Josefines intervju där hon 

menar att undersökande arbetssätt har en omfattande definition. 

 

Jag tycker att man kan laborera med tankar så att det inte alltid måste vara ett praktiskt eller 

undersökande material, utan man tillåter tankarna genom att ställa frågor som gör att man 

reflekterar och undersöker. Likaväl att man inte bara bekräftar i sitt lärande eller i en lärarroll, 

att man exempelvis inte bekräftar “att det är varmare under våren” för eleverna. Att man måste 

motargumentera eleverna, det tycker jag att man laborerar med tankar och tankebanor i 

huvudet. - Josefine. 

Här uttrycker Josefin att det inte alltid måste vara att elever jobbar med praktiska eller 

undersökande material. Istället menar hon att så länge man kan “laborera med tankarna”, 

exempelvis genom att ställa frågor som gör att man reflekterar, så är det i sig att kunna 

undersöka. En viktig aspekt som hon lyfter fram är att man inte ska bekräfta något, utan låta 

eleverna ställa frågor som slutligen leder till det rätta svaret. 
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För att uppnå ett undersökande arbetssätt och därmed få med delar av naturvetenskapliga 

arbetsmetoder, beskriver lärarna att de oftast börjar med praktiskt arbete innan de påbörjar den 

teoretiska delen. Vid genomförandet av laborationer försöker lärarna inte tala om för eleverna 

hur laborationer ska genomföras eller vilket resultat de ska uppnå. Utan lärarna vill att eleverna 

ska diskutera och pröva sig fram. Mikael menar att elever uppmanas till att reflektera och 

resonera när de inte har tillräcklig med kunskap för att förutse vad som kommer ske i en 

laboration. I samband med sina laborationer berättar Mikael att han ofta går igenom hur man 

gör en säker och likvärdig undersökning innan eleverna skriver sina förutsägelser. Ett exempel 

som Mikael anger är när de arbetade med mögel. Här hade Mikael diskuterat med eleverna om 

påverkningsfaktorer, exempelvis ifall en brödbit befinner sig i olika miljöer eller vilken skick 

brödbiten är i. Dessutom anser Mikael att han kan få in fler förmågor från läroplanen om han 

börjar med den praktiska delen. Gert berättar att han låter eleverna använda 

laborationsrapporter i samband med laborationer. I laborationsrapporten ska eleverna utgå från 

förutsägelser som de sedan ska ställa frågeställningar till. Syftet med att göra förutsägelser och 

frågeställningar menar Gert att eleverna kan gå tillbaka för att se om deras uppfattningar har 

förändrats. Vidare menar Gert att det viktigaste inte är att få rätt resultat, utan det viktigaste är 

att eleverna har undersökt och är medvetna om syftet med laborationen 

 

Att laborationer görs ur ett undersökande arbetssätt för att få med kooperativt lärande 

framträder ur lärarnas beskrivningar när de berättar att eleverna oftast gör sina laborationer i 

grupper. Exempelvis berättar Mikael och Annika att de utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

som bygger på att en stark elev ska hjälpa en som är svagare. En annan anledning till att elever 

arbetar i grupper beror även på begränsad tillgång till material. Lärarna menar att det finns 

tillfällen då det inte finns tillräcklig med material till alla. Ett exempel på hur lärare uttrycker 

syften med kooperativt lärande kan utläsas i Annikas kommentar. 

 

Syftet med dessa är att det rent praktiskt inte finns tillräckligt med material till alla och att det 

även är väldigt bra att de kan diskutera med varandra. Att de som tycker det är svårt har något 

som de kan diskutera med och få idéer ifrån. Barnen har så pass mycket tankar de behöver prata 

om och det gör dem möjlighet att delge sina kreativa sidor. - Annika 

 

Här beskriver Annika att hon hoppas på att eleverna ska tänka, diskutera och utbyta idéer med 

varandra. Hon menar att elever har tankar som behöver lyftas fram och att det kooperativa 

lärandet ger eleverna den möjligheten. 

 

Det kooperativa lärandet mellan lärare och elev lyfts fram av Gert. Han berättar att han oftast 

arbetar tillsammans med elever genom att samla ihop eleverna under genomförandet av 

laborationer där han ger eleverna utrymme för att lyfta fram tankar och idéer. Det viktigaste 

enligt Gert är att låta elever prata så mycket möjligt och han så lite möjligt. Gert menar även 

att han tillsammans med eleverna kan hjälpas åt att skriva eftersom en del elever har svårt att 

få ned sina tankar på papper. Enligt Gert kan en del elever vara duktiga på att genomföra 

laborationer men att de har svårt att få med sina reflektioner och resonemang. 
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5.2.3 Komplement till teorin 

Alla lärare berättar att laborationer ska på något sätt komplettera teorin där laborationer ska 

underlätta förståelsen av de faktainnehåll som finns i läroboken. Gert berättar att han planerar 

undervisningen utifrån den faktadel eleverna arbetar med och försöker inkludera passande 

laborationer till ämnet. För att skapa en större förståelse kring ämnet försöker han lyfta fram 

de ämnesspecifika begrepp som eleverna förväntas använda under genomförandet av 

laborationer. För Gert är det viktigt att eleverna använder sig av ämnesspecifika begrepp för 

att påvisa förståelse för arbetsområdet. Dock är han medveten om att elever stundtals använder 

sig av vardagligt språk. Enligt Gert är det en självklarhet att elever till en början använder sig 

av andra ord för att påvisa sina kunskaper. Däremot menar Gert att det är hans ansvar att se till 

att eleverna så småningom lär sig använda de korrekta begreppen. Gert menar även att det är 

viktigt att lyfta fram de elever som lyckas använda korrekta begrepp, detta i sin tur kan leda till 

att andra elever uppmanas till att använda de rätta begreppen. Även Mikael och Josefine 

berättar om vikten av att påminna eleverna om att använda ämnesspecifika begrepp. 

