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Abstract 

Laboratory work is a big part of chemistry education in high school. During our student 

training placement we have noticed that the laboratory work is not fully utilized to develop 

students´ chemistry knowledge. This problem made us want to investigate how the laboratory 

work in chemistry could be set, to become more meaningful for students. We introduced two 

preparation methods, and examined the outcome of students learning experiences and their 

acquisition of chemistry knowledge. This was examined both through surveys and 

observation. Our study showed that it is not clear that students learn by experimenting. 

Several students expressed that an initial discussion did contribute to an instructive laboratory 

sessions and claimed that the preparation had helped them to articulate their knowledge and 

that it helped them to focus on the right things during the experiment. The students who had 

prepared themselves communicated in a more scientific manner during the laboratory work. 

 

Keywords: chemistry laborations, high school students, learning, initial discussion 

 

Sammanfattning 

Laborationer är en stor del i kemiundervisningen i gymnasiet. Under vår VFU, 

verksamhetsförlagd utbildning, har vi noterat att laborationer inte utnyttjas fullt ut för att 

utveckla elevernas kunskaper. Denna problematik gjorde att vi ville undersöka hur 

laborationer i kemi kan utformas för att bli mer betydelsefulla för elever. Vi undersökte i 

vilken utsträckning eleverna erfar att laborationer bidrar till förståelse för kemi. Vi 

introducerade två förberedelsemetoder och undersökte vilket inflytande dessa hade på 

elevernas lärande och deras tillägnande av kemikunskaper. Detta undersöktes både genom 

enkäter och observationer. Vår studie visade att det inte är självklart att eleverna lär sig 

genom att laborera. Flera elever uttryckte att en inledande diskussion hade bidragit till en 

lärorik laboration och menade att förberedelsen hade hjälpt dem att sätta ord på deras 

kunskaper samt att den hjälpte dem att fokusera på rätt saker under laborationen. De studenter 

som hade förberett sig kommunicerade på ett mer vetenskapligt sätt under laborationer.  

 

Nyckelord: förberedande diskussion, gymnasieelever, kemilaborationer, lärande  
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Förord 

Ett stort tack till våra handledare för värdefull respons och bra tips. Vi vill även passa på att 

rikta ett stort tack till de elever som har deltagit i vår undersökning. Sist men inte minst går 

vår uppskattning till experthandledare Christer Gruvberg, för att du inspirerade oss och var ett 

stort stöd i utformandet av enkäterna. Vi har arbetat tillsammans i vårt examensarbete och 

deltagit i lika stor utsträckning. Vid behov har vi delat upp arbetsuppgifterna för att få en 

effektiv arbetsgång, men alla steg har diskuterats sinsemellan innan de har färdigställts.  
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Inledning  
När vi inom ramen för vår lärarutbildning har haft VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och 

vikarierat på skolor har vi noterat att laborationer inte utnyttjas fullt ut för att utveckla 

elevernas kunskaper. Anledningarna till problemet kan, som vi ser det, vara många. Ofta är 

laborationsinstruktioner utformade på ett sådant sätt att elever inte behöver tänka själva utan 

endast behöver följa instruktionerna till punkt och pricka, precis som att följa ett recept i en 

kokbok. Ett annat problem vi har upplevt är att lärare ofta inte förmedlar syftet med 

laborationerna till eleverna vilket innebär att laborationstillfällena då inte nyttjas på ett 

meningsfullt sätt. Istället fokuserar eleverna på att laborationerna skall gå snabbt att 

genomföra och de ser mest laborationer som ett roligt inslag i undervisningen. Som en följd 

blir laborationer inte speciellt lärorika för eleverna. 

Ett problem i svenska skolan är elevers sjunkande placering i undersökningar som PISA 

(Skolverket, 2009) och TIMSS (Skolverket, 2008). I PISA-undersökningen bedöms 15-

åringarnas kunskaper och färdigheter i matematik, naturvetenskap, läsning och 

problemlösning. Resultaten från 2009 visar att svenska 15-åringars kunskaper inom 

naturvetenskap har sjunkit från en stabil tio-i-topplacering under många år, senast 2006, till en 

betydligt lägre placering, plats 23. Att Sverige placerar sig lägre beror inte på att eleverna 

2009 fick lägre resultat än eleverna 2006 utan på att andra länder presterade bättre än tidigare. 

En annan angelägenhet som PISA-undersökningen visar är att det har blivit en signifikant 

skillnad i Sverige mellan hög- och lågpresterande elever inom naturvetenskap. Det innebär 

fler lågpresterande elever samtidigt som andelen högpresterande befinner sig på samma nivå 

(Skolverket, 2009). I TIMSS-undersökningen mäts grundskoleelevers kunskaper i matematik 

och naturvetenskap. I undersökningen från 2007 framkom att Sverige tillhör ett av de länder 

som, jämfört med både 1995 och 2003, signifikant har försämrat sina resultat mest 

(Skolverket, 2008).  Andelen elever som inte når upp till den grundläggande kunskapsnivån i 

naturvetenskap har mellan 1995 och 2007 ökat från 3 till 9 % samtidigt som andelen elever 

som presterar på den mest avancerade nivån har minskat från 19 till 6 % (Sveriges kommuner 

och landsting, 2009). Det är därför viktigt att utveckla kunskapen om hur den 

naturvetenskapliga undervisningen bättre kan stötta elevers lärande och vilka faktorer som då 

är av betydelse. Denna problematik har fått oss att vilja undersöka hur laborationer inom de 

naturvetenskapliga ämnena kan göras mer betydelsefulla för eleven. Vi har valt att avgränsa 

vår undersökning till kemilaborationen i gymnasiet.  

 

Bakgrund 
Vikten av ett laborativt arbetssätt betonas i skolans styrdokument både för grundskolan och 

för gymnasiet. I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, framhålls att eleverna skall 

kunna använda sina kunskaper för att formulera och pröva hypoteser, lösa praktiska problem 

samt att de skall kunna närma sig ett vetenskapligt sätt att arbeta och tänka på. Vid 

laborationer ges elever möjlighet att sträva mot alla de målen.  
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Kursplanerna i kemi, biologi, fysik och naturvetenskap framhäver alla att eleven, efter 

avslutad kurs, skall kunna utföra och i viss mån planera experiment och observationer. I 

kursplanen för kemi A står att ”Eleven skall kunna planera och genomföra experimentella 

undersökningar på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa 

och tolka resultatet…” (Skolverket, 2000). I kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena 

står aldrig ordet laboration utskrivet, istället finns experiment eller experimentella 

undersökningar omnämnda. Däremot anser Hult (2000) att experiment och undersökningar 

båda utgör en del av laborationer.  

 

Syfte 
Syftet med vår undersökning är att undersöka kemilaborationens betydelse för elevernas 

meningsskapande av kemi, men även vilken betydelse eleverna erfar att förberedelse har för 

deras lärande. 

De frågor som skall besvaras i undersökningen är;  

 I vilken utsträckning erfar eleverna att laborationer bidrar till deras tillägnande av 

kemikunskaper?  

 På vilket sätt erfar eleverna att förberedelsearbete har betydelse för deras lärande? 

 Skiljer sig elevers kommunikation åt under laborationstillfället beroende av om de haft 

en inledande diskussion jämfört med om de inte har haft det, och i så fall i vilka 

avseenden?  

Vår ambition är dels att undersökningen skall leda fram till rekommendationer om det 

förändrade arbetssättet är att föredra eller ej, dels att den skall bidra med ytterligare kunskap 

om laborationens betydelse för elevens lärande, samt att den kan inspirera och ligga till grund 

för vidare forskning. Slutligen förväntar vi oss att vår undersökning dessutom kommer ge oss 

en inblick i hur vi skall lägga upp laborationstillfällen som yrkesverksamma lärare. Det är av 

intresse, inte bara för oss utan även för andra lärare, att ta del av vår undersökning speciellt 

med tanke på svenska elevers sjunkande placeringar i undersökningar om kunskaper i 

naturvetenskap, jämfört med andra länder.   

 

Tidigare forskning 
Nedan kommer tidigare forskning att presenteras. Laborationens betydelse för elevers 

tillägnande av kemikunskaper och förberedelsens betydelse för lärande är tyngdpunkten i vår 

undersökning. Därför är det relevant att beskriva hur forskningsläget ser ut för tillfället inom 

dessa områden för att sedan redogöra vilken ny kunskap vi kan bidra med i vår studie. 

Tidigare forskning angående gymnasieelevers erfarenheter av förberedelser inför 

laborationstillfällen är relativt outforskat. Däremot är utbudet stort från grundskolans senare 

år och från högskola/universitet. Resultaten från forskningen visar att elever/studenter i högsta 



7 

 

grad drar nytta av förberedelser inför laborativt arbete. Därför anser vi att det vore intressant 

att undersöka om så också är fallet för gymnasieelever som studerar kemi. Detta är en 

anledning till varför vår studie är relevant. 

 

Laboration och lärande 
Wickman (2002) ställer sig den befogade frågan vad elever egentligen kan lära sig genom att 

laborera. Leder laborationer till ökad kunskap hos eleverna? För att reda ut detta redovisas 

först Wickmans definition av lärande: 

I vardagsspråket betraktas lärande som att vi vet mer och får ökade 

kunskaper. Ofta ser vi också lärande ur en memoreringsaspekt, att vi 

samlar på oss kunskaper som vi sedan kan använda igen. Vi ser gärna 

kunskaper som något personligt som kan lagras i vår hjärna när vi lär. 

Men vill vi analysera lärande hos andra människor kan vi inte gå in i 

deras hjärnor. Vi måste förlita oss på vad de gör och säger (s. 100). 

Wickman drar slutsatsen, om laborativt arbete, att lärdom kan ske i möten där kunskapsluckor 

belyses och sedermera fylls i. Författaren menar att laborationer erbjuder praktisk 

epistemologi, alltså läran om vad kunskap är och hur vi kan erhålla den på ett ändamålsenligt 

sätt. Wickman menar att det intressanta inte är hur vi kan skaffa oss en sann bild av någonting 

utan snarare hur vår bild förändras genom samtal och praktiska göromål kring detta. Om 

eleverna lyckas sätta samman observationer från laborationen med teori, är laborationer 

utmärkta lärandetillfällen. Wickmans kunskapssyn bygger till viss del på det 

socialkonstruktivistiska perspektivet då han betonar lärande i möte med andra människor, 

men den domineras dock av en pragmatisk syn på lärande. I citatet framkommer hur han anser 

att fokus på lärande ligger i mänskliga handlingar och i praktiska konsekvenser av detta vilket 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar är karakteristiskt för en pragmatisk kunskapssyn. 

Anledningarna till varför laborationer anses viktiga för elevers meningsskapande av 

naturvetenskapen är många. Några som belyses både av Hult (2000) och av Johnstone & Al-

Shuaili (2001) är att eleverna ges möjlighet att väcka och underhålla sitt intresse för 

naturvetenskap, att fenomen och teori görs mer verkliga för eleven samt att elevers 

problemlösningsförmåga utvecklas. Ett annat syfte som nämns av Hult (2000) är att 

laborationer kan bidra till ett meningsfullt lärande, men endast om laborationen utformas så 

att den känns relevant och intressant för eleven. Genom att läraren hämtar inspiration från 

verkligheten för att planera laborationen ges elever möjlighet att knyta an teorin till något som 

redan är känt.  

Ett problem som tidigare forskning visar är att laborationsinstruktioner ofta har likheter med 

strukturer hos recept i en kokbok. Eleverna följer en noggrann instruktion steg för steg, vilket 

leder till att de lär sig hantera utrustningen snarare än att utveckla sina egna kunskaper i ämnet 

(Lunetta, 1998).  
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Forskning gjord i Australien på ungdomar mellan 15 och 17 år av Berry, Mulhall, Gunstone & 

Loughran (1999) visade att elever ofta inte förstod varför de laborerade eller på vilket sätt 

laborationer relaterade till teorin. Ändå visade det sig att eleverna själva ansåg att laborationer 

bidrog till förståelse. Enligt Berry et al. är det viktigt att eleverna är aktiva och kommunicerar, 

både med varandra och med läraren, under laborationens gång för att på så sätt utveckla sina 

kunskaper. Det gäller också för läraren att göra laborationstillfället meningsfullt och tydligt så 

att eleverna förstår syftet med laborationen. När elever arbetar med problem som anses 

meningsfulla och dessutom är kopplade till egna erfarenheter, utvecklas kunskaper (Berry et 

al., 1999 och Hult, 2000). För ytterligare progression i kunskapandet är en diskussion mellan 

elever gynnsamt (Lunetta, 1998). Berry et al. menar dessutom att eleverna är fokuserade på att 

avsluta laborationen snabbt, snarare än att lära sig något från den. ”As a consequence 

laboratory work tends to be ’hands on’ rather than ’minds on’ ” (s. 5). Att tro att elever per 

automatik drar slutsatser och reflekterar över bakomliggande teori bara för att de gör något 

praktiskt är inte rimligt att anta. För att elever skall kunna utveckla kunskaper genom 

laborativt arbete krävs det enligt Berry et al. att eleverna blir mentalt engagerade i den 

aktivitet de håller på med. Det räcker inte bara med att observera för att förstå syftet med en 

laboration, utan förkunskap blir laborativt arbete både oengagerade och meningslöst för 

eleverna (Berry et al., 1999).  

 

Förberedelsens betydelse för lärande 
Hult (2000) menar att elever traditionellt sett inte ges tid till att förbereda sig innan 

laborationer förutom den teorigenomgång som vanligtvis hålls vid ett tidigare lektionstillfälle.  

