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ABSTRAKT 

Elever uppvisar i allt större utsträckning ett avståndstagande från vidareutbildning som 

innefattar naturvetenskapliga inslag, däribland kemi. Det har gjorts gällande att en 

bidragande orsak till detta kan vara brister i den undervisning som eleverna upplever 

under sina tidiga skolår. För att stävja den negativa utvecklingen har flera insatser 

genomförts varav en av de största anses vara NTA. I denna studie genomförs kvalitativa 

och semistrukturerade intervjuer för att undersöka lärarnas uppfattningar kring den 

undervisning de bedriver med NTA-lådorna. 

Det framkommer att lärarna arbetar på helt skilda sätt med det material som NTA-lådan 

tillhandahåller och att lärarna är förpliktigade att genomföra NTA-lådans innehåll 

gentemot huvudman, men att tillvägagångsättet på intet sätt är givet. Denna studie är 

ensam i sitt slag eftersom den gör ett nerslag i lärarnas val i hur de arbetar med NTA. 

Lärarnas generella bild är att NTA-lådan är ett praktiskt bra läromedel men att det är 

problematiskt att kunna lyfta in den undervisning som den innebär med given timplan. 

Detta leder till en stor diversifiering i lärarnas arbetssätt och därigenom i den bedömning 

som eleverna möter i undervisning. 
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1 INTRODUKTION 
I dagens samhälle riktas stor oro mot det bristande intresset som föreligger för 

naturvetenskap hos ungdomar, däribland intresset för kemi. Ungdomar tenderar att i 

de högre skolåren välja bort inriktningar som berör kemi (Lyons, 2006). En av 

orsakerna till detta tros kunna vara ett resultat av elevernas tidigare erfarenheter från 

ämnet (Lindahl, 2003). Forskning visar att ett flertal elever i grundskolans tidiga år 

tappar intresse för naturvetenskap på grund av att de inte kan se någon relevans i det 

de lär sig. Detta då läromedel och undervisningsmetoder uppfattas som 

gammalmodiga och inte sammankopplade med elevernas vardag (Lindahl, 2003; 

Lyons, 2006). Trots detta uttrycker många elever i de tidiga skolåren ett intresse för 

naturvetenskap. Dock upplever de att det till stor del handlar om att lära sig på 

förhand bestämda saker och att det därför inte öppnar upp för diskussioner, vilket 

eleverna kan uppfatta som begränsande (Lindahl, 2003) 

För att möta upp det bristande intresset bland ungdomar för det naturvetenskapliga, 

har ett flertal satsningar gjorts under de senaste åren. En av de största nationella 

satsningarna för att väcka och behålla intresse för de naturvetenskapliga ämnena är 

NTA-lådorna. Då jag som snart nyexaminerad lärare med stor sannolikhet kommer 

att arbeta med NTA-lådor i min kommande yrkesroll som NO-lärare, vill jag i denna 

studie undersöka lärarnas uppfattningar om NTA-lådan. Utifrån dessa uppfattningar 

vill jag skapa en förståelse för de möjligheter men även de hinder som anses finnas 

med NTA-lådan. Jag hoppas att genom en ökad förståelse kunna skapa en möjlighet 

att i min blivande yrkesroll kunna vidareutveckla denna förståelse om både 

möjligheter och hinder, för att på ett effektivare sätt kunna nyttja läromedlet och 

kompensera där läromedlet upplevs inte räcka till. De studier som tidigare gjorts 

inom detta område har inte varit oberoende, utan beställda av/eller sammankopplade 

med NTAs verksamhet, vilket gör att denna studie saknar den eventuella vinkling 

tidigare studier kan innehålla. I enlighet med vad som avtalats i kommunen som 

avses i denna studie skall samtliga elever arbeta med de utvalda NTA-lådorna under 

sin skolgång för att garantera en mer likvärdig undervisning. 

”Genom att deltaga i NTA tror vi oss nå en likvärdig undervisning i de 

naturorienterande ämnena i skolår F-6 vid kommunens skolor. Alla elever ska 

garanteras samma förutsättningar att nå målen i skolår 9 genom skolans 

insatser.” (Kommunens hemsida) 
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom området laborationer och dess 

roll som arbetssätt i undervisningen. Inledningsvis presenteras forskning rörande 

undervisning för att sedan övergå till bedömning. Avslutningsvis lyfts NTA-

satsningen för att ge en bild av vad det innebär. 