Exempelvis vill Mikael att eleverna använder sig av “ledning” istället för “sladd” eller 

“strömbrytare” istället för “av- och på knapp”. Å andra sidan menar Mikael att dessa egentligen 

betyder samma sak, men att han får hänvisa eleverna till att använda ett “finare” begrepp.  

5.2.4 Sammanfattning 

Lärarna anser att laborationer är en praktisk och intresseväckande undervisningsmetod där 

elever får undersöka och upptäcka saker. Att laborationer ska vara lustfyllt är en viktig aspekt 

eftersom lärarna menar att elever kan uppleva att den naturvetenskapliga undervisningen är 

tråkig eftersom den innehåller mycket teori. I lärarnas mening är 

laborationer ett arbetssätt som engagerar och involverar elever i undervisningen. Det finns även 

lärare som menar att de använder laborationer för få en varierad undervisning. Laborationer 

med vardagsanknytning är även ett mål som förekommer i vissa lärares beskrivningar. Bland 

annat menar lärarna att elever känner sig motiverade när de får upptäcka kunskaper som de kan 

använda och relatera till i det verkliga livet. 

 

Att utgå från det undersökande arbetssättet var något som lärarna hade som syfte och mål. Det 

finns också lärare som hellre använder sig av begreppet undersökande arbetssätt istället för 

laboration och lärare som anser att laboration inte endast innebär att elever jobbar med 

undersökande material. Lärarna beskriver att de oftast börjar arbeta praktiskt innan de påbörjar 

teorin. Syftet är att låta eleverna diskutera och utforska laborationer, men även få eleverna till 

att reflektera och resonera innan de påbörjar sin laboration. Det undersökande arbetssättet görs 

även i form av laborationsrapport där en lärare ansåg att fördelen är att elever kan gå tillbaka 

och se om deras förutsägelser eller uppfattningar har förändrats. Att laborationer ska lyfta fram 

aspekter av kooperativt lärande är något som de flesta lärarna beskriver. Vissa lärare beskriver 

att de utgår från det sociokulturella perspektivet där en högpresterande elev ska hjälpa en 

lågpresterande. 
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Lärarna beskriver även att det laborativa arbetet ska komplettera teorin. Detta kan bland annat 

göras genom att belysa viktiga begrepp för eleverna som de sedan kan använda under 

genomförandet av sina laborationer.  

5.3 Svårigheter med laborativt arbete 

I denna del presenteras resultatet av svårigheter med det laborativa arbetet. Följande kategorier 

från analysverktyget tid, miljö och elevers attityd kommer att kopplas till lärarnas 

transkriberade intervjuer. 

5.3.1 Tid 

Alla lärare påtalar att tidsaspekten är problematiskt inom det laborativa arbetet. Mikael anser 

att det kan vara svårt att få med läroplanens alla förmågor och att han ibland får genomföra 

extra lektioner för att täcka in alla de förmågor som ska tränas. Vidare berättar Mikael att det 

kan ta tid att förbereda laborationer, framförallt är det svårt att hitta enkla och relevanta 

laborationer samt tillhörande material. Daniel tycker att han stundtals inte får tillräcklig med 

tid för att genomföra ett bra för- och efterarbete med sina laborationer. Han menar att allt för 

mycket tid läggs på att göra själva laborationen, vilket gör att det inte finns tid till de andra 

delarna. Konsekvenser av tidsbrist kan utläsas i Annikas kommentar. 

Att ha tid för att få in för och efterarbete är jättesvårt av många olika skäl, dels är det tidsbristen 

och att det kanske dröjer 3-4 dagar tills nästa No-lektion och att då få eleverna att minnas vad 

som skedde kan vara svårt och eleverna tappar då enkelt intresse. - Annika 

Här påtalar Annika att tidsbristen kan medföra att det blir svårt att inkludera ett efterarbete. 

Hon menar också att det kan ta flera dagar innan hon kan genomföra efterarbetet och att 

eleverna har hunnit glömma bort laborationens genomförande, vilket kan leda till att eleverna 

tappar intresse. 

5.3.2 Miljö 

Gert, Josefine och Annika lyfter fram olika problem med att ha laborationer i klassrummet. 

Josefine påtalar att klassrummen är för små för att bedriva laborationer i helklassundervisning. 

Hon menar att det inte finns tillräckligt med utrymme för att eleverna ska ha möjligheten att 

röra sig omkring på ett säkert sätt och att eleverna kan tycka lektionen blir jobbig eftersom det 

blir för hög volym. Josefine menar också att genomförandet av laborationer i klassrummet kan 

vara mindre intresseväckande i jämförelse med en NO-sal. Enligt Josefine kan miljön i en NO-

sal få eleverna att känna som att de befinner sig i en autentisk miljö. Gert och Annika menar 

att laborationer i exempelvis ämnet kemi kan begränsas eftersom det finns risk med att elever 

spiller kemikalier. Därför föredrar lärarna att ha sina laborationer i en NO-sal eftersom det finns 

säker utrustning.  