Winberg & Berg (2007) redogör i sin forskning över vikten av att studenter är förberedda 

innan laborationer och menar att det inte räcker med att läsa igenom laborationsinstruktionen. 

I sin forskning presenterade de ett datorsimuleringsprogram, vilket skulle användas av 

studenterna som förberedelse inför laborationer. Resultatet visade att samtliga studenters 

förståelse påverkades av datorsimuleringen på så sätt att de ställde frågor av mer teoretisk 

karaktär och att de gjorde bättre reflektioner. Det framkom även att studenternas inställning 

till förberedelsen påverkades av deras studieresultat, men även de som var negativt inställda 

drog fördelar av förberedelsen. Pogačnik & Cigiċ (2006) visar resultat som överensstämmer 

med föregående forskning. De införde en större del förarbete och minskade delen efterarbete 

vid laborationer. Förarbetet bestod i att studenterna skulle läsa in sig på det aktuella området 

och sedan göra ett förprov innan laborationen. Efter förprovet gavs eleverna möjlighet att 

diskutera sina svar med klasskompisarna. Resultatet visade att studenterna diskuterade på ett 

mer genomtänkt och teoretiskt sätt under laborationen, samt att de lärde sig mer. Förändringen 

i arbetssätt bidrog till att en betydligt större andel studenter klarade kursen. 

Johnstone (1997) menar att det är lärarens uppgift att på något sätt belysa vad som är det 

viktigaste med laborationen innan den genomförs. Hans forskning visar att en förberedande 

övning, konstruerad av läraren, är ett utmärkt sätt för studenter att fokusera på rätt saker under 
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laborationen. ”Unprepared learners are not in a position to process laboratory experiences 

with understanding” (s. 267).  

Kirk & Layman (1996) undersökte 56 studenters uppfattningar av deras förståelse av kemiska 

begrepp och processer. Studenterna fick använda sig av en ”pre-lab guide” som var utformad 

på ett sätt som skulle hjälpa dem att koppla samman den kommande laborationen med teori 

som tidigare gåtts igenom under lektionstid, men den satte även kunskapen i ett sammanhang 

med övrig kunskap inom kemi. ”Pre-lab guiden” betonade vad som var viktigt och vad 

studenterna särskilt skulle tänka på. Den gav helt enkelt studenterna en strategi för hur de 

skulle tänka vid laborativt arbete. Resultatet är påtagligt och visar att de som använde sig av 

”pre-lab guiden” kände sig bättre förberedda för att genomföra laborationer och ansåg sig 

förstå kemiska begrepp och processer på ett tydligare sätt än förut. 

Gruvberg (2008) har i sin doktorsavhandling undersökt kemilaborationens betydelse för 

förståelse ur ett studentperspektiv. Innan laborationerna förväntades studenterna vara pålästa 

på teorin bakom laborationen. Gruvberg kom fram till att det var en stor del av studenterna 

som ansåg sig få förståelse för kemi genom att laborera. Studenterna menade att det var 

laborationen, eftersamlingen och laborationsrapporten som främst bidrog till lärande. 

Resultaten visade också att studenterna förstod laborationen bättre om de kom förberedda till 

laborationen. Under intervjuerna framkom dock att många studenter inte förbereder sig inför 

laborationerna. En av anledningarna som Gruvberg höll för trolig till detta var att studenterna 

inte var tillräckligt erfarna laboranter och hade därför svårt att förstå sig på utrustningen som 

användes.  

 

Lärande och kommunikation 
Andersson, Bach, Olander & Zetterqvist (2003) har genomfört en omfattande utredning som 

jämför kunskapen i naturvetenskap hos elever i årskurs nio år 2003 med år 1992. 2003 deltog 

drygt 2000 elever och 1992 drygt 3000. Samma frågor ställdes till eleverna och resultaten 

visade entydigt att de tycker att experiment är betydelsefulla för deras kunskapsutveckling, 

men att de anser lära sig mer av att läraren förklarar samt vid diskussion med denne.  

Diskussionens viktiga roll för lärande betonar även Högström (2009) i sin forskning om det 

laborativa arbetet i grundskolans senare år. Han visade bland annat hur interaktion mellan 

elever och mellan lärare och elev under laborationen bidrog till lärande för eleverna. 

Högström kunde se vissa mönster framträda i diskussioner mellan elever och andra mönster 

när lärare och elev diskuterade. Det visade sig att lärarens roll var speciellt viktig i tre typer av 

frågesituationer nämligen i säkerhetsdiskussioner, frågor om tillvägagångssätt och om 

kemiska begrepp. När elever samtalade med varandra diskuterades mestadels 

tillvägagångssätt.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning har visat att laborationer har betydelse för elevers förståelse (Berry et al., 

1999; Gruvberg, 2008; Högström, 2009 och Lunetta, 1998) eftersom eleverna blir mer aktiva i 

sitt lärande och teori synliggörs i experimenten. Att laborera leder inte per automatik till att 

elever lär sig kemi. För att kunna dra kvalificerade slutsatser och få större kunskap krävs att 

eleverna blir mentalt engagerade, annars finns en risk att de bara följer laborations-

instruktionerna och observerar vad som händer vilket inte gör att de utvecklar sina kunskaper 

i ämnet. Forskningen har även visat att om eleverna dessutom upplever laborationen som 

meningsfull lär de sig mer. Ett sätt att åstadkomma detta på kan lämpligtvis göras genom 

något slags förberedande moment. Tidigare forskning har visat att elever förstår laborationer 

bättre om de kommer förberedda till laborationstillfället. För fördjupade kunskaper är 

diskussioner både mellan elever och mellan lärare och elev viktiga.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning som gjorts i ämnet fokuserat på laborationens och 

förberedelsens betydelse för förståelse. Diskussioner under och efter laborationen har visats 

ha ett positiv inflytande på elevers lärande. Till skillnad från tidigare forskning ämnar vi i vår 

undersökning utreda betydelsen av diskussionen även inledningsvis som en 

förberedelsemetod. Detta en viktig kunskapslucka att fylla. 

 

Teori 
Eftersom elevers lärande inom laborationer utgör en stor del av vår undersökning har vi valt 

att under denna rubrik presentera och beskriva vilket teoretiskt perspektiv på lärande vi utgår 

från i vår studie. Vi menar att vår tolkning av resultatet beror på våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Därför kan inte två olika forskare förväntas göra samma analys av samma fall 

(Rönnerman, 2004). Vi anser att laborationer är viktiga i kemiundervisningen eftersom de 

enligt vårt sätt att se på kunskap hjälper elever i deras meningsskapande.  

Det perspektiv på lärande som vi utgår från är det socialkonstruktivistiska perspektivet, med 

förespråkare som bland andra Andersson (2001), Marton & Booth (1997) och Kurten-Finnäs 

(2008). Forskare som ansluter sig till det socialkonstruktivistiska perspektivet utgår från att 

kunskap konstrueras på ett individuellt plan men också i ett samspel med andra individer, på 

ett socialt plan (Andersson, 2001). Även Marton & Booth (1997) beskriver 

kunskapskonstruktion på ett liknande sätt, nämligen att de viktigaste redskapen är språket och 

interaktion med andra människor. Dels kan det socialkonstruktivistiska perspektivet jämföras 

med Piagets konstruktivistiska perspektiv, som säger att kunskap skapas genom att individen 

agerar aktivt genom att till exempel göra observationer av verkligheten (Sjøberg, 2005). Dels 

kan det socialkonstruktivistiska perspektivet även jämföras med Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv, där språket ses som det viktigaste verktyget som individen har till sitt förfogande 

för att utveckla kunskaper (Säljö & Wyndhamn, 2002).  

Andersson (2001) anser att lärande på ett socialt plan kan möjliggöras genom olika samspel i 

olika lärandesituationer, både mellan elever och mellan lärare och elev. Dessa samspel menar 
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Andersson är viktiga eftersom naturvetenskapen utgörs av socialt konstruerade begrepp och 

teorier som kan uppfattas som abstrakta för eleven. För att eleverna skall upptäcka och 

tillägna sig denna kunskap måste de vara tillsammans med människor som använder den. Det 

viktiga är att eleverna använder begreppen och blir invigda i dess kultur, att de habitueras. 

Denna form av anpassning kräver både social stimulans och eget aktivt arbete. Social 

stimulans kan ske i samspel med läraren, vilket kan tydas i följande citat ”Lärarens ansvar är 

att skapa möjligheter för eleverna att ta steget från vardaglig till naturvetenskaplig förståelse 

och vidareutveckla den senare så långt det går” (s. 9). Det aktiva arbetet skall eleven själv 

ansvara för, eftersom eleven har en viktig roll i sitt kunskapande och måste vara aktiv och 

mottaglig för kunskap. Läraren kan bara erbjuda eleven möjligheten att lära, men själva 

lärandet står eleven för själv. Lärande sker både genom diskussioner i klassen och genom att 

elever aktiverar sin tidigare kunskap och utvecklar den vidare. Kunskapande sker således inte 

via ”autopilot” (Andersson, 2001). Vi anser att laborationer bidrar till både ett socialt samspel 

mellan elever och mellan lärare och elev, men att eleven samtidigt får chansen att arbeta 

aktivt. Enligt Anderssons (2001) syn på det socialkonstruktivistiska perspektivet är då 

laborationer ett utmärkt lärandetillfälle. En likande syn på undervisning har Kurten-Finnäs 

(2008) som menar att eleverna bör vara mer delaktiga än i den traditionella 

katederundervisningen, för att få en meningsfull lärprocess.  

Säljö (2000) menar att människan är beroende av redskap, främst språket men även andra, för 

att förstå sin omvärld och kunna agera i den. Exempel på fysiska redskap inom laborativt 

arbete kan enligt Säljö vara böcker och diverse laborationsutrustning. Vi tolkar Säljö som att 

det laborativa arbetssättet utgör en social praktik där olika redskap används, och att dessa på 

olika sätt är meningsfulla för den lärande först när dessa tas i bruk. Vi menar också att den 

inledande diskussionen kan ses som en typ av verktyg, nämligen ett intellektuellt sådant.  
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Metod 
Genom att förändra upplägget av laborationstillfällena, var vår avsikt att bidra till att utveckla 

kemilaborationerna så de blir mer gynnsamma för eleverna i deras lärande. I kommande 

kapitel beskriver vi upplägget för vår undersökning. Vi kommer presentera en beskrivning av 

och motivering till hur vi gjorde vårt urval, hur vi gick tillväga och vilka 

datainsamlingsmetoder vi använde för att besvara våra syftesfrågor. Först följer en 

beskrivning av hur aktionsforskning, som forskningsstrategi, har inspirerat vår undersökning.   

Aktionsforskningens kännetecken är att forskningen syftar till att utveckla och förändra en 

verksamhet (Rönnerman, 2004), vilken i vårt fall är kemilaborationen. Stensmo (2002) menar 

att aktionsforskning är ett lämpligt val av studie att göra om man som lärare själv vill 

genomföra en förändring i sitt eget klassrum, såväl som för en utomstående forskare. Vidare 

menar Stensmo att vid aktionsforskning studeras beteende genom observationer för att finna 

mönster i de studerades agerande. När vi gjorde våra observationer använde vi oss av 

ljudupptagningar och anteckningar, vilket är vanligt förekommande inom aktionsforskning 

(Rönnerman, 2004). 

Anledningen till att vi valde aktionsforskning berodde på att vi ville belysa och öka insikten 

om vad som sker under en laboration (Rönnerman, 2004). Vi undersökte om elevers 

kommunikation skiljde sig åt under laborationstillfället beroende av om de hade haft en 

inledande diskussion jämfört med om de inte hade haft det. Inom aktionsforskning kan 

forskarens roll beskrivas som aktiv, då det är viktigt att forskaren är deltagande och är med 

och utvecklar verksamheten (Rönnerman, 2004). Tabak (2004) menar att syftet med denna 

typ av forskning är att utveckla nya exempel för undervisning och att på så sätt utveckla bättre 

förståelse för lärande. Vårt resultat kommer att analyseras med utgång i vår teoretiska 

referensram, vilken bygger på en socialkonstruktivistisk syn där lärande ses både ur ett 

socialt- och ett individuellt perspektiv. Oftast har aktionsforskning experimentella inslag där 

en idé om hur en viss företeelse skulle kunna förbättras först planeras och sedan testas för att 

slutligen utvärderas (Riel, 2010).  

 

Laborationens innehåll 
Den laboration eleverna i vår undersökning utförde (se Bilaga 1) handlade om sju olika 

ämnens löslighet i varandra. På laborationsinstruktionen fanns de ämnen som eleverna skulle 

undersöka lösligheten för uppritade. Syftet med laborationen var att eleverna skulle konstatera 

att regeln ”Lika löser lika” gäller. Genom att titta på ämnenas strukturformel gick det att se 

vilka ämnen som var polära och vilka som var opolära. Eftersom eleverna är nybörjare var 

detta inte alltid uppenbart för dem, men de kunde i de allra flesta fall genom att blanda 

ämnena konstatera om ämnena var polära eller opolära. Genom denna vetskap går det enkelt 

att förutspå vilka ämnen som löser sig i varandra. För att läsare som eventuellt inte är insatta i 

den kemiteoretiska bakgrunden skall kunna hänga med i diskussionen bilägger vi (se Bilaga 

8) en kort genomgång av relevant fakta, presenterad på ett enkelt sätt.  
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Urval 
Vi genomförde vår studie i två gymnasieklasser i årskurs ett som läste kursen Kemi A. Totalt 

deltog 51 elever i vår undersökning. Det urval vi gjorde var ett icke slumpmässigt urval, 

närmare bestämt ett strategiskt sådant. Att vi valde de aktuella klasserna för undersökningen 

berodde på att många elever i den skolan läser kemi på gymnasienivå, samt respondenternas 

intresse av ett delta i undersökningen. Enligt Stensmo (2002) är det vanligt vid 

undersökningar av den typ vi gjorde att urvalet ofta styrs av respondenternas intresse och 

tillgänglighet. Eftersom vi ville utföra undersökningen i klasser som var så jämlika 

kunskapsmässigt som möjligt ansåg vi att det var tvunget att klasserna skulle gå i samma 

skola, undervisas av samma lärare, ha tillgång till samma material och ha hunnit lika långt i 

kursen. Två helt homogena klasser går aldrig att finna, men genom att tänka på detta har vi 

försökt försäkra oss om att eleverna, i den mån det är möjligt, har samma förutsättningar 

under laborationen. Anledningen till att vi ville ha två klasser var att vi ville ha en klass att 

jämföra med för att se om det fanns några skillnader i elevernas erfarenheter från 

laborationstillfället samt i deras sätt att kommunicera. Denscombe (2004) menar att om vi inte 

har någonting att jämföra med så är det omöjligt att upptäcka vad som är unikt.  