2.1 Laborationer- en del av lärandet 

Laborationer och experiment har en central roll i skolans undervisning där eleverna 

skall ges möjlighet att pröva olika arbetssätt (Skolverket, 2011). Detta för att kunna 

visa och tillämpa sina kunskaper vid lösandet av praktiska problem. Eleverna ska 

genom undervisning i ämnet kemi ges förutsättningar att arbeta experimentellt, för 

att utveckla sin förmåga att; planera, genomföra, tolka och redovisa experiment eller 

observationer (Skolverket, 2011). Genom användandet av laborationer eftersträvas 

att en förståelse och kunskap för det undersökande arbetssättet skall uppnås. För att 

uppnå detta är det väsentligt att metoder och svar inte är givna vid laborationens start 

(Högström, 2009). En ytterligare aspekt som framhålls är laborationernas 

konkretiserande effekt på det teoretiska innehållet, vilket kan öppna för vidare 

funderingar och främjar elevernas utveckling mot ett vetenskapligt förhållningssätt 

(Hofstein, Kipnis och Abrahams ,2013). Laborationens konkretiserande effekt bidrar 

till en ökad förståelse för inte enbart händelser, utan förtydligar begrepp och uttryck 

(Wickman, 2002). 

2.1.1 Laborationens utformning 
En laboration kan utformas på olika sätt och dess utformning diktera villkoren för 

elevernas inflytande. Vanligt är att kategorisera laborationer som öppna eller slutna. 

Vid öppna laborationer planerar och styr eleverna genomförandet, medans vid slutna 

följer eleverna en given instruktion mot ett givet svar (Hult, 2000). Vad som 

kategoriserar skillnaden mellan när en sluten laboration blir en öppen, är det som 

Kurten-Finnäs (2008) uttrycker som frihetsgrader. En laboration består av fyra olika 

delar (problem, material, procedur och svar) som kan vara antingen givna eller 

öppna. Utifrån antalet öppna delar tilldelas laborationen olika frihetsgrader från 0–3. 

För att en laboration skall ses som en öppen krävs frihetsgradsnivå på 2 eller 3 

(Kurten-Finnäs, 2008). Vid fler frihetsgrader ställs ett högre krav på elevernas 

aktivitet men möjliggör för eleverna att utveckla sin förmåga att reflektera och 

analysera (Wickman, 2002). Lärarens roll förflyttas från att vara styrande till en mer 

stöttande roll, där läraren kan följa elevernas diskussioner (Kurten-Finnäs, 2008). 

Genom att införa några frihetsgrader i laborationerna, väcks ofta ett större intresse 

hos eleverna. Viktigt är dock att uppgiften inte får upplevas som allt för svår 

(Hofstein, Kipnis & Abrahams 2013). Fokus vid öppna laborationer flyttas från att 

söka ett givet resultat och det är istället elevernas planering, genomförande och 

tolkning av resultat som är det centrala (Kurten-Finnäs, 2008). Lunde, Rundgren och 

Chang Rundgren (2015) menar att öppna laborationer är en grundpelare för elevers 

lärande. De påtrycker att eleverna måste ges tillfälle att formulera problem, välja 

metoder och tolka sina egna resultat för att kunna skapa sig en förståelse om hur 

forskning går till. Slutna laborationer menar de inte ger eleverna dessa möjligheterna 

då det mer blir ett fokus på att göra och utföra, inte på hur och varför. Andersson 

(1989) framhåller dock att slutna laborationer har sin plats, framförallt eftersom 

säkerhetsaspekter är centrala i utförandet och inlärandet. 
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2.1.1.1 Laborationens utformning-betydelsen för lärandet. 
Det råder delade meningar rörande laborationers effekt på elevernas lärande. 

Abrahams och Millar (2008) framhåller hur laborationernas utformning har en direkt 

inverkan på huruvida den är produktiv i att etablera ett lärande hos eleverna. I deras 

studie visar resultaten att eleverna ofta utförde vad läraren avsåg att de skulle göra, 

men att eleverna inte lärde sig det som läraren avsåg att eleverna skulle lära sig. 

Vidare kom de även fram till att tidigare laborationer som genomförts inte lett till ett 

långsiktigt lärande, eftersom eleverna inte erinrar sig kunskaper från tidigare 

laborationer. Vid studien efterarbetades inte resultaten från laborationerna vilket kan 

vara anledning till att eleverna enbart kom ihåg tillvägagångssätten vid 

laborationerna. Utifrån sin studie anser Abrahams och Millar (2008) att laborationer, 

med den utformning de vanligtvis innehar, inte är effektiva för elevers lärande. 

I en annan studie framhåller Högström, Ottander och Benckert (2009) de positiva 

effekterna som laborationer kan medföra för elevernas lärande. Särskilt framhålls 

elevernas förmåga att använda begrepp och hur eleverna skapade en förståelse för det 

laborativa arbetssättet. Vad som framställs tydligt är vikten av kommunikation och 

interaktion mellan lärare och eleverna. Om läraren tydliggör vad eleverna förväntas 

lära genom att förklara målen, är sannolikheten större att eleverna faktiskt lär