Sen är det tillgång till lokal och man kan inte göra så många laborationer i andra klassrum på 

grund av att vi har heltäckningsmattor i varje rum. Så då får man endast göra väldigt simpla 

lektioner för att inte skräpa ner i klassrummen. Man begränsas lite eftersom vi behöver ha 

tillgång till men när vi väl har det så finns det stora möjligheter att göra spännande laborationer. 

- Annika 
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Annika påtalar att hon inte kan göra laborationer i klassrummen eftersom det inte finns 

heltäckande mattor. Istället får hon göra simpla laborationer som inte skräpar ner klassrummen. 

I hennes mening kan hon inte göra spännande laborationer eftersom tillgång till en säker lokal 

kan begränsas. 

5.3.3 Elevers attityder 

Trots att alla lärare beskriver att det laborativa arbetet är något lustfyllt, så menade vissa lärare 

att det inte bara ska vara lustfyllt i undervisningen. Mikael uttrycker att dagens elever vill att 

allt ska vara roligt och att eleverna har lite svårt med att undervisningen kan vara tråkig. Även 

Josefine påtalar liknande saker där hon menade att det lustfyllda är en viktig del i 

undervisningen, men att samtidigt förmedla att allt inte är roligt. Daniel påtalar att det kan 

finnas risker med att elever uppfattar laborationer som något lustfyllt.  

 

Problematiken som kan uppstå är att eleverna förväntar sig att alla lektioner ska vara roligt, och 

de lektioner som de redan tycker är tråkigare blir ännu tråkigare. Det blir svårt att genomföra 

lektioner ibland. Sen behöver laborationer inte vara lustfyllt för alla barn eftersom vi har barn 

med olika diagnoser och för en del blir rörigt och för en del blir det för hög ljudnivå och då kan 

det nästan blir panikångest för vissa barn så då får man också anpassa det. - Daniel 

Här framhåller Daniel att de lektioner som elever redan uppfattar som tråkiga blir ännu 

tråkigare, eftersom elever förväntar sig att man hela tiden ska göra något roligt. Detta leder 

även till att det stundtals blir svårt att genomföra vissa lektioner. Från ovanstående citat påtalar 

Daniel även att det laborativa arbetet inte per automatik betyder att det blir lustfyllt för alla 

elever. Han menar att en förutsättning för att laborationer ska bli lustfyllt för alla elever, är om 

han kan anpassa sina laborationer efter elever med olika svårigheter. Även Josefine uttrycker 

att de finns elever som tycker att laborationer är röriga och tar för lång tid att genomföra samt 

elever som upplever att laborationer är obehagliga eftersom de är rädda att bli “nerkladdade”. 

Om man inte anpassade sina laborationer efter elevernas behov,  menar hon att det finns en risk 

att eleverna distansera sig från det naturvetenskapliga ämnet. 

 

Gert och Josefine beskriver att det finns en viss kontrollbehov vid laborationer i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Lärarna uttrycker att vissa elever har svårt att ta 

laborationer på allvar eftersom det blir mer som en lek för dem. För att försöka hejda 

problematiken och se till att eleverna gör det dem ska, menar lärarna att det bör vara extra 

vuxna under lektionerna. En annan svårighet som Josefine lyfter fram är att hon inte kan 

anpassa sina laborationer efter det arbetssätt hon föredrar att jobba med. Josefine menar att hon 

vill ha en undervisningsform som bygger på att eleverna ska få göra flera olika laborationer vid 

olika stationer. När det inte finns tillräckligt med vuxna som kan överblicka eleverna kan det 

lätt bli hög volym och ostrukturerat vilket påverkar koncentrationsförmågan. Hon menar också 

att eleverna inte heller får den stöttning de behöver. 

5.3.4 Sammanfattning 

Tid är något som alla lärare påpekar är ett problem. Det tar för lång tid att få in alla förmågor i 

laborationerna. Lärarna pratar även om att det tar mycket tid att planera laborationer och att 
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hitta rätt material. Ett annat problem med tid är att de anser att det inte finns tillräckligt med tid 

för att lägga tid på både förarbete, själva laborationen och efterarbete. Angående miljö lyfter 

vissa lärare fram problematiken med laborationer i klassrummet. Det finns risker med att vissa 

klassrum inte är kompatibla för vissa laborationer och att det saknas utrustning. Det uttrycks 

även att klassrummen är för små för att bedriva helklassundervisning och att det behövs fler 

lärare per elev vid laborationsmoment.  

Trots att alla lärare anser att laborationer är en lustfylld undervisningsmetod, finns det också 

lärare som uttrycker att laborationer inte är lustfyllt för elever. Det finns också lärare som menar 

att det finns risker med att elever ser laborationer som något lustfyllt. Lärarna menar också att 

de behöver ha en viss kontroll vid genomförandet av laborationer. I lärarnas mening tas 

lektioner inte på allvar eftersom elever ser laborationer som en lek. 
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6 Diskussion 

Diskussionen består av två delar. Metoddiskussionen handlar om de metoder som har använts 

för att genomföra studien. Dessa metoder kommer att diskuteras i relation till studiens validitet 

och reliabilitet. Metoddiskussionen bidrar på så sätt till reflektion som vidare ger oss lärdomar 

för framtida studier. Resultatdiskussionen handlar om studiens resultat och kommer att 

diskuteras i relation till den teoretiska bakgrunden. Resultatdiskussionen kommer således att 

behandla undersökningens betydelse för yrkesverksamheten.  