Vi hade bortfall på sex påståenden. Detta berodde på att de var felaktigt eller ofullständigt  

ifyllda. Svaren här kunde vi således inte räkna med i undersökningen. 

 

Tillvägagångssätt 
Den ena av de två klasserna i vår undersökning benämnde vi referensklass, där det förändrade 

arbetssättet undersöktes med förberedelser innan laborationen. Den andra klassen, 

jämförelseklassen, arbetade på det traditionella sättet vilket här innebar att de inte gjorde 

någon förberedelse innan laborationen. Figur 1 nedan visar vårt tillvägagångssätt. I figuren 

har vi synliggjort skillnaderna mellan de båda klassernas upplägg av laborationen. Det 

framgår när eleverna gjorde respektive enkät och när referensklassen hade de inledande 

diskussionerna samt när vi gjorde våra observationer. 
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Figur 1. Laborationstillfällets upplägg för respektive klass.  

 

Båda klasserna gjorde identiska kemilaborationer dock under olika veckor. Jämförelseklassen 

gjorde laborationen vecka 15 och referensklassen vecka 17. Laborationsinstruktionen (se 

Bilaga 1), delades ut till referensklassen på ett lektionstillfälle före laborationen, efter att 

jämförelseklassen hade laborerat. Vi ansåg att det var viktigt att lämna ut 

Laborationsinstruktioner (se 

Bilaga 1) med hjälpande 

frågor på delas ut i god tid 

före laborationstillfället. 

Laborationsinstruktioner (se 

Bilaga 2) delas ut i samband 

med laborationstillfället. 

 

Enkät 1 (se bilaga 3) görs 

direkt när eleverna kommer 

till laborationstillfället. 

Enkät 1 (se Bilaga 3) görs 

direkt när eleverna kommer 

till laborationstillfället. 

Tid för diskussion och 

utformning av hypotes i 

”labb-paren”. Eleverna 

börjar laborera, under tiden 

gör vi våra observationer. 

Eleverna börjar laborera i 

”labb-paren”, under tiden 

gör vi våra observationer. 

Enkät 2 (se Bilaga 4) görs 

efter laborationen. 

Enkät 2 (se Bilaga 5) görs 

efter laborationen. 

Sammanfattningen skrivs 

hemma. 
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laborationsinstruktionerna till referensklassen efter att jämförelseklassen hade laborerat för att 

undvika att klasserna pratade med varandra om variationen i upplägget. Att vi delade ut 

laborationsinstruktionerna innan laborationen berodde på att eleverna i referensklassen skulle 

ha tid att skriva en kort sammanfattning hemma innan laborationen. Sammanfattningen skulle 

skrivas ned med utgångspunkt i tre hjälpande frågor som fanns på laborationsinstruktionen. 

Frågorna handlade om teorin bakom laborationen. För att eleverna inte skulle glömma av att 

göra uppgiften blev de påminda av läraren dagen innan laborationen.  

Sedvanlig teorigenomgång hölls av undervisande lärare, för båda klasserna, på 

lektionstillfället innan laborationen. När eleverna i referensklassen kom till 

laborationstillfället skulle de visa upp sammanfattningen för läraren. Denna sågs som en 

inträdesbiljett till laborationen. Alldeles i början av lektionen besvarade eleverna i båda 

klasserna enkät 1. Sedan gavs eleverna i referensklassen tid, cirka tio minuter, att diskutera 

igenom laborationen med sin medlaborant. Syftet med detta moment var att eleverna skulle 

ges utrymme att diskutera hypoteser och reda ut eventuella frågetecken kring laborationen.  

Direkt efter laborationen besvarade båda klasserna enkät 2. Under laborationens gång 

observerade vi eleverna och anteckningar togs i form av löpande protokoll.  

 

Datainsamlingsmetoder 
Som Figur 1 visar har vi använt oss av två olika datainsamlingsmetoder i vår undersökning; 

enkäter och observationer. Anledningen till detta var att våra syftesfrågor var av olika 

karaktär. De två första frågorna handlade om elevernas erfarenheter av tillägnande av 

kemikunskaper under en laboration och förberedelsens betydelse för lärande. Den tredje 

frågan handlade om vilka eventuella skillnader som fanns mellan de båda klasserna i deras 

sätt att kommunicera under laborationen. De två första frågorna ansåg vi bäst kunde besvaras 

genom enkäter medan den tredje bäst kunde besvaras genom observationer. Nedan finns en 

beskrivning av hur vi gjorde enkäterna och hur vi genomförde våra observationer. Dessutom 

presenteras eventuella för- och nackdelar med respektive metod.  

 

Enkät 
För att få kunskap om elevernas erfarenheter rörande förberedelsens betydelse inför 

kemilaborationer använde vi oss av två enkäter innehållande påståenden och med en öppen 

fråga på slutet. Enkäter lämpade sig bra i vår undersökning eftersom vi var intresserade av 

alla elevers erfarenheter, vilket hade blivit för tidskrävande att ta reda på via intervjuer. Enligt 

Denscombe (2004) är enkätens styrkor att en allmän och bredare uppfattning kan erhållas. En 

annan fördel med enkäter jämfört med intervjuer menar Ejlertsson (1996) är att respondenten 

då i lugn och ro kan besvara dem självständigt utan att bli påverkad av intervjuaren.  

Det är vanligt att det finns neutrala påståenden i en enkät för att få allmän information kring 

ämnet, vilken kan vara betydelsefull vid analys av svaren (Patel & Davidson, 2003). I enkät 1 

hade vi ett påstående av denna typ som handlade om elevernas inställning till laborationer. 
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Detta kan vara viktigt att veta eftersom om eleverna inte ansåg sig ha nytta av laborationer i 

sitt lärande kunde det tänkas påverka deras svar i enkäterna. Genom att vi använde 

kontrollpåstående kunde instrumentets reliabilitet värderas. Kontrollpåståenden kan vara 

upprepning av två nästintill likadana påståenden, till exempel påstående 7 och 10 i enkät 1 

som båda handlade om förberedelse hjälpte eleverna att göra laborationen lärorik. Om svaren 

skiljde sig åt mellan två liknande påståenden innebar det ett ifrågasättande av våra enkäters 

reliabilitet. Kontrollpåståenden kan också vara formulerade så svaret är känt i förväg 

(Denscombe, 2004), påstående 8 i enkät 1 (se Bilaga 3).  

Enkäterna hade hög grad av standardisering, vilket innebar att alla elever besvarade enkäter 

som innehöll samma påståenden. Enligt Patel & Davidson (2003) används denna typ av 

enkäter om olika grupper skall jämföras. Vi utformade svarsalternativen på våra enkäter enligt 

Likertskalan. Vanligtvis innefattar den fem skalsteg (Stensmo, 2002), men vi valde att 

eliminera det neutrala alternativet och istället ha sex möjliga svarsalternativ för att 

informanterna skulle uttrycka en positiv eller en negativ åsikt.  

I enkät 1 (se Bilaga 3) svarade eleverna på om de anser att laborationer bidrar till tillägnande 

av kemikunskaper och vad förberedelsearbete har för betydelse för deras lärande. 

Jämförelseklassen som inte hade förberett sig på något speciellt sätt svarade således utifrån 

deras tidigare erfarenheter om hur det är att förbereda sig. Referensklassen som hade förberett 

sig svarade utifrån de erfarenheter de fick av det speciella förberedelsearbetet de deltagit i. 

Enkät 2 (se Bilaga 4 och 5) handlade om hur eleverna ansåg att det gick att laborera samt med 

vilka de kommunicerade under laborationens gång. Eleverna i referensklassen hade tre extra 

påståendena på deras enkät som handlade om den skriftliga sammanfattningen och den 

diskussion de hade innan laborationen. Enkät 1 och 2 häftades ihop så att vi kunde spåra 

enkäterna till samma elev. Enkäterna konstruerades på ett tydligt och enkelt sätt med korta 

påståenden för att minimera eventuella bortfall vilket Stensmo (2002) menar är viktigt. Vi 

valde att ha en fråga av öppen karaktär på slutet av enkäterna för att eleverna skulle ges chans 

att uttrycka sina personliga åsikter vilket Patel & Davidson (2003) menar är att 

rekommendera. Författarna menar att det är troligt att åsikter kan framkomma där som våra 

påståenden i enkäterna inte berörde men som upplevdes som betydelsefulla för eleverna. 

 

Observation 

Inom aktionsforskning är observationer ett vanligt arbetssätt som dessutom kompletterar den 

kvantitativa undersökningen och ger forskaren en fördjupad inblick av det som studeras och 

eventuellt bör förändras (Rönnerman, 2004 och Tabak 2004). Vi observerade elevernas 

kommunikation under laborationstillfället för att se om det fanns någon skillnad i elevernas 

sätt att kommunicera på beroende av om de hade förberett sig eller inte. Vi använde oss av en 

ostrukturerad form av observation där vi inte utgick från observationsscheman utan istället 

gjorde löpande anteckningar som handlade om elevernas kommunikation med varandra och 

läraren. Vi gick runt i laborationssalen och lyssnade på vad eleverna sa och studerade vad de 

gjorde och skrev kontinuerligt ner våra observationer i ett kollegieblock. Denna metod är 
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enkel och den bäst lämpade enligt Johansson & Svedner (2001) om man är intresserad av att 

observera händelser i ett klassrum. Enligt författarna beror det på att löpande observationer 

tillåter att oförutsedda händelser sker och beskriver vad som egentligen försiggår.  

Vi gjorde ljudupptagningar med hjälp av diktafoner för att vi skulle kunna gå tillbaka till 

materialet och lyssna igen på vad som sades. Vi spelade in från två ”labb-par” per klass och 

de som valdes var de som snabbast ville ställa upp och bli inspelade. Direkt efter 

laborationstillfället sammanställde vi våra observationer enligt den metod som Stensmo 

(2002) förespråkar, nämligen att i direkt anslutning till observationen rekapitulera vad som 

hade hänt genom att gå igenom våra anteckningar och samtidigt lyssna på ljudupptagningen. 

 

Reliabilitet och validitet 
Eftersom urvalet är av strategisk karaktär betyder det att informanterna inte är representativa 

för befolkningen i övrigt. Därför har vi begränsade möjligheter till generalisering och kan inte 

uttala oss om andra fall än i de klasser vi har studerat (Stensmo, 2002).  Vi diskuterar dock, i 

metoddiskussionen, värdet av våra resultat för liknande situationer.  

En nackdel med kvantitativa undersökningar är bristen på djupgående svar från eleverna samt 

risken för ofullständigt ifyllda enkäter (Denscombe, 2004). En annan angelägenhet vi tänkte 

på när vi gjorde enkäterna var att täcka in hela området vi ville undersöka. Om vi skulle missa 

ett område fanns ingen chans att göra kompletteringar och vi skulle därför inte få något svar 

på dessa påståenden. Med en kvalitativ undersökning i form av intervjuer är det lättare att 

göra sådana kompletteringar menar Patel & Davidson (2003). Vi ansåg därför att det var 

viktigt att komplettera undersökningen med observationer av laborationstillfällena.  

Vi minimerade risken för tolkningsutrymme och otillförlitliga svar i enkäterna genom att 

undvika långa, komplicerade påståenden. Vi hade endast ett litet antal påståenden, 9-13 

stycken per enkät, som alla handlade om sådant som var relevant för vårt syfte. Ett större antal 

påståenden hade ökat risken för ett bristande intresse hos respondenterna. Eleverna fyllde i 

enkäterna enskilt vilket minskade stress från oss och klasskamrater. Vi testade enkäternas 

tillförlitlighet genom att utgå från split-half-metoden som letar efter inre stabilitet 

(Denscombe, 2004). Med split-half-metoden kontrollerades mätinstruments tillförlitlighet, 

genom att analysera hur elevernas ställningstagande i olika påståenden som liknade varandra 

uppvisade ett konsistent mönster. Svaren från enkäterna i de båda klasserna delades upp och 

jämfördes. Mönster som fanns i ena klassen gick även att finna i andra klassen. Detta tyder på 

god korrelation (se Bilaga 6 och 7) mellan grupperna och att instrumentet är tillförlitligt 

(Denscombe, 2004).  