6.1 Metoddiskussion 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s.53) beskriver att en av styrkorna med att göra 

intervjuer är att man på kort tid har möjlighet att höra flera människors åsikter gällande ett 

specifikt ämne. Exempelvis menar författarna att med hjälp av intervjuer får respondenter 

möjlighet att berätta hur de lär ut saker i praktiken eller vilka metoder de använder sig av. 

Intervjuer var därmed ett passande metodval för studiens genomförande eftersom syftet med 

studien var att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter. Dock finns det svagheter med 

intervju. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s.53) menar att en av intervjuernas svagheter 

är att den ger en begränsad bild av ett fenomen och det är något som forskaren bör vara 

medveten om. Eftersom studiens syfte är att intervjua lärare och inte observa lärare i praktiken, 

kan vi heller inte bekräfta att det som lärarna uttalade i intervjuerna faktiskt sker i 

undervisningen. Forskaren bör därmed inte ta för givet att människor gör vad de säger 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s.53). Om syftet däremot hade varit att få en helhetsbild 

av både lärarnas beskrivning och hur de arbetar i praktiken hade studien kunnat kompletteras 

med observationstillfällen. Genom att kombinera intervju och observation kan man konfrontera 

olika delar av materialet i intervjuerna och följa vad respondenterna gör  (Eriksson- Zetterquist 

& Ahrne, 2015, s.53-54). Därmed hade vi också kunnat få mer material för att höja studiens 

reliabilitet. Dock fanns det ingen möjlighet att utföra observationer på grund av tidsaspekten 

för detta arbete. En annan svaghet enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s.53-54) är att 

respondenter i en intervju kan svara på andra saker än vad intervjuaren frågade. Respondenten 

kan därmed ha andra syften än vad vad intervjuaren har tänkt sig eller förstår. Under 

bearbetningen av analysen uppstod det tillfällen då vi var osäkra på hur lärarnas uttalande 

kunde tolkas. Detta ledde till att vissa uttalande valdes bort eftersom det kunde ge en felaktig 

bild av studiens syfte. 

I denna studie genomfördes intervjuerna i form av halvstrukturerade intervjuer. Som tidigare 

nämnts i metodkapitlet kan halvstrukturerade intervjuer föredras eftersom den balanseras av 

struktur vilket ger data av god kvalité. Dock menar Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, 

s.38) att frågan om hur man ser intervjuer som löst, semi- eller ostrukturerade är ointressant 

eftersom man inte kan utesluta att det har skett en blandning i användandet av intervjuformer 

eller att intervjufrågorna kan ha ställts på olika sätt. Vid genomförandet av intervjuerna fanns 

det tillfällen då vissa frågor uteslöts eftersom lärarna kunde vid ett tidigt skede svara på 

frågorna innan de ställdes. Det fanns också tillfällen då enstaka intervjufrågor fick ställas på 

ett annat sätt för säkerställa att läraren förstår innebörden av frågorna. 
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För att se till att intervjufrågorna ska bli så likvärdiga som möjligt för respondenterna användes 

följdfrågor om lärarnas svar inte var tillräckliga. Dock kunde det stundtals upplevas att 

följdfrågorna var något ledande, vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt. Kihlström 

(2007, s.53) menar att ett problem som kan uppstå vid kvalitativa intervjuer är att intervjuaren 

ställer ledande frågor. Genom att ställa ledande frågor kan respondenten “ledas” till det rätta 

svaret som intervjuaren i förväg har tänkt sig. Att ställa ledande frågor kan påverka 

reliabiliteten hos en studie, eftersom reliabilitet handlar om att en studie ska genomföras på ett 

sätt där frågorna ska ställas på samma sätt och att situationen ska vara likadan för all 

respondenter (Trost, 2010, s.131).  

Genomförandet av intervjuerna har även skett genom att det har varit två intervjuare. 

Fördelarna med att vara två är att det kan vara ett stöd om båda intervjuare är oerfarna och att 

man får en större mängd information och förståelse. Dock menar Trost (2010, s.67) att risken 

med att vara två som intervjuar är att det kan bli ett maktövergrepp som gör att respondenten 

känner sig i underläge. För att motverka maktövergreppet försökte vi att bygga upp ett 

förtroende genom att ställa inledande frågor. Dessa frågor hade anknytning till lärarnas 

profession eller självaste ämnesområde, men som inte var avgörande för studiens resultat. 

Enligt Trost (2010, s.84) kan de första frågorna vara avgörande för hur resten av intervjun 

kommer att utspela sig. 

Trost (2010, s. 74) menar att fördelen med att använda sig av ljudinspelning är att forskaren 

kan lyssna på tonfall och ordval upprepade gånger, men även att forskaren kan skriva ut 

intervjuerna i efterhand och läsa dem som helhet. En nackdel med ljudinspelning enligt 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s.50) är att inspelningar inte alltid fungerar, därmed 

menar författarna att forskaren bör testa intervjuredskapet innan genomförandet av en intervju 

för att säkerställa att redskapet fungerar. Detta medförde att vi alltid testade vår 

inspelningsapplikation på mobiltelefonen. Dock märkte vi i efterhand som den första intervjun 

spelades in att ljudfilen inte fungerade på en av mobiltelefonerna. På grund av detta utfördes 

pauser i de andra intervjuerna för att dela upp intervjuerna i olika delar och därmed minimera 

risken att en hel ljudfil förstörs. Andra nackdelar som Trost (2010, s.75) skriver om är att det 

tar lång tid att lyssna igenom en inspelad intervju och att gester och mimik går förlorade. I 

efterhand när transkriberingen gjordes, märkte vi av att det tog lång tid att lyssna igenom 

intervjuerna eftersom vi behövde spola tillbaka i intervjuerna. Å andra sidan gav detta oss 

möjligheten att reflektera över innehållet.  

Validiteten för studien anses vara hög eftersom respondenterna är verksamma lärare som har 

många års erfarenheter av att undervisa i det naturvetenskapliga ämnet. Enligt Trost (2010, 

s.133) är validitet eller giltighet för en studie hög om forskningsfrågan mäter det den är avsedd 

att mäta.  

Vår studie utgår ifrån de fem lärarintervjuer som gjorts. Tre av lärarna är anställda på en skola 

och de andra två på en annan. Detta gör att vissa aspekter bör diskuteras. Exempelvis bygger 

studien enbart på lärarnas beskrivningar ur intervjuer, det finns därmed inga garantier på att 

lärarna gör det de säger i undervisningen. Det går heller inte att antyda att dessa fem lärares 

syften och mål eller arbetssätt kan representera den stora mängden. Arbetet kan därmed inte 



 

 

27 

generaliseras. Dock kan lärare som undervisar i det naturvetenskapliga ämnet se detta arbete 

som en resurs för att få en ökad kunskap om hur laborationer kan användas i undervisningen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här kommer studiens resultat att diskuteras och kopplas till relevant forskning. 

Resultatdiskussionen delas upp i tre delar: lärarnas val av laborationer, generella syften och 

mål som uttrycks av lärare och lärarnas beskrivningar om svårigheter. Dessa delar ska svara 

på studiens frågeställningar. 

6.2.1 Lärarnas val av laborationer 

Den vanligaste formen av laborationer som förekommer i studien är slutna laborationer där 

genomförandet tycks styras av lärarna och där resultatet kan förutsägas. Hult (2000, s.22-23) 

menar att slutna laborationer begränsar elevers grad av medverkan och initiativ. En sådan 

begränsning kan innebära att elever inte får möjligheten till att planera, designa eller genomföra 

laborationer. I detta fallet blir laborationer troligen en demonstration av en teori än att låta 

elever arbeta efter vetenskaplig arbetsmetod där tankar beprövas. Författaren väljer också att 

beskriva slutna laborationer som en traditionell typ av undervisning. Enligt Lunde (2015, s.92) 

dominerar den traditionella formen av laborationer i skolans värld där elever förväntas att följa 

tydliga steg och reproducera “rätta svar” i syfte för att exemplifiera och illustrera 

naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Trots att lärarna i denna studie uttrycker sig om de nackdelar 

som slutna laborationer kan medföra, väljer man ändå att inkludera slutna laborationer i sin 

undervisning. Med tanke på tidsaspekten som en svårighet som lyfts fram av både Gillies och 

Nichols (2014) och Högström (2009), kan detta vara anledningen till att lärarna väljer att 

använda slutna laborationer, eftersom lärarna påtalar att fördelar med slutna laborationer är 

framförallt att det sparar tid och att eleverna vet vad de ska göra. Dock menar Högström et al. 

(2006, s.63) att om lärare ser traditionella laborationsinstruktioner som en undervisningsmetod 

kommer en liten del av den naturvetenskapliga helheten att behandlas och möjligheten till 

elevers utveckling av kunskaper och förståelse kommer därmed att begränsas. Lärare kan 

därför inte förvänta sig att det laborativa arbetet i sig ska medföra en utveckling av kunskaper, 

vid sådana tillfällen kan gapet mellan praktik och teori bli ännu större. Laboration ska således 

inte ses som en aktivitet för att påvisa enstaka fenomen, utan ett medel för att utveckla relevanta 

kunskaper i förhållande till kritiskt tänkande (Lunde et al. 2015, s.91).  

Hult (2000, s.23) menar för att utmana elevers förståelse och kreativitet bör lärare i den 

naturvetenskapliga undervisningen använda sig av den öppna laborationen. Vidare menar 

författaren att syftet med öppna laborationer är att elever själva ska planera, designa och 

genomföra laborationer. Millar (2004, s.18-20) menar att öppna laborationer ger elever 

möjligheten till att utföra systematiska undersökningar där elever exempelvis får observera och 

analysera data utifrån teori och praktik. Det praktiska arbetet i form av öppna laborationer kan 

därmed utveckla elevers kunskaper om hur vetenskapliga undersökningar genomförs. Ett 

exempel på hur lärare kan använda sig av öppna laborationer i undervisningen framkommer ur 

Johansson (2012, s.42) där författaren beskriver att lärare använder gemensamma diskussioner 

för att diskutera upplägg, resultat och slutsatser. Ett liknande exempel framkommer i denna 
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studie där en lärare beskriver att han låter eleverna bestämma genomförandet av laborationen 

samt att de använder tiden till att diskutera, jämföra och dra slutsatser. Hofstein och Lunetta 

(2004, s.49) menar att öppna laborationer har potentialen att effektivt främja elevers kunskaper, 

dock behöver lärare kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för dem att undervisa 

effektivt i praktiska undervisningsmiljöer. Lärare måste därmed kunna göra det möjligt för 

eleverna att interagera både intellektuellt och fysiskt. Varför öppna laborationer inte framträder 

mer frekvent ur lärarnas beskrivningar i denna studie kan å ena sidan påverkas av tidsaspekten. 