Undersökningens precision fastställdes genom jämförelse mellan våra två olika 

datainsamlingsmetoder, vilket kallas metodtriangulering. Det fanns likheter mellan våra olika 

insamlingsmetoder och därmed ökade undersökningens validitet (Denscombe, 2004).  
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Förstudie 
För att våra mätinstrument inte skulle ge otillförlitliga resultat som varierade från gång till 

gång valde vi att pröva våra datainsamlingsmetoder i en förstudie. Anledningarna till detta var 

dels att vi aldrig hade gjort observationer tidigare, dels att vi ville testa om våra enkäter var 

tydliga och lätta att förstå samt att se hur vår diktafon fungerade i laborationssalen. Eleverna  

som deltog i förstudien gick i samma årskurs, i samma skola och gjorde samma laboration 

som de två klasser som ingick i vår undersökning. De 28 elever som deltog i förstudien 

besvarade enkäterna på samma sätt som det var tänkt att eleverna i undersökning skulle göra.    

Det visade sig att eleverna inte förstod hur de skulle svara på påståenden som innehöll 

negationer, därför omformulerade vi dem. Det framkom även att eleverna, trots att vi hade 

skrivit på enkäterna att de skulle kryssa i rutorna, ändå satte kryss mellan två rutor. Detta 

gjorde att vi påpekade vikten av att eleverna skulle kryssa i rutorna även muntligt i samband 

med att vi delade ut enkäterna i undersökningsklasserna. Diktafonen fungerade bara bra om 

den var placerad i nivå med elevernas munnar. Genom att tänka på resultatet från förstudien 

fick vi bra ljudupptagning i undersökningen och fullständigt ifyllda enkäter, med ett 

marginellt bortfall.  

 

Analysmetoder 
Resultaten från enkäterna sammanställdes i diagram och tabeller. I diagrammen visas 

medelvärde av elevernas ställningstagande till påståendena, som beräknades för att visa var på 

skalan fördelningen hade sin tyngdpunkt (Wahlgren, 2008). Vi ville ge en tydlig bild över 

eventuella skillnader mellan klasserna och ansåg att diagram var det bästa sättet att visa detta 

på. För att synliggöra spridning sammanställdes resultaten i tabeller, spridningsmåttet ger 

information om svarsfördelningen på skalan (Wahlgren, 2008). Tillsammans med medelvärde 

ger spridning en god bild av resultatet (Patel & Davidson, 2003). Vi använde oss av SPSS för 

att göra statistiska analyser i form av korrelationstest och chitvå-test.  

Korrelation är ett mått på hur äkta ett samband är och vid hög korrelation har slumpen inte 

spelat in, utan då är de två faktorerna beroende av varandra (Denscombe, 2004). Vid 

korrelationsanalys fås ett r-värde fram som anger sambandet mellan två storheter. Korrelation 

kan vara positiv eller negativ. r är korrelationskoefficienten och den kan variera mellan 1 och 

-1. Är värdet nära 0 betyder det att det linjära sambandet är väldigt svagt. Då är 

svarspunkterna utspridda kring regressionslinjen. Även om r-värdet är nära noll kan det finnas 

samband mellan variablerna, men sambandet kan inte beskrivas linjärt. Ju närmre 1 eller -1 

värdet är desto starkare samband är det, se Bilaga 9 för mer detaljer. p definierar 

fördelningens standardavvikelser. Ju lägre värde desto mindre standardavvikelse. p = 0,01 

betyder att det är ett statistiskt säkerställt samband till 99 %. För att ett antagande skall räknas 

som statistiskt säkerställt skall p < 0,05 (Lantz, 2009). Chitvå-test används ofta för att jämföra 

grupper och kan påvisa om samband föreligger eller ej. Här anger p-värdet hur stor 

sannolikheten är för att den hypotes vi testar är sann. Om p < 0,05 räknas sambandet även här 

som statistiskt säkerställt (Lantz, 2009).  
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Då vi sammanställde våra observationer letade vi efter återkommande mönster. Anledningen 

är att det inom aktionsforskning är ett vanligt sätt att sortera sina observationer på (Stensmo, 

2002 och Rönnerman, 2004). Vid jämförelse mellan våra anteckningar hade vi observerat 

liknande mönster och vid noggrann genomgång av ljudupptagningarna utkristalliserades 

samma mönster, vilka utgjordes av fyra kategorier; tillvägagångssätt, språk, diskussion och 

iakttagelse av resultat.  

 

Forskningsetiska principer 
Vid forskning är det viktigt att forskaren beaktar de forskningsetiska principerna, som innebär 

att deltagarna i studien inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada inte heller för 

förödmjukelse eller kränkning. Nedan kommer vi att beskriva individskyddskravet som 

innefattar fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002), samt hur vi har arbetat för att följa dem.  

Ett av de fyra huvudkraven är informationskravet som innebär att eleverna skall informeras 

om vad det innebär för deras del att vara med i undersökningen. Eleverna fick muntlig 

information av oss om att det är frivilligt att delta, samt att det var okej att när som helst 

avsluta sitt deltagande. De kunde inte välja bort att göra laborationen eftersom den var ett 

obligatoriskt inslag i undervisningen, men vi upprepade flera gånger att det var frivilligt att 

delta i undersökningen. Ingen elev valde att inte delta. Vi fick tvärtom flera positiva 

kommentarer om att det var roligt att vara med. Ett annat huvudkrav är samtyckeskravet. 

Eleverna gav sitt samtycke på att vara med i undersökningen. Eftersom eleverna i vår 

undersökning var över 15 år krävdes inte målsmans godkännande då de uppgifter eleverna 

kunde tänkas lämna inte var av känslig karaktär.  Information som berörde de 

forskningsetiska kraven gavs till eleverna i samband med utdelandet av laborations-

instruktionerna.  

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att alla uppgifter i undersökningen skall 

behandlas på ett konfidentiellt sätt. Det innebär att enkäterna måste skyddas så att ingen 

utomstående kan komma åt dem och därigenom information om deltagarna. Det fjärde och 

sista huvudkravet är nyttjandekravet som handlar om att den insamlade informationen endast 

får användas till forskningsändamål. Forskarna får alltså inte lämna ut några uppgifter till 

utomstående som kan komma att användas till kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga 

ändamål. Eleverna skrev inte sina namn på enkäterna, men vi kunde ändå inte garantera 

eleverna anonymitet eftersom det fanns en liten risk att enkäterna kunde kopplas till den 

enskilda individen. Med tanke på konfidentialitetskravet och nyttjandekravet kommer vi 

därför förstöra enkäterna när vi inte längre har någon användning för dem. 
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Resultat 

Syftet med vår undersökning är att undersöka laborationens betydelse för elevernas 

tillägnande av kemikunskaper, men även vilken betydelse eleverna erfor att förberedelse hade 

för deras lärande. I resultatdelen redovisas först resultaten från enkäterna och sedan resultaten 

från observationerna. Empiri från enkäterna har vi sammanställt i diagram och tabeller. I 

diagrammen visas elevernas ställningstagande som medelvärde och i tabellerna som 

frekvenser. I tabellerna redovisas även eventuella bortfall för varje påstående.  

I enkäterna fanns påstående som eleverna skulle förhålla sig till och placera sitt svar på en 

sexgradig skala där 1 motsvarade ”Instämmer inte alls” och 6 motsvarade ”Instämmer helt”. 

När vi i resultatet skriver att eleverna skattade ett påstående högt hade de kryssat i 

svarsalternativ 4, 5 eller 6, alltså på den övre delen av skalan. Tvärtom gäller för den nedre 

delen av skalan. Om eleverna kryssat i svarsalternativ 1, 2 eller 3 benämnde vi deras 

ställningstagande som lågt. Vi är medvetna om att det är en skillnad mellan svarsalternativ 4 

och 6, samt mellan svarsalternativ 1 och 3, därför redovisar vi även svarsfrekvenserna i de fall 

där spridningen var stor.  

 

Enkät 1 
Enkät 1 (se Bilaga 3) besvarades av samtliga elever innan de började laborera, där tog de 

ställning till om de anser att laborationer stöttar tillägnandet av kemikunskaper och vilken 

betydelse förberedelse innan laboration då ges. Sex av påståendena (påstående 1, 2, 3, 4, 5 

och 9) handlade om vad eleverna anser om kemiundervisningen och om kemilaborationerna. 

Eleverna fick ta ställning till om de tycker att kemi är viktigt, om de lär sig mycket av 

kemiundervisningen och av laborationerna. Fyra av påståendena (påstående 6, 7, 10 och 11) 

handlade om elevernas erfarenheter av förberedelser. Eleverna tog ställning till om de anser 

att det är bra att få ut laborationsinstruktionerna innan laborationen och om de lär sig mer av 

laborationen om de är förberedda. Påstående 8 var ett kontrollpåstående. Diagram 1 visar 

elevernas ställningstagande från enkät 1, följt av en kort text som belyser skillnader och 

likheter mellan klasserna. Slutligen redovisas resultatet påstående för påstående. 
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Jämförelseklass N=25 Referensklass N=26

Diagram 1. Resultat från enkät 1. x-axeln visar de 11 påståenden som fanns i enkäten och siffrorna ovanför 

stolparna anger elevernas ställningstagande i medelvärde.  

Diagram 1 åskådliggör att två påstående (påstående 6 och 9) skiljde sig åt mellan de båda 

klasserna. I de övriga påståendena var likheterna nästintill identiska, då medelvärdena endast 

skiljdes åt med 0-3 tiondelar. Eleverna i de båda klasserna hade liknande åsikter om 

laborationer samt att medelvärdena för referensklassen är lägre för alla påstående utom för 

påstående 4 och 9.    

Påstående 1: Kemiundervisningen på gymnasiet har lärt mig mycket. Eleverna skattade 

påståendet högt (medelvärde 5,0 i jämförelseklassen respektive 4,9 i referensklassen).  

Påstående 2: Jag tycker att jag förstår kemin tack vare laborationerna i Kemi A.  Elevernas 

ställningstagande till detta påstående var inte lika högt som i påstående 1 (medelvärde 4,0 i 

jämförelseklassen respektive 3,9 i referensklassen). Ett korrelationstest visar på ett starkt 

samband mellan påstående 1 och 2 (r = 0,525 (p < 0,01)). 

Påstående 3: När jag löser uppgifter under laborationen tänker jag tillbaka på det jag har 

lärt mig på lektionstid. Resultatet visar att eleverna skattade att de i hög grad gör så 

(medelvärde 4,7 i båda klasserna). 

Påstående 4: Laborationerna hjälper mig att förstå viktiga begrepp. Spridningen av samtliga 

elevers ställningstagande var stor eftersom de var jämnt fördelade över skalan (se Tabell 1). 

Medelvärdet var högt för båda klasserna (4,1 i jämförelseklassen respektive 4,2 i 

referensklassen).  

Påstående 5: Jag tycker att laborationer i kemi är tråkiga. Eleverna i båda klasserna var 

överens om så inte är fallet eftersom medelvärdet (2,2) var lågt i båda klasserna.  

Påstående 6: Det är bra att få ut laborationsinstruktionerna på lektionen innan 

laborationstillfället. Eleverna i jämförelseklassen skattade påståendet högre än vad eleverna i 
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referensklassen gjorde (medelvärde 5,1 i jämförelseklassen respektive 4,0 i referensklassen). I 

jämförelseklassen var spridningen inte stor eftersom endast två elever hade svarat på den 

nedre delen av skalan medan spridningen i referensklassen var betydligt större (se Tabell 1). 

Ett chitvå-test visar att skillnaderna mellan de båda klassernas ställningstaganden inte är 

statistiskt signifikanta, utan avvikelserna ligger inom den statistiska felmarginalen (p = 

0,087). Väljer vi däremot en högre signifikansnivå (90 %) finns en signifikant skillnad, om än 

svag, mellan klasserna. Vi kan då till 90 % säkerhet dra slutsatsen att eleverna i 

jämförelseklassen skattade utdelandet av laborationsinstruktionerna högre än vad eleverna i 

referensklassen gjorde.  

Påstående 7: Förberedelser före laborationstillfället hjälper mig att förstå laborationen. 

Eleverna i båda klasserna instämmer till påståendet och har svarat likt i alla avseenden, både 

vad gäller spridning och medelvärde (4,4 i jämförelseklassen respektive 4,2 i referensklassen). 

Påstående 8: Fakta och begrepp som rör dagens laboration har redan gåtts igenom på 

lektionstid. Detta var ett av våra kontrollpåståenden, där svaret var känt. Vi visste i förväg att 

läraren hade haft en teorilektion dagen innan laborationen för båda klasserna. Enkätsvaren 

visade att eleverna svarade uppriktigt, då medelvärdet till påståendet var högt (4,8 i 

jämförelseklassen respektive 4,5 i referensklassen). Det var fem elever som var frånvarande 

på teorilektionen men närvarande vid laborationen vilket drog ner medelvärdet något.  

Påstående 9: Det är viktigt att lära sig kemi.  Här syns en skillnad mellan klassernas 

medelvärde (medelvärde 4,8 i jämförelseklassen respektive 5,3 i referensklassen). Skillnaden 

är inte statistiskt säkerställd (p = 0,317), resultatet kan således bero på slumpen. Tabell 1 visar 

dock att det finns en viss spridning av elevernas svar. Betydligt fler elever i referensklassen än 

i jämförelseklassen hade svarat på den övre delen av skalan. I referensklassen hade endast en 

elev svarat på den nedre delen av skalan medan motsvarande siffra i jämförelseklassen var 

fem elever. 

Påstående 10: Jag tycker att jag lär mig mer av laborationen när jag har förberett mig före 

laborationen. Resultatet visar på samstämmighet mellan klasserna (medelvärde 4,0 i båda) 

Korrelationstest mellan påstående 7 och 10 visar att det finns ett starkt samband (r = 0,821 (p 

< 0,01)). Detta innebar att båda klasserna skattade förberedelser, innan laborationer, som 

viktiga för deras lärande.  

Påstående 11: Så här mycket tid lade jag ner på att förbereda mig innan dagens laboration. 

Resultaten visade att eleverna maximalt hade lagt ner 10 minuter på att förbereda sig. Detta 

gällde för båda klasserna, även om det var meningen att eleverna i referensklassen skulle 

förbereda sig hemma genom att skriva en sammanfattning. Resultatet visar ett lågt 

medelvärde (1,2 i jämförelseklassen respektive 1,1 i referensklassen) vilket indikerar att 

eleverna hade lagt lite tid på förberedelse.   
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Tabell 1. Svarsfrekvens från påstående 4, 6 och 9 i enkät 1. 

  

 

Enkät 2 
Enkät 2 (se Bilaga 4 och 5) besvarades efter laborationen, där tog eleverna ställning till om de 

tyckte att laborationen var lärorik, om de förstod varför resultatet från laborationen blev som 

det blev och om de ansåg att laborationen var svår att förstå. Fem av påståendena (påstående 

2, 3, 4, 8 och 9) handlade om detta. Eleverna skulle också ta ställning till med vilka de 

kommunicerade under laborationens gång för att förstå viktiga begrepp och vem de frågade 

om de kände sig osäkra på vad de skulle göra (påstående 1, 5, 6 och 7). Eleverna i 

referensklassen hade tre extra påstående (påstående 10, 11 och 12) på deras enkät som 

handlade om den skriftliga sammanfattningen och den diskussion de hade innan laborationen. 

Eftersom det inte var mer än två elever som hade gjort den skriftliga sammanfattningen beslöt 

vi oss för att helt utesluta de två påståenden som handlade om den skriftliga 

sammanfattningen (påstående 10 och 12) eftersom de andra eleverna inte kunde ta ställning 

till dem. Diagram 2 visar elevernas ställningstagande från enkät 2, följt av en kort text som 

belyser skillnader och likheter mellan klasserna. Sedan redovisas resultatet från varje enskilt 

påstående. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Svarsalternativ 

                                                                               ----------------------------------------------- 

Påstående klass   n 1 2 3 4 5 6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Laborationerna hjälper mig att  J  25  1 4 1 9 6 4 

förstå viktiga begrepp R  26  0 4 3 7 8 4 

6. Det är bra att få ut laborations- J 25 0 1 1 6 9 9 

instruktionerna på lektionen innan R  25  0 3 5 8 5 4 

laborationstillfället  

9. Det är viktigt att lära sig kemi J  25  2 2 1 2 5 13 

 R  26  0 0 1 3 10 12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J = jämförelseklass (N=25), R = referensklass (N=26)  

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 
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Diagram 2. Resultat från enkät 2. x-axeln visar de 9 påståenden som fanns i enkäten och siffrorna ovanför 

stolparna anger elevernas ställningstagande i medelvärde. 

Diagram 2 visar att det fanns skillnader mellan klasserna i majoriteten av påståendena och att 

det endast var likheter mellan påstående 2 och 3. De påstående som eleverna i 

jämförelseklassen skattade högre än eleverna i referensklassen (påstående 1, 5, 6 och 7) 

handlade alla om kommunikation. Påstående 4, 8 och 9 hade eleverna i referensklassen skattat 

högre än eleverna i jämförelseklassen. Dessa påståenden handlade om hur eleverna såg på 

laborationen de gjorde, om de tyckte att den var lärorik och om de ansåg att de skulle kunna 

ha nytta av det de hade lärt sig.  

Påstående 1: Diskussion med en kompis under laborationen hjälpte mig att förstå viktiga 

begrepp. Eleverna i båda klasserna instämde i påståendet, men det finns en skillnad mellan 

medelvärdena (5,2 i jämförelseklassen respektive 4,7 i referensklassen). Ett chitvå-test visar 

däremot att skillnaden är ej statistiskt säkerställd (p = 0,525), utan kan bero på slumpen. 

Påstående 2: Jag förstod varför resultatet blev som det blev. Resultatet var likt mellan de 

båda klasserna och de skattade påståendet högt (medelvärde 4,9 i jämförelseklassen 

respektive 5,0 i referensklassen). Spridningen i jämförelseklassen var stor medan eleverna i 

referensklassen svarade mer homogent, vilket visas i Tabell 2. Tabellen visar att samtliga 

elever i referensklassen hade skattat påståendet på skalans övre del och att eleverna var mer 

heterogena i deras ställningstagande.  

Påstående 3: Jag tycker att dagens laboration var svår att förstå. Elevernas ställningstagande 

i detta påstående visade att eleverna ansåg att de inte hade problem att förstå laborationen 

eftersom medelvärdena var låga (2,2 i jämförelseklassen respektive 2,3 i referensklassen). Ett 

korrelationstest mellan påstående 2 och 3 visar att det finns ett mycket svagt samband            

(r = -0,187 (p < 0,01)).  
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Påstående 4: Jag tycker att dagens laboration var lärorik. Eleverna i båda klasserna skattade 

påståendet högt (medelvärde 4,4 i jämförelseklassen respektive 5,5 i referensklassen). 

Skillnaden är dock inte statistisk säkerställd (p = 0,235).  Spridningen visar däremot att alla 

elever i referensklassen skattat påståendet på skalans övre del, medan eleverna i 

jämförelseklassen hade större spridning (se Tabell 2). Av de 26 elever som förhöll sig till 

påståendet i referensklassen hade 15 stycken, (58 %), kryssat i att de instämmer helt till 

påståendet. Motsvarande siffra i jämförelseklassen var endast 20 %.  

Påstående 5: Jag frågade min labbkompis när jag kände mig osäker på vad jag skulle göra.  

Medelvärdena visar på en skillnad mellan klassernas ställningstagande till påståendet (5,3 i 

jämförelseklassen och 4,7 i referensklassen). Ett chitvå-test visar att skillnaden kan bero på 

slumpen (p = 0,150).  

Påstående 6: Jag och min labbkompis frågade läraren när vi kände oss osäkra på vad vi 

skulle göra. Den största skillnaden mellan klasserna syns i detta påstående (5,6 i 

jämförelseklassen och 4,2 i referensklassen). Av eleverna i jämförelseklassen hade endast en 

elev svarat på den nedre delen av skalan och resten kryssade i svarsalternativ 5 eller 6. I 

referensklassen var spridningen större vilket visas i Tabell 2. Korrelationstest mellan 

påstående 5 och 6 tyder på ett ganska starkt samband (r = 0,558 (p < 0,01)) vilket betyder att 

om det ställdes många frågor till läraren ställdes även många frågor till labbkompisen.   

Påstående 7: Diskussion med läraren under laborationen hjälpte mig att förstå viktiga 

begrepp. Även i detta påstående finns en skillnad mellan klasserna. Eleverna i 

jämförelseklassen skattade påståendet högre än vad eleverna i referensklassen gjorde vilket 

medelvärdena visar (5,4 i jämförelseklassen respektive 4,4 i referensklassen). Skillnaden är 

inte statistiskt säkerställd (p = 0,460). Precis som i påstående 6 är spridningen inte stor i 

jämförelseklassen, eftersom det endast var en elev som hade svarat på den nedre delen av 

skalan, medan den är större i referensklassen (se Tabell 2). Jämförs påståendet med påstående 

1 kan vi se ett statistiskt samband även om det är svagt (r = 0,386 (p < 0,01)) vilket innebär att 

slumpen kan ha varit en bidragande faktor. 

Påstående 8: Jag tycker att jag har nytta av det jag lärde mig under laborationen. 

Medelvärdena visar att eleverna i båda klasserna instämde i påståendet (4,5 i 

jämförelseklassen respektive 5,0 i referensklassen) men att eleverna i referensklassen skattade 

påståendet högre. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställt (p = 0,286). Ett antagande vi 

gjorde var att de elever som menade att laborationen var lärorik (påstående 4) eventuellt också 

ansåg sig ha nytta av den nya kunskapen från laborationen (påstående 8). Vid ett 

korrelationstest framgick att det fanns ett ganska starkt statistiskt samband (r = 0,659 (p < 

0,01)). 

Påstående 9: Jag tyckte att det var svårt att komma igång med laborationen eftersom jag inte 

förstod vad jag skulle göra. Resultatet visar att eleverna inte tyckte det var svårt att börja 

laborera (medelvärde 1,6 i jämförelseklassen och 2,1 i referensklassen). Ett antagande vi 

gjorde var att de elever som menade att laborationen var svår att förstå (påstående 3) 

eventuellt också hade svårt att komma igång med laborationen (påstående 9). Vid ett 
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korrelationstest framgick att det fanns ett statistiskt samband, om än ganska svagt (r = 0,444 

(p < 0,01)). 

Påstående 11: Diskussionen som jag och min labbkompis hade innan laborationen bidrog till 

att jag förstod laborationen. Det var bara eleverna i referensklassen som tog ställning till detta 

påstående eftersom det endast var dessa elever som hade en inledande diskussion. Eleverna 

skattade den inledande diskussionen högt vilket medelvärdet visar (4,7).  

Fråga 13: Vad anser du om de båda förberedelsemetoderna? Eftersom eleverna inte hade 

gjort den skriftliga sammanfattningen fick vi endast svar som handlade om den inledande 

diskussionen. Det framkom att många elever hade fått positiva erfarenheter från denna samt 

att många ansåg att de hade lärt sig mycket av sin medlaborant genom att diskutera. Två citat 

som sammanfattar hela referensklassens svar på frågan är: ”Det var bra att diskutera innan så 

att båda förstod innan vi började laborera” och ”Det var lärorikt att diskutera innan labben så 

man blev mer insatt i ämnet”. 

 

Tabell 2. Svarsfrekvens från påstående 2, 4, 6 och7 i enkät 2.  

  

Sammanfattning av enkäterna  
I enkät 1 fanns inte många skillnader mellan klasserna. Eleverna i båda klasserna uttryckte att 

kemilaborationer inte bara är ett roligt inslag i undervisningen utan att de även bidrar till 

förståelse. Ur resultatet kan utläsas att eleverna inte anser att laborationerna bidrar till 

förståelse i lika stor utsträckning som kemiundervisningen gör. En intressant skillnad vi kunde 

se var att eleverna i jämförelseklassen skattade utdelandet av laborationsinstruktioner innan 

laborationen högre än eleverna i referensklassen gjorde. Båda klasserna skattade dock i lika 

hög grad att de lär sig mer av laborationerna om de är förberedda. 

                Svarsalternativ 

                                                                              ---------------------------------------------- 

Påstående klass   n 1 2 3 4 5 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Jag förstod varför resultatet blev J  25  0 3 1 0 12 9 

som det blev R  26  0 0 0 9 9 8 

4. Jag tycker att dagens laboration J  25  3 0 1 7 9 5 

var lärorik R  26  0 0 0 3 8 15 

6. Jag och min labbkompis frågade J  25  0 0 1 0 8 16 

läraren när vi kände oss osäkra på R  25  1 3 1 2 9 9 

vad vi skulle göra 

7. Diskussion med läraren under J  25  0 0 1 2 8 14 

laborationen hjälpte mig att förstå R  26  1 2 4 4 9 6 

viktiga begrepp 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J = jämförelseklass (N=25), R = referensklass (N=26)  

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 
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I enkät 2 fanns fler skillnader mellan klasserna än i enkät 1. Behövde eleverna hjälp med 

utförandet eller att förstå bakomliggande begrepp tvekade de inte att fråga läraren eller andra 

elever. Eleverna i jämförelseklassen uppgav att de tog mer hjälp av både läraren och andra 

elever än vad eleverna i referensklassen gjorde. Eleverna i referensklassen skattade 

laborationen som mer lärorik än vad eleverna i jämförelseklassen gjorde och de ansåg sig ha 

mer nytta av det de lärde sig under laborationen. En av likheterna mellan klasserna var att 

eleverna tyckte att laborationen var relativt enkel att förstå och genomföra. 

 

Observationer  
Vi använde oss av löpande observationer eftersom de tillåter att oförutsedda händelser sker 

och beskriver vad som egentligen försiggår (Johansson & Svedner, 2001). Genom att 

observera elevernas kommunikation ville vi besvara en av våra syftesfrågor nämligen 

huruvida elevers kommunikation skiljer sig åt under laborationstillfället beroende av om de 

haft en inledande diskussion jämfört med om de inte har haft det och i så fall i vilka 

avseenden?  

 

Observationer från jämförelseklassen 

Vi uppmärksammade att eleverna ofta frågade läraren om utförande. Det var många frågor till 

läraren under hela laborationen men speciellt i början. Frågor som ”Hur mycket ska man ha 

av allting?” och ”Skulle man skaka jättekraftigt?” var vanligt förekommande. Istället för att 

läsa laborationsinstruktionerna tog eleverna hjälp av andra elever eller av läraren. Den 

omfattande mängden av frågor till läraren, främst inledningsvis, men även under resten av 

laborationstillfället resulterade i en stressig stämning i klassrummet. Eleverna försökte bli 

klara snabbt och tog sig därför inte tid att sätta sig in i laborationen vilket resulterade i en 

osäkerhet hos eleverna. Eleverna diskuterade inte heller resultaten speciellt mycket med 

varandra under laborationens gång. I de flesta fall konstaterade eleverna endast om det hade 

löst sig eller inte i provröret. Om så var fallet gick eleverna vidare till nästa provrör. Var det 

något som var konstigt ignorerade eleverna detta och sa ”Men vi kan diskutera sen”. När 

resultatet diskuterades tog eleverna ofta hjälp av läraren eller av andra elever. De försökte 

sällan reda ut problemet på egen hand.   