Å andra sidan påtalar lärarna även betydelsen av vilken elevgrupp dem har och behovet av att 

anpassa laborationer. Hofstein och Lunetta (2004, s.37) beskriver att det kan finnas elever som 

blir motiverade av att jobba efter metoder där det finns tydliga instruktioner och elever som 

blir motiverade av att jobba efter öppna och undersökande metoder.  

6.2.2 Generella syften och mål som uttrycks av lärarna 

Ett av de mest framträdande syften som lärarna i denna studie anger med laborationer är att det 

ska vara lustfyllt. Laborationer ska på något sätt vara intresseväckande för eleverna genom att 

elever exempelvis får bygga och testa saker på egen hand. Fokus ligger på att arbetet ska vara 

kul, underhållande och intressant. Detta stämmer överens med Johansson och Wickman (2013), 

Berg et al. (2007) och Högström et al. (2006) studier. I likhet med Johansson och Wickman 

(2013 s.59) resultat som påvisar att lärare använder laborationer som en omväxling för att göra 

undervisningen mindre tråkig, påvisar även lärarna i denna studie liknande saker. Bland annat 

beskriver lärarna i denna studie den naturvetenskapliga undervisningen anses vara tråkigt 

eftersom stora delar av teorin behöver behandlas. Därmed finns det en rädsla av att elevers 

nyfikenhet och glädje för undervisningen kan försvinna vilket kan påverka den framtida 

utbildningen. Ett annat tema som framkommer i denna studie och som även Högström et al. 

(2006, s.59) fann i sin studie är lärares anknytning till det verkliga livet. Likt lärarna i Högström 

et al. (2006) studie, försöker även lärarna i denna studie koppla sina laborationer till vardagliga 

saker som eleverna kan relatera till. Lärarna i denna studie beskriver att syftet med 

vardagsanknytning är att det motivera eleverna till att genomföra laborationer. Att koppla 

laborationer till vardagen är en viktig aspekt enligt det pragmatiska synsättet, eftersom det 

skapar kontinuitet och interaktion mellan elevers vardag och det som de lär sig i skolan (Dewey, 

1938, s.28). 

Det finns dock kritik mot motivation och intresseargumenten. Johansson och Wickman (2013, 

s.62) menar trots att estetiska kvalitéer har en betydelse för elevernas trivsel i den 

naturvetenskapliga undervisningen, är det problematiskt om det laborativa arbetet enbart 

betonar det lustfyllda på bekostnad av det kognitiva innehållet. Därmed kan förhållningssätt 

som tillåter att affektiva kvalitéer går före begreppsliga mål ifrågasättas. Lärarna i denna studie 

lägger stor fokus på att laborationer ska vara lustfyllt, däremot reflekterar de sällan över hur 

affektiva aspekter kan få för konsekvenser i förhållande till elevers kunskapsutveckling. Enligt 

Southerland och Gess-Newsome (1999, s. 145) har lärare oftast som mål att få elever att känna 

att de har lyckats. Således, för att säkerställa allas framgång, kan lärare sänka sina förväntningar 

på eleverna. Därför anser författarna att undervisning där intresse, underhållning och andra 

faktorer som byter ut begreppsliga förståelse kan medföra att det skapas ett större kunskapsgap 

bland eleverna. Det innebär att endast vissa elever lär sig undervisningsinnehållet, medan andra 
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hamnar efter. Även Berg, Löfgren och Eriksson (2007, s.160-161) hävdar att lärares ambitioner 

att skapa positiva erfarenheter för att väcka intresse genom händelserika och underhållande 

laborationer kan medföra att det potentiella kunskapsinnehållet inte synliggörs för eleverna. 

Målet med undervisningen blir därmed att stimulera till aktivt “görande” där elever erbjuds 

deltagande i en laborativ undervisningspraktik med ett begränsat och ibland felaktigt 

naturvetenskapligt innehåll. 

Ett annat framträdande syfte som lärarna i denna studie beskriver är att elever ska arbeta efter 

det undersökande arbetssättet. För att elever ska utgå efter ett undersökande arbetssätt beskriver 

lärarna att de oftast börjar med praktiska moment för att senare gå in på det teoretiska. Genom 

att börja med det praktiska momentet där lärarna inte talar om för eleverna hur eleverna ska 

genomföra laborationer eller vilket resultat som ska uppnås, ska detta leda till att elever 

diskuterar och testar sig fram. Enligt lärarna i studien uppmanas eleverna till att reflektera och 

resonera när de inte har tillräckliga kunskaper för att förutse vad som kommer ske. I samband 

med laborationer beskriver lärarna även att de använder sig av laborationsrapporter där elever 

kan formulera förutsägelser och frågeställningar. Det som lärarna i denna studie beskriver tycks 

överensstämma med vad Johansson (2012, s.21) definierar som ett undersökande arbetssätt. 

Enligt Johansson (2012, s.21-22) innebär naturvetenskapliga undersökningar oftast att elever 

ska lära sig förmågor såsom att formulera hypoteser, tolka data och resonera och tänka kritiskt. 