Karakteristiskt för jämförelseklassen var att eleverna förde osammanhängande och 

ofullständiga resonemang. De avslutade ofta sina diskussioner mitt i en mening. Eleverna 

konstaterade ofta att nu blev det så här, men gjorde inga ansatser att förklara varför. Begrepp 

som polär, opolär och dipol användes inte speciellt ofta. Det märktes att många var osäkra på 

vilka ämnen som var polära och opolära.  

En elev förklarar för en annan ”labb-grupp” om polära ämnen: 

Elev 1: - Polära ämnen är ojämna ämnen typ 

Elev 2: - Vad är ojämna ämnen? 



28 

 

Elev 1: - När de inte är jämna. Du ska inte tänka dipol - eller jo 

kanske…  

I citaten ovan syns att eleverna inte är säkra på hur begreppen förhåller sig till varandra. De 

använder sig av ett vardagligt språk och beskriver ämnena som ”ojämna”. Elev 1 gör en 

ansats att förklara på ett mer vetenskapligt sätt men visar då på osäkerhet när han lägger till 

ordet ”kanske”. Eleven har dessutom rört ihop begreppen eftersom han säger att ojämna 

ämnen kanske är dipoler, vilket de inte är.   

I ett annat ”labb-par” går diskussionen på följande sätt: 

Elev 1: - Alltså alla dom här som inte har löst sig vet vi ju att dom inte 

är lika liksom 

Elev 2: - Men hur vet du det? 

Elev 1: - Men det är väl så regeln är? 

Elev 1 i detta samtal hänvisar till en regel som han har uppfattat säger att om två ämnen är 

lika varandra så kan de lösa sig i varandra. Han vidareutvecklar inte sitt resonemang utan 

nöjer sig med att konstatera att det finns en regel. Eleven förtydligar inte på vilket sätt ämnena 

måste likna varandra för att regeln ”Lika löser lika” skall uppfyllas. Även om två ämnen 

liknar varandra så till vida att båda är genomskinliga och flytande vätskor i rumstemperatur 

finns det ingen regel som säger att de ämnena kommer att lösa sig i varandra. För att veta 

detta måste en kännedom finnas om hur ämnenas struktur påverkar deras löslighet. Vi menar 

att eleven visar på viss typ av förståelse när eleven säger att det finns en regel som säger att 

det är så, men eventuellt har inte eleven någon djupare kunskap om varför det förhåller sig på 

detta vis. Nedan visas ännu ett citat från ett par elever som visar på en osäkerhet om vad 

regeln ”Lika löser lika” betyder: 

Elev 1: - Metanol och butanol löser sig för dom är båda såna 

Elev 2: - Ja  

(Senare visar det sig att eleverna tror att ämnen löser sig för att båda är 

alkoholer vilket inte är en korrekt förklaring.) 

Precis som i det föregående citatet visar Elev 1 på att en viss förståelse finns när hon säger att 

ämnena löser sig för att de är ”båda såna”. Eleven kunde däremot inte sätta ord på vad som  

skall vara likt.  

En annan intressant observation var att de olika ”labb-paren” jämförde sina resultat mycket 

sinsemellan. Eleverna var okritiska och struntade i sina egna resultat. Hade de inte fått samma 

som ett annat ”labb-par” kunde de byta ut sitt resultat mot en annan grupps.  Till exempel 

upptäckte ett par elever att deras två ämnen hade löst sig. De frågade andra elever hur deras 

resultat hade blivit. När de kom fram till att de var de enda i gruppen där ämnena hade löst 

sig, ändrade de sitt resultat. Det visade sig senare att deras resultat var rätt, men på grund av 

osäkerhet litade eleverna inte på vad de såg utan tog hellre andras resultat.  
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Observationer från referensklassen 
Vi upplevde att klassrumsklimatet var lugnt när referensklassen laborerade. Detta visade sig i 

att eleverna inte ropade på hjälp speciellt ofta och att eleverna inte gick till kompisar i andra 

änden av laborationssalen för att jämföra sina resultat. Eleverna var självständiga i sitt arbete 

och var fokuserade på laborationen under hela lektionen vilket bidrog till ett behagligt 

arbetsklimat, med lägre ljudnivå och mindre hets att fånga lärarens uppmärksamhet.   

Samtliga grupper hade en relativt lång inledande diskussion där de diskuterade hypoteser och 

gick igenom hur och vad de skulle göra. Alla diskussioner varade i 10 till 15 minuter. Efter att 

eleverna börjat laborera hade samtliga grupper en fortsatt diskussion parallellt med att de 

laborerade.  Eleverna kopplade sina resonemang till hypoteserna och förklarade resultaten för 

varandra. Om deras hypoteser stämde gick de vidare, gjorde de inte det kunde eleverna i hög 

grad reda ut varför på egen hand inom ”labb-paret”. Läraren behövde därför oftast inte 

konsulteras. Eleverna konstaterade flera gånger att regeln ”Lika löser lika” gäller samt 

använde begreppen polär, opolär och dipol för varje ämne. Nedan följer några citat som vi 

anser vara typiska för eleverna i referensklassens sätt att kommunicera.  

Utdrag ur en inledande diskussion: 

Elev 1: - Hur är det med E (glukos) då? 

Elev 2: - Den är ju inte symmetrisk 

Elev 1: - Då är den polär! 

Elev 2: - Vatten är också polärt 

Elev 1: - Alltså borde de lösa sig – lika löser lika 

Här konstaterar eleverna tillsammans att regeln ”Lika löser lika” gäller. Det kommer de fram 

till genom att de diskuterar med varandra och konstaterar att ämnena kommer att lösa sig i 

varandra beroende på att de båda är polära.  

Fortsatt diskussion om samma ämnen (glukos och vatten) under 

laborationen: 

Elev1: - Det löser sig! 

Elev 2: - Skaka lite till 

Elev 1: - Som vår hypotes då alltså 

Elev 2: - Varför löser den sig? 

Elev 1: - För i glukos finns det syre och då kan det bli vätebindningar 

med vatten 

Eleverna har nu blandat de två ämnena och resultatet blev som de förväntade sig. ”Det löser 

sig!”. De resonerar återigen med varandra om varför resultatet blev som det blev och 

vidareutvecklar denna gång sitt resonemang genom att de konstaterar att ämnenas löslighet i 

varandra berodde på att glukosmolekylen innehåller syre som kan bilda vätebindningar med 

vatten. 

 



30 

 

Ett annat exempel där eleverna diskuterar med sina hypoteser i åtanke 

när de blandar vatten och heptan: 

Elev 1: - Shake it! 

Elev 2: - Löser sig inte! 

Elev 1: - A, det var som vi trodde 

Elev 2: - Ja, vatten är en dipol och heptan är inte det 

Elev 1: - Jäklar va bra vi är! 

Elev 2: - Den lägger sig som olja på vatten. De är inte lösta i varandra 

I diskussionen mellan de här två eleverna syns tydligt att de använder sig av de hypoteser de 

gjorde i den inledande diskussionen för att vidareutveckla sin tankar och resonemang. Genom 

att de vet att de båda ämnenas strukturer inte liknar varandra kan eleverna förklara varför 

ämnena inte löser sig i varandra.  

 

Sammanställning av observationer 
Nedan i Tabell 3 presenteras de mönster vi fann vid sammanställning av våra observationer. 

Mönstren utgjordes av fyra kategorier; tillvägagångssätt, språk, diskussion och iakttagelse av 

resultat. 

 

Tabell 3. Jämförelse av observationer mellan de båda klasserna.   

Kategori: Eleverna i jämförelseklassen: Eleverna i referensklassen: 

 

Tillvägagångssätt 

Inte speciellt säkra på vad de 

skulle göra när de laborerade. 

Många frågor ställdes till 

läraren om utförandet. 

Säkra på vad de skulle göra när 

de laborerade.  Det ställdes 

därför inte lika många frågor till 

läraren om utförandet.  

 

Språk 

Ett enkelt språk med många 

ofullständiga meningar och 

osammanhängande 

resonemang.  

Ett mer vetenskapligt språk med 

genomtänkta resonemang.  

 

Diskussion 

Låg frekvens. Diskussionerna 

återfanns främst i slutet av 

laborationen. 

Hög frekvens. Eleverna 

diskuterade kontinuerligt under 

hela laborationen, utöver den 

inledande diskussionen.  

 

Iakttagelse av resultat 

Konstaterade om ämnena hade 

löst sig eller inte, funderade 

sällan över varför resultaten 

blev som de blev. 

Konstaterade om ämnena hade 

löst sig eller inte samtidigt som 

de hade en ständig återkoppling 

till hypoteserna. Funderade ofta 

över varför resultatet blev som 

det blev. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion att föras utifrån våra syftesfrågor som vardera har en 

underrubrik. Resultatet både från enkäter och observationer kommer att diskuteras utifrån den 

tidigare forskning och den litteratur som har presenterats i arbetet. Ibland kan diskussionerna 

under de olika rubrikerna beröra samma fenomen, men det beror på att våra syftesfrågor alla 

tre hänger ihop, på ett eller annat sätt. Därefter ges en kort sammanfattning och didaktiska 

implikationer. Vi avslutar kapitlet med en metoddiskussion och ger förslag till fortsatt 

forskning.  

 

Laborationens bidrag till tillägnande av kemikunskaper 
Resultaten från enkäterna visade att eleverna i stor utsträckning ansåg att de lärde sig mycket 

av kemiundervisningen. Andelen som menade att laborationer bidrog till lärande är däremot 

inte speciellt hög i någon av klasserna.  Resultatet visar således att det inte är självklart att 

eleverna lär sig mycket av laborationer. Att eleverna skattade lektioner som mer värdefulla för 

förståelse än laborationer har också Andersson et al. (2003) sett i sin forskning. De menar att 

anledningen kan ha att göra med att eleverna vill få kunskap serverad snarare än att upptäcka 

den själv. Vi tolkar vårt resultat som att laborationer är viktiga för eleverna, då majoriteten 

skattade påståendet på övre delen av skalan, men att de trots allt upplever själva att de lär sig 

mer under teorilektionerna. Resultatet är kanske ändå inte så oväntat eftersom de har fler 

teorilektioner än laborationer.   

I enkät 2 svarade eleverna på om de ansåg att laborationen de gjorde var lärorik (påstående 4). 

Resultatet visade att eleverna i referensklassen ansåg att laborationen var mycket lärorik. 

Andelen elever med samma åsikt var inte lika stor i jämförelseklassen. Detta visade sig 

däremot inte vara någon statistiskt säkerställd skillnad. Att fler elever i referensklassen än i 

jämförelseklassen skattade laborationen som lärorik kan därför ha varit en slump, men det kan 

också ha berott på diskussionen som eleverna i referensklassen hade innan laborationen. 

Diskussionen kan ha varit en bidragande faktor till att laborationstillfället blev mer lärorikt för 

eleverna i referensklassen. Detta antagande grundar vi på det faktum att det trots allt var en 

stor skillnad i både medelvärde och spridningsmått. Vår studie indikerar att eleverna lärde sig 

mer om de diskuterar med läraren eller andra elever, vilket även Högström (2009) har visat.  

Många elever, 72 % i jämförelseklassen respektive 68 % i referensklassen, skattade  

påstående 2 i enkät 2 högt. Därmed tolkar vi deras svar som att de förstod varför resultaten 

blev som de blev när de laborerade. Tidigare forskning från Gruvberg (2008) och Berry et al. 

(1999) har visat att elever anser att laborationer ökar deras förståelse för teorin. Detta kunde 

vi också se i vår undersökning. Som vi belyste genom citat i resultatdelen fick vi däremot 

uppfattningen om att eleverna i jämförelseklassen inte förstod varför resultatet blev som det 

blev. Vi tolkade våra observationer som att eleverna hade svårt att förstå vad som menas med 

begreppen polär och opolär. Därför kunde inte eleverna riktigt förstå regeln ”Lika löser lika” 

och därmed inte heller förstå varför resultaten blev som det blev. Eleverna i referensklassen 
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visade däremot en större förståelse för begreppen och regeln, vilket tyder på att de därmed i 

hög grad förstod varför resultaten blev som de blev.  

Påstående 9 i enkät 2 visar att eleverna i båda klasserna skattade att det inte var svårt att 

komma igång med laborationen. Enkätsvaren stämmer däremot inte helt överens med vad vi 

såg och hörde under våra observationer av jämförelseklassen. I början av deras 

laborationstillfälle ställdes många frågor till läraren och till andra elever om utförandet. Det 

var tydligt att eleverna inte visste vad de skulle göra, men ändå uppgav de att de förstod. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att enkät 2 inte besvarades förrän efter laborationen och 

då hade eleverna förstått vad de skulle göra. Antingen ville de inte uppge att det var svårt att 

komma igång eller så kom de inte ihåg att det var så.  Det finns även en tredje möjlighet 

nämligen den att eleverna själva ansåg att det var lätt att komma igång och att de förstod vad 

laborationen gick ut på, men att de inte orkade läsa igenom laborationsinstruktionerna och 

därför tyckte att det var smidigare att fråga kompisar och läraren om hjälp. Som Wickman 

(2002) uttryckte det så är det omöjligt att veta när någon annan vet någonting så därför har vi i 

vår undersökning fått lita både till elevernas ställningstagande i enkäterna och vad de faktiskt 

gjorde under laborationen. 