Vidare menar författaren även att ett undersökande arbetssättet kan kännetecknas efter hur 

öppen eller hur hög frihetsgrad en laboration har. Det som lärarna i denna studie beskriver i 

relation till det undersökande arbetssättet kan å ena sidan efterliknas arbetssättet i en öppen 

laboration, där elever ges en hög grad av frihet i relation till planering, design och 

genomförande av laborationer. Å andra sidan framkommer det ur lärarnas beskrivningar att de 

oftast använder slutna laborationer. Detta kan tolkas som att lärarna i studien öppnar upp 

traditionella eller slutna laborationer för att låta elever planera, genomföra och utvärdera 

laborationer. Ett sådant tillvägagångssätt beskriver Lunde et al. (2015, s.98) som hybridisering, 

där författaren menar att i brist på relevanta laborationer eller undersökande aktiviteter kan 

lärare välja att öppna och anpassa befintliga laborationer.  

I denna studie är en del av lärarnas syfte i samband med det undersökande arbetssättet att elever 

ska jobba tillsammans och att det ska bli ett socialt lärande. Lärarna antyder att det är viktigt 

att eleverna får möjligheten till att hjälpa varandra, diskutera och dela sina tankar. Både som 

elev och elev men också som lärare och elev. Den sociala aspekten beskriver Lemke (1990, 

s.101) som en väsentlig del i elevernas meningsskapande. Författaren anser att elever bör 

undervisas i en miljö där de får lyssna, pröva, jämföra sin förståelse mot andra elevers idéer. 

Lärarnas uttalande i denna studie om det undersökande arbetssättet tycks också till en 

övervägande del överensstämma med det pragmatiska synsättet som Dewey (1916, 1938) lyfter 

fram. Bland annat anser lärarna i denna som tidigare nämnt att det är viktigt att använda 

laborationer för att engagera elever och bygga på deras nyfikenhet. Däremot talar lärarna sällan 

om hur elever uppfattar problem och hur de väljer strategier och metoder för att lösa problemet. 

Risken med detta i det långa loppet är att elever istället blir åskådare och inte undersökande 

individer.  
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Lärarna i denna studie beskriver också att laborationer ska komplettera teorin. Det praktiska 

arbetet med laborationer ska på något sätt underlätta den teoretiska faktan som finns i 

läroböckerna. Enligt lärarna kan detta göras genom att lyfta fram ämnesspecifika begrepp som 

eleverna kan använda vid genomförandet av laborationer. Lärarnas beskrivningar stämmer 

överens med bland annat Högström (2009), Högström et al. (2006) och Högström et al. (2010) 

som visar att lärare vanligtvis vill att det laborativa arbetet ge elever en ökad förståelse av 

naturvetenskapliga fenomen, fakta och begrepp. En anmärkningsvärd aspekt som framkommer 

ur lärarnas beskrivningar i denna studie var elevernas vardagsspråk i förhållande till 

ämnesspecifika begrepp. En lärare menar att trots att de ämnesspecifika begreppen är viktiga, 

är han också medveten om att eleverna till en början använder vardagligt språk för att visa 

kunskaper, men att det är hans ansvar att eleverna så småningom lär sig begreppen. Lärarnas 

beskrivning stämmer överens med Johansson (2012, s.43) som beskriver att elever till en början 

använder vardagsspråket för att lättare kunna förklara det naturvetenskapliga innehållet. I 

Johansson (2012, s.43) mening kan elevernas vardagsspråk användas som ett närliggande syfte 

för att uppnå det övergripande syftet. Genom att relatera elevers ordval med de vetenskapliga 

termerna får eleverna möjligheten att använda ett mer vetenskapligt språk i undervisningen.  

6.2.3 Lärarnas beskrivningar om svårigheter 

Delar av lärarnas beskrivningar om svårigheter i det laborativa arbetet tycks ligga i linje med 

vad Walan (2016) och Högström (2009) påvisar om lärares svårigheter. Bland annat påtalar 

lärarna i denna studien att för mycket tid läggs på att förbereda och hitta relevanta laborationer, 

men också att det inte finns tillräckligt med tid för att göra ett noggrant för och efterarbete. 

Detta kan i sin tur förklara varför lärarna väljer att använda sig av slutna laborationer eftersom 

det inte kräver någon större förberedelse i jämförelse med öppna laborationer. I förhållande till 

elevers attityd gentemot det naturvetenskapliga ämnet beskriver lärarna i denna studie att elever 

förväntar sig att undervisningen endast ska vara roligt. Lärarna beskriver också att elever inte 

tar det laborativa arbetet på allvar vilket leder till att lärarna behöver kontrollera eleverna för 

att försäkra att de gör vad de ska. Detta kan å ena sidan vara en konsekvens av att lärarna i 

denna studie främst uttrycker att laborationer ska vara lustfyllt. Å andra sidan indikerar detta i 

likhet med Schwartz et al. (2004) att lärarna saknar strategier för att ge elever insikten om 

laborationens syfte.  
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7 Slutsats och vidare forskning 

I förhållande till hur lärare beskriver sitt arbete med laborationer framkommer det ur studien 

att lärarna arbetar efter en metod som inte ger elever någon större frihetsgrad. Lärarna använder 

ofta slutna laborationer där det redan finns färdiga instruktioner och resultatet kan i förväg 

förutsägas. Dock behöver lärarna tänka på att syftet med slutna laborationer är endast till för 

att illustrera naturvetenskapliga fenomen. Att använda slutna laborationer begränsar elevers 

medverkan vilket i sin tur begränsar förståelse och kreativitet. Det lärarna istället bör utgå ifrån 

är arbetssättet efter den öppna laborationen där elever ges en hög frihetsgrad vilket i sin tur gör 

det möjligt att arbeta efter ett undersökande arbetssätt. 