Ett antagande vi gjorde, inspirerat av Hult (2000), var att om eleverna uppfattade laborationen 

som lärorik (påstående 4 i enkät 2) ansåg de också att de hade nytta av det de lärt sig av 

laborationen (påstående 8 i enkät 2). Antagandet stämmer överens med vårt resultat som 

pekar på att eleverna i referensklassen värdesatte båda påståendena högre än eleverna i 

jämförelseklassen. Vår undersökning indikerar att laborationer blir mer meningsfulla om de 

upplevs som lärorika.  

 

Förberedelsens betydelse för lärande 
I enkät 1 besvarades tre påståenden (påstående 6, 7 och 10) om förberedelser. Elevernas 

ställningstagande visade att de instämde till samtliga eftersom medelvärdet för respektive 

påstående var över 4,0. Av detta drar vi slutsatsen att eleverna själva anser att de lär sig mer 

av laborationer om de kommer förberedda. Som vi noterade i resultatet var det fler elever i 

jämförelseklassen som skattade utdelandet av laborationsinstruktionerna högt jämfört med 

eleverna i referensklassen. Vad det kan bero på är svårt att avgöra. När vi kom till 

laborationen då referensklassen skulle laborera märkte vi att det endast var ett fåtal elever som 

hade med sig laborationsinstruktionerna till lektionen. Detta kan vara en av anledningarna till 

varför de var mindre positiva till att få ut instruktionerna innan. De kanske hade svårt att 

komma ihåg att ta med sig papper till lektionerna och ansåg att det var en nackdel att få ut 

instruktionerna i förväg.  En annan förklaring till resultatet kan vara att eleverna i 

referensklassen var generade över att de hade glömt/struntat i/inte hunnit göra 

sammanfattningen. Deras lärare hade påmint dem dagen innan och vi hade vid vårt första 

besök understrukit vikten av att de gjorde sammanfattningen. Att därför mena att eleverna var 

förlägna över att de inte hade gjort uppgiften är ett rimligt antagande.  
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81 % av eleverna i referensklassen skattade sitt ställningstagande i påstående 11 i enkät 2 på 

den övre delen av skalan. Vi tolkar det som att eleverna tyckte att diskussionen var en 

bidragande faktor till att de förstod laborationen. Att eleverna skattade påståendet högre än 

övriga som handlade om förberedelse kan bero på att det var mer direkt formulerat. De hade 

en mer allmän karaktär, vilket ger mer tolkningsutrymme för respondenterna och det kan 

därför ha varit svårt för eleverna att ta ställning i de påståendena. En annan möjlighet till 

elevernas höga värdesättande av diskussionen kan ha varit att den verkligen bidrog till mer 

förståelse än andra typer av förberedelser och att det därför är en bra metod. Att diskussion är 

värdefullt för förståelse är ingen nyhet (Andersson et al., 2003; Berry et al., 1999; Högström, 

2009; Lunetta, 1998 och Wickman, 2002), men till skillnad från tidigare forskning där 

betydelsen av diskussionen endast har konstaterats under och efter laborationen har vi i vår 

undersökning sett betydelsen av den även inledningsvis som en förberedelsemetod.   

Både enkäterna och våra observationer pekar på det faktum att eleverna i jämförelseklassen i 

högre grad frågade läraren om hur de skulle gå tillväga, än vad eleverna i referensklassen 

gjorde. Detta kan tolkas som en större osäkerhet och ett större behov av hjälp. Rimliga orsaker 

till resultatet menar vi kan vara att eleverna i referensklassen hade läst igenom 

laborationsinstruktionen innan och att de hade fått tid att diskutera igenom hur och vad de 

skulle göra, innan de började laborera. Eleverna i jämförelseklassen behövde hela tiden gå 

tillbaka till instruktionerna för att se vad de skulle göra och blandade ämnena utan att 

samtidigt fundera över resultatet. Ett liknande tillvägagångssätt visade de elever som Lunetta 

(1998) studerade, vilket kan leda till att eleverna lär sig hantera laborationsutrustningen 

snarare än att förstå varför olika ämnen löste sig i varandra och andra inte gjorde det.  

Diskussionens vara eller icke vara, innan laboration, kan kopplas till Högströms forskning 

från 2009 som visar att elever både frågade läraren och andra elever om laborationens 

utförande. Liknande resultat kunde vi också se i vår undersökning. Båda typerna av 

diskussion kan dock bidra till meningsskapande. Det fanns en skillnad i klassrumsmiljö som 

vi tycker är värd att påpeka. Skillnaden i ljudnivå, självständighet och ogenomtänkt 

laborerande menar vi talar för att diskussion innan laboration bör äga rum. Elever som hade 

diskuterat med varandra inledningsvis skattade påståendet som handlade om diskussion innan 

laboration (påstående 11 i enkät 2) högt. Flera av eleverna påpekade dessutom självmant 

under rubriken ”Övriga kommentarer” att de ansåg själva att de hade lärt sig mer än vanligt av 

att laborera tack vare diskussionen. Vidare fanns många kommentarer där innebörden var att 

diskussionen hade hjälpt dem att sätta ord på deras kunskap, att den hjälpte dem att fokusera 

på rätt saker och vad de skulle göra. Johnstones (1997) forskning visar att en förberedande 

övning hjälper studenterna att fokusera på rätt saker vilket vi också tyckte oss se. Att eleverna 

uppmärksammade detta faktum själva anser vi bör ses som ett vinnande koncept och 

understryker diskussionens fördelar.  
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Skillnader i elevernas sätt att kommunicera 
Eleverna i jämförelseklassen påminner mycket om de elever Berry et al. (1999) studerade 

eftersom de fokuserade på att snabbt slutföra laborationen och inte funderade över varför 

resultatet blev som det blev. När vi observerade elevernas kommunikation under laborationen 

noterade vi att eleverna i jämförelseklassen inte riktigt kunde urskilja om ämnena de 

laborerade med var polära eller opolära samt att de inte hade förstått regeln ”Lika löser lika”. 

Antagandet grundar vi på att många elever använde ett ofullständigt och mindre vetenskapligt 

språk. Eleverna i referensklassen hade däremot ett mer vetenskapligt språk och mer 

genomtänkta diskussioner. Både Winberg & Berg (2007) och Pogačnik & Cigiċ (2006) fick 

liknande resultat i sin forskning där förberedda studenter diskuterade på ett mer genomtänkt 

och teoretiskt sätt under laborationen. I referensklassen hade ”labb-paren” dessutom hela 

tiden en gemensam utgångspunkt, nämligen deras hypoteser som de formulerade i den 

inledande diskussionen. Att ha någonting gemensamt att utgå ifrån menar vi är en bra 

ingångsport för att kunna föra ett samtal om resultatet. Eftersom eleverna i jämförelseklassen 

saknade en gemensam utgångspunkt kan det ha varit en bidragande orsak till deras bristfälliga 

kommunikation. 

 

Didaktiska implikationer  
Att det förhöll sig på ovanstående vis får vissa följder, nämligen att det blir ännu svårare för 

oss som lärare att bedöma elevers kunskaper när de inte själva kan sätta ord på den. I 

kursplanen för Kemi A står redan på nivån för godkänt att: ”Eleven använder införda begrepp, 

modeller och formler för att beskriva företeelser och kemiska förlopp” (Skolverket, 2000). 

Vidare går att läsa att eleverna också måste kunna formulera slutsatser. Även om eleverna har 

tillägnat sig kunskap men är oförmögna att använda sig av den är en rättvis bedömning 

omöjlig. Därför gäller det att vi lärare ger eleverna redskap för att kunna uttrycka sig på  ett 

kärnfullt, korrekt och vetenskapligt sätt.  Vår undersökning indikerar att den inledande 

diskussionen kan vara ett viktigt sådant verktyg.  

 

Vår studie tillför viktig information om hur vi som lärare kan göra laborationstillfällena mer 

meningsfulla och lärorika för eleverna. Tidigare forskning från Berry et al. (1999) har visat att 

det är viktig för elevers kunskapsutveckling att de blir mer mentalt engagerade i den aktivitet 

de håller på med. Vid laborationer räcker det inte bara med att observera för att förstå varför 

det blev som det blev. Att införa en inledande diskussion innan laborationer indikerade att 

eleverna blev mer engagerade och att laborationen blev mer lärorik vilket också eleverna 

själva uttryckte. Detta är viktigt eftersom ett av målen med elevernas skolgång faktiskt är att 

de skall utveckla kunskaper. Vår undersökning indikerar att laborationer blir mer 

meningsfulla om de upplevs som lärorika. Det är lärarens uppgift att se till att laborationerna 

blir meningsfulla. En inledande diskussion kan vara en del av meningsskapandet.     
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Sammanfattning av diskussion  
Undersökningen har visat att eleverna anser att laborationer bidrar till förståelse för kemi men 

att de trots allt upplever att de lär sig mer under teorilektionerna. Eftersom det var fler elever i 

referensklassen än i jämförelseklassen som angav att laborationen de gjorde i undersökningen 

var lärorik, drog vi slutsatsen att den inledande diskussionen hade en positiv inverkan för 

tillägnande av kemikunskaper. Tidigare forskning har redan konstaterat att diskussioner under 

laborationens gång är en bidragande faktor till lärande, men vi har i vår undersökning även 

visat att eleverna anser att en inledande diskussion är bra för att öka deras meningsskapande 

av en laboration. Många elever skrev under rubriken ”Öppna kommentarer” att diskussionen 

hade hjälpt dem att sätta ord på deras kunskap, att den hjälpte dem att fokusera på rätt saker 

och vad de skulle göra. För att eleverna skall utveckla kunskap krävs det att de blir mentalt 

engagerade på något sätt och att de uppmärksammas på vad som är tänkt att se. Detta kan ske 

genom ett förberedande moment, som till exempel en inledande diskussion. Genom att ha en 

inledande diskussion, som främst handlar om hypoteser och tillvägagångssätt, fick eleverna en 

bra ingångsport för att kunna föra ett samtal om resultatet. Eleverna som hade förberett sig på 

detta sätt kommunicerade med ett mer vetenskapligt språk och med genomtänkta resonemang 

än de elever som kom oförberedda till laborationstillfället. 

 

Metoddiskussion 
Totalt var det endast 2 elever, av 26, i referensklassen som hade gjort den skriftliga 

sammanfattningen. Mycket tankeverksamhet låg bakom konstruktionen av frågorna som 

skulle besvaras i sammanfattningen, så att de inte skulle vara för svåra och inte skulle ta för 

lång tid för eleverna att göra. Vi frågade vår experthandledare och elevernas lärare om 

frågorna var bra, vilket de instämde i. Bearbetningen av frågorna gjordes för att så många 

elever som möjligt skulle göra vår sammanfattning. Anledningen till att det inte var fler elever 

som gjorde sammanfattningen kan bero på många olika saker. Den förklaring vi anser vara 

mest trolig är att vi förmodligen valde att dela ut uppgiften vid ett olämpligt tillfälle, eftersom 

det var precis innan ett lov. Vi delade ut uppgiften till eleverna torsdagen innan påsklovet och 

de skulle sedan laborera onsdagen efter lovet. Trots några skoldagar innan och efter lovet tog 

sig inte eleverna tid till att göra uppgiften. Det var flera elever som påpekade detta i enkäten, 

och som dessutom sa att om vi hade lämnat ut uppgifterna en ”vanlig” vecka hade nog fler 

gjort den. Oturligt nog hade eleverna ett stort kursprov veckan efter laborationen, vilket 

antagligen också påverkade deras beslut i att inte göra vår sammanfattning. En annan 

anledning till det låga deltagandet skulle kunna vara att eleverna ansåg att sammanfattningen 

krävde för mycket jobb. Under rubriken ”Övriga kommentarer” i enkät 2 var det dock inga 

elever som hade skrivit något om att sammanfattningen var svår eller för tidskrävande och att 

det var anledningen till att de inte hade gjort den. Det mest troliga är då att vårt val av 

tidpunkt var den största bidragande orsaken till varför bortfallet blev så stort.   

Eftersom eleverna i vår undersökning både skulle göra en egen bearbetning av teorin, i form 

av en sammanfattning, samt diskutera med en studiekamrat fick eleverna två olika möjligheter 

att bearbeta informationen på. Detta bör, enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet, 
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gynna elevens tillägnande av kunskaper. Vi upplever att det socialkonstruktivistiska 

perspektivet är tydligt i laborationen som lärandesituation eftersom eleverna under 

laborationer gör observationer samt att de arbetar ihop med andra elever. På ett liknande sätt 

beskriver Andersson et al. (2003) kunskap inom naturvetenskap. Författarna menar att 

kunskap ofta grundas på ett socialkonstruktivistiskt sätt, nämligen såtillvida att den är 

individuellt uppbyggd men att den på många sätt även erfars i ett socialt samspel. Enligt vårt 

socialkonstruktivistiska sätt att se på lärande bör laborationer användas som tillfällen där 

eleverna själva är aktiva skapare av sin egen kunskap och läraren mer ses som en handledare. 

Enligt Kurten-Finnäs (2008) gäller det att eleverna erbjuds möjligheter att bli mer delaktiga. I 

vår undersökning möjliggjordes detta genom den inledande diskussionen där eleverna kunde 

konstruera meningsfull kunskap genom interaktion med sina klasskamrater och med läraren. 

Vi anser att laborationer är viktiga i kemiundervisningen eftersom de enligt vårt sätt att se på 

kunskap hjälper elever i deras meningsskapande.  

Enkät och observation var en bra kombination därför att de kompletterade varandra. Genom 

att observera eleverna blev vi själva mer aktiva i klassrummet och det gav oss ytterligare en 

infallsvinkel när vi sammanställde resultatet från enkäterna. Vi upplevde att det fanns 

diskrepans mellan två ställningstaganden som eleverna gjorde i enkäterna och mellan det sätt 

de kommunicerade på under laborationens gång 

Enkäterna visade på god korrelation och hög reliabilitet, alltså att tillförlitligheten i 

mätningarna var stor. Vi jämförde enkätsvaren mellan de två klasserna enligt split-half-

metoden, och resultaten visade att klasserna hade svarat likt på våra påståenden.  

I enkät 1 var medelvärdena i många frågor lika stora för båda klasserna. Vi menar att det inte 

är konstigt eftersom tiden för förberedelsen inte skiljde sig åt mellan klasserna när de fyllde i 

den första enkäten. Den besvarades innan eleverna i referensklassen hade haft den inledande 

diskussionen och även om eleverna i den klassen hade fått ut laborationsinstruktionen i förväg 

hade de inte gjort den skriftliga sammanfattningen således lagt ner lika lite tid på förberedelse 

som jämförelseklassen. 

Det normala förfarandet inom aktionsforskning är att planera en undersökning, genomföra 

den och sedan reflektera över vad som hade kunnat göras annorlunda för att nå ett bättre 

resultat (Rönnerman, 2004). Eftersom vår undersökning var starkt tidsbegränsad till endast ett 

laborationstillfälle per klass hade vi endast möjlighet att genomföra en cykel av 

aktionsforskningens typiska tillvägagångssätt. Helst hade vi velat upprepa vår procedur och 

göra förbättringar. Vi menar att om vi hade haft ytterligare tid hade vi kunnat undersöka även 

sammanfattningens betydelse för elevernas lärande. Detta hade varit intressant att undersöka 

då vi i våra reflektioner kom fram till att vårt val av tidpunkt att dela ut laborations-

instruktionerna inte var optimalt.    
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Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår undersökning endast baserades på 51 respondenter kan det vara av intresse att 

göra en liknande undersökning i större skala och andra typer av förberedelsemetoder. 

Eftersom eleverna i vår undersökning inte hade gjort den skriftliga sammanfattningen kunde 

vi inte samla in någon empiri för denna, vilket var vår tanke från början. Detta skulle därför 

kunna studeras närmare i en annan studie. Eftersom vår undersökning var starkt tidsbegränsad 

hade vi bara möjlighet att utföra vår studie i samband med en och samma laboration. Genom 

att låta eleverna göra flera olika laborationer kan ett mer generellt resultat fastställas, men vi 

menar att det är troligt att våra resultat kan överföras till liknande situationer i skolan. En 

inledande diskussion kan troligtvis ha en positiv effekt på elevernas meningsskapande även i 

andra naturvetenskapliga ämnen, då de alla påminner om varandra i avseende att ställa 

hypoteser, analysera och tolka resultat.   
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Bilaga 1:  Laborationsinstruktion, till referensklassen  
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1) Vad är skillnaden mellan intramolekylära och intermolekylära bindningar? 

 
2) Vilka intermolekylära bindningar finns i ämnena A till G?  

 

3) Förklara begreppen polär och opolär.  
 

 

 
Skriv ihop en sammanfattning där du besvarar dessa frågor. Den behöver inte vara speciellt lång, 

men samtidigt ska nödvändig information finnas med. Sammanfattningen ska fungera som en 

hjälp för din egen del inför laborationen. Skriv så att du själv förstår!  
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Bilaga 2:  Laborationsinstruktion, till jämförelseklassen  
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Bilaga 3:   Enkät 1, till båda klasserna 
 

                                                                   Man           Kvinna 

 

Sätt ett kryss (X) för det alternativ du tycker stämmer bäst in på respektive påstående.         

                                         Instämmer                                                    Instämmer  

inte alls                                                            helt 

 

                                                                     1            2            3            4            5             6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Kemiundervisningen på 

gymnasiet har lärt mig mycket. 

 

2. Jag tycker att jag förstår kemin 

tack vare laborationerna i Kemi A  

 

3. När jag löser uppgifter under 

laborationen tänker jag tillbaka på 

det jag har lärt mig på lektionstid.  

 
4. Laborationerna hjälper mig att 

förstå viktiga begrepp 

 
5. Jag tycker att laborationer i 

kemi är tråkiga 

6. Det är bra att få ut laborations-

instruktionerna på lektionen innan 

laborationstillfället  

 
7. Förberedelser före laborations-

tillfället hjälper mig att förstå 

laborationen 

 
8. Fakta och begrepp som rör 

dagens laboration har redan gåtts 

igenom på lektionstid  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

Jag är (kryssa i rätt alternativ): 
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                                                            Instämmer                                                     Instämmer 

                                                                inte alls                                                             helt 

 

    1            2            3            4            5            6    

 

 

 

 

 

 

            Minuter:      0-10     10-20     20-30    30-40     40-50     50- 

 

 

 

Övriga kommentarer:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Det är viktigt att lära sig kemi 

 

      

10. Jag tycker att jag lär mig mer 

av laborationen när jag har 

förberett mig före laborationen 

 

      

11. Så här mycket tid lade jag ner 

på att förbereda mig innan dagens 

laboration 
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Bilaga 4:  Enkät 2, till referensklassen 

 

Sätt ett kryss (X) för det alternativ du tycker stämmer bäst in på respektive påstående.          

                                         Instämmer                                                      Instämmer  

inte alls                                                               helt 

  
                                                    1             2             3             4             5           6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diskussion med en kompis 

under laborationen hjälpte mig 

att förstå viktiga begrepp 

 

      

2. Jag förstod varför resultatet 

blev som det blev 

 

      

3. Jag tycker att dagens 

laboration var svår att förstå 

 

   

4. Jag tycker att dagens 

laboration var lärorik 

 

      

5. Jag frågade min labbkompis 

när jag kände mig osäker på vad 

jag skulle göra 

 

      

6. Jag och min labbkompis 

frågade läraren när vi kände oss 

osäkra på vad vi skulle göra 

 

      

7. Diskussion med läraren under 

laborationen hjälpte mig att 

förstå viktiga begrepp 

 

      

8. Jag tycker att jag har nytta av 

det jag lärde mig under 

laborationen 

 

      

9. Jag tyckte att det var svårt att 

komma igång med laborationen 

eftersom jag inte förstod vad jag 

skulle göra 
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                   Instämmer        Instämmer 

                                           inte alls                                       helt 

 

                                                                     1             2             3            4             5            6    

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

13. Vad anser du om de båda förberedelsemetoderna? 

_______________________________________________________      

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Övriga kommentarer:  

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. Den skriftliga samman-

fattningen som jag gjorde före 

laborationen hjälpte mig att 

förstå laborationen 

 

      

11. Diskussionen som jag och 

min labbkompis hade innan 

laborationen bidrog till att jag 

förstod laborationen  

 

      

12. Förberedelserna jag gjorde 

innan dagens laboration gjorde 

att jag kände mig säker på vad 

jag skulle göra under 

laborationen 
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Bilaga 5:  Enkät 2, till jämförelseklassen 

 

Sätt ett kryss (X) för det alternativ du tycker stämmer bäst in på respektive påstående.          

                                         Instämmer                                                      Instämmer  

inte alls                                                              helt 

 

                                                    1              2            3            4             5            6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diskussion med en kompis 

under laborationen hjälpte mig 

att förstå viktiga begrepp 

 

      

2. Jag förstod varför resultatet 

blev som det blev 

 

      

3. Jag tycker att dagens 

laboration var svår att förstå 

 

   

4. Jag tycker att dagens 

laboration var lärorik 

 

      

5. Jag frågade min labbkompis 

när jag kände mig osäker på vad 

jag skulle göra 

 

      

6. Jag och min labbkompis 

frågade läraren när vi kände oss 

osäkra på vad vi skulle göra 

 

      

7. Diskussion med läraren under 

laborationen hjälpte mig att 

förstå viktiga begrepp 

 

      

8. Jag tycker att jag har nytta av 

det jag lärde mig under 

laborationen 

 

      

9. Jag tyckte att det var svårt att 

komma igång med laborationen 

eftersom jag inte förstod vad jag 

skulle göra 
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Övriga kommentarer:  

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Bilaga 6: Split-half-metoden, Enkät 1 

 

 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f1.1 26 2,00 6,00 4,8846 1,21085 

f1.2 25 1,00 6,00 3,9200 1,35154 

f1.3 26 3,00 6,00 4,6538 1,05612 

f1.4 26 2,00 6,00 4,1923 1,29674 

f1.5 26 1,00 5,00 2,1538 1,12044 

f1.6 25 1,00 6,00 3,9600 1,54056 

f1.7 25 2,00 6,00 4,1800 1,25565 

f1.8 25 2,00 6,00 4,4600 1,26095 

f1.9 26 3,00 6,00 5,2692 ,82741 

f1.10 25 2,00 6,00 4,0000 1,15470 

f1.11 26 1,00 2,00 1,1154 ,32581 

Valid N (listwise) 23     

a. KLASS = Referensklass 

 

 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f1.1 25 3,00 6,00 5,0400 ,93452 

f1.2 25 1,00 6,00 4,0000 1,38444 

f1.3 25 3,00 6,00 4,7000 ,76376 

f1.4 25 1,00 6,00 4,0800 1,41185 

f1.5 25 1,00 6,00 2,2400 1,36991 

f1.6 25 3,00 6,00 5,1200 ,88129 

f1.7 25 2,00 6,00 4,4100 1,15470 

f1.8 25 2,00 6,00 4,8000 1,08012 

f1.9 25 1,00 6,00 4,8000 1,68325 

f1.10 25 1,00 6,00 4,0400 1,54056 

f1.11 25 1,00 3,00 1,2000 ,57735 

Valid N (listwise) 25     

a. KLASS = Jämförelseklass 
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Bilaga 7: Split-half-metoden, Enkät 2 

 

 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f2.1 26 2,00 6,00 4,7308 1,21845 

f2.2 26 4,00 6,00 4,9615 ,82369 

f2.3 26 1,00 5,00 2,3077 1,25759 

f2.4 26 4,00 6,00 5,5115 ,51216 

f2.5 26 1,00 6,00 4,8077 1,47022 

f2.6 25 1,00 6,00 4,2100 1,91987 

f2.7 26 1,00 6,00 4,3846 1,41639 

f2.8 26 3,00 6,00 4,9615 ,91568 

f2.9 26 1,00 6,00 2,1154 1,24344 

Valid N (listwise) 25     

a. KLASS = Referensklass 

 

 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f2.1 24 3,00 6,00 5,2083 ,93153 

f2.2 25 2,00 6,00 4,9200 1,28841 

f2.3 25 1,00 5,00 2,2400 1,16476 

f2.4 25 1,00 6,00 4,3600 1,49666 

f2.5 25 1,00 6,00 5,3200 1,31403 

f2.6 25 3,00 6,00 5,5600 ,71181 

f2.7 25 3,00 6,00 5,4020 1,38012 

f2.8 25 1,00 6,00 4,4800 1,58430 

f2.9 25 1,00 4,00 1,5600 ,91652 

Valid N (listwise) 24     

a. KLASS = Jämförelseklass 
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Bilaga 8: Kemiteoretisk bakgrund 

 

Kemiska bindningar 
Kemiska bidningar skapas när elektroner omfördelas. Det finns olika typer av bindningar, dels 

inom molekyler och dels mellan molekyler. För att ämnen skall kunna lösa sig i varandra, så 

att de bildar en homogen lösning där de olika ämnena inte går att urskilja, krävs att det kan 

uppstå nya bindningar mellan ämnena. När ämnen löser sig i varandra är det de bindningar 

som finns mellan molekyler, intermolekylära bindningar, som spelar roll. Om två ämnens 

struktur liknar varandra kan nya bindningstyper uppstå. Det finns olika typer av 

intermolekylära bindningar: 

1) Van der Waalsbindning (oploära)  

2) Dipol-dipol-bindning (polära) 

3) Vätebindningar (starkt polära) 

En dipol är en molekyl som har en laddningsförskjutning, det vill säga två olikt laddade delar. 

Begreppet polär betyder samma sak som dipol. Att ett ämne är opolärt betyder således att det 

saknar laddning och är därför ”neutralt”.  

 

Lika löser lika  
För att ett ämne skall kunna lösa sig i ett annat krävs, som tidigare nämnts, att det kan uppstå 

nya bindningar mellan de två ämnena. Ämnen med liknande struktur kan därför lösa sig i 

varandra.  

 Vatten, som är ett polärt ämne, löser ofta andra polära ämnen.  

 Opolära ämnen löses bra i andra opolära ämnen. 

 Alkoholer, som innehåller upp till tre kol; metanol, etanol och propanol, är lösliga i 

vatten, eftersom de innehåller en OH-grupp som gör molekylerna polära. Alkoholer 

med längre kolkedjor har dålig löslighet i vatten, eftersom deras polaritet minskar när 

längden på kolkedjan ökar.  

 Ju fler OH-grupper en molekyl innehåller, desto större är dess löslighet i vatten. Det 

beror på att molekylen blir mer polär då.  

 

Fakta är hämtad från den kemibok som eleverna i vår undersökning använde sig av; 

Andersson, Sonesson, Stålhandske & Tullberg (2000) Gymnasiekemi A.  
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Bilaga 9: Korrelationsintervall 

 

r (korrelationskoefficienten) Styrka på sambandet mellan faktorerna 

0 till 0,25 eller 0 till -0,25 Inget eller mycket svagt samband 

0,26 till 0,50 eller -0,26 till -0,50 Ganska svagt samband 

0,51 till 0,75 eller -0,51 till -0,75 Ganska starkt samband 

0,76 till 1,0 eller -0,76 till -1,0 Mycket starkt samband 

 

 

 

 