 

Lärarna som har deltagit i studien uttrycker en del liknande mål med det laborativa arbetet i 

förhållande till tidigare forskning. Framför allt ska det laborativa arbetet väcka intresse, 

anknytas till ett undersökande arbetssätt och komplettera teorin. I relation till en 

intresseväckande undervisning behöver lärarna tänka på att de affektiva aspekter kan innebära 

att elever inte får tränas i de förmågor som är nödvändiga för den framtida utbildningen. Att 

tillåta det lustfyllda gå före det kognitiva innehållet kan även innebära att det blir ett större 

kunskapsgap bland elever. Vidare behöver lärarna också tänka på att ha strategier som ger 

elever insikten om syftet med laborationen. Ett sätt att kunna göra detta är utefter Johansson 

(2012) övergripande och närliggande syften där det poängteras att lärare bör ha konkreta mål i 

det laborativa arbetet som eleverna kan eftersträva, och att det övergripande och närliggande 

görs kontinuerligt i undervisningen. I relation till ett undersökande arbetssätt beskriver lärarna 

en rad olika kriterier som uppfyller ett undersökande arbetssätt. Bland annat vill lärarna att 

elever i det laborativa arbetet ska undersöka, reflektera, diskutera, resonera, formulera 

hypoteser och frågeställningar. Dessa aspekter ingår som en del av det undersökande 

arbetssättet eller det systematiska arbetet som beskrivs i läroplanen (2018). Dock reflekterar 

lärarna inte om hur elever upplever problem eller hur de väljer sina strategier och metoder för 

att lösa problem. Lärarna behöver därmed fundera över det pragmatiska synsättet som betonar 

att det är i problemet och hur elever uppfattar problemet som möjliggör lärandemoment. 

 

Nästa steg i forskningen skulle kunna vara att komplettera denna undersökningen med 

observation där syftet är att observera hur lärare arbetar i praktiken utifrån deras beskrivningar 

för att få en helhetsbild. Det hade också varit intressant att undersöka elevers attityd gentemot 

naturvetenskapen, vad är det som gör att många elever inte väljer att studera vidare inom det 

naturvetenskapliga ämnet? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

 

Information om deltagande i en undersökning om laborativt arbete i 
naturvetenskapligundervisning. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka verksamma lärares beskrivning av laborativt 
arbete samt vilka syften och mål de har med laborativt arbete. För att besvara studiens 
syfte och frågeställningar kommer undersökningen att ske via intervju. I samband med 
intervjun kommer även all diskussion att dokumenteras i form av ljudinspelning. 
Intervjun kommer att ta cirka 20–30 minuter. 
 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande. Som deltagare är du även anonym. All information som namn, skola eller 
kommun kommer att bytas ut till fiktiva namn. Det insamlade materialet kommer sedan 
att transkriberas och analyseras för att kunna slutföra studien. De som har tillgång till 
det transkriberade materialet är Jakob Eklöf, Liam Nguyen, handledare samt examinator 
för arbetet. 
 
Den genomförda undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan i Halmstad. Uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt på Diva. 
 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal. Det insamlade materialet 
kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 
innebär att lärare avidentifieras och att dokumentationen endast används för 
utveckling och utbildning (forskning, utvecklings- och examensarbete). 

□ JA, jag godkänner att jag dokumenteras 

□ NEJ, jag godkänner inte att jag ska dokumenteras 

Namnteckning: ............................................................................................................................  
 

Datum ________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

Inledning 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Är du behörig lärare i NO? 

3. Hur länge har du undervisat i NO? 

4. Vilka årskurser har du i NO? 

Del 1, Lärarnas beskrivning av laborativt arbete 

1. Vad innebär begreppet laboration för dig? 

●   Hur ofta använder du dig av laborationer i undervisningen? 

●      Vad anser du är det ‘’roligaste’’ med laborationer? 

1. Vilka förutsättningar krävs för att arbeta laborativt på din skola? 

●      Är det någon specifik del inom NO som du anser är mer lämplig för 

laborativt arbete än andra delar? 

1. Hur arbetar du med laborativt arbete i undervisningen? 

●      Ka du ge ett exempel på din senaste laboration? 

1. Hur planerar du dina laborationer? 

●      Varifrån får du dina idéer till laborationer? 

●      Använder du dig av laborationer med färdiga instruktioner? Om ja, vilka 

fördelar/nackdelar tror du det finns? Om nej, beskriv varför. 

●      Hur involverar du elever i planeringen?  

Del 2, Syftet med laborationer i undervisningen 

1. Varför använder du dig av laborationer? 

●   Vad är dina syften med det laborativa arbetet i undervisningen? (vardag, 

intresse, motivation, lgr11, annat?) 

●   Vad vill du att elever ska uppnå när de avslutar ett arbetsområde? 

1. Hur förmedlar du dina syften och mål för eleverna? 

●      Varför är det viktigt att man förtydligar syften och mål för elever?  

Del 3, Det undersökande arbetssättet 

1. När du arbetar med laborationer, försöker du lära ut teorin eller praktiken först? 

●   Varför lär du ut teorin först? 

●   Varför genomför du laborationer först? 

1. Hur mycket grupparbete har du i dina laborationer? 

●   Vad är dina syften med grupparbete? 
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1. Hur mycket tid går åt till att diskutera elevernas genomförande och resultat? 

●      Hur hanterar du elevernas vardagsspråk? 

Del 4, Svårigheter 

1. Vilka svårigheter anser du att det finns när du jobbar med laborationer? 
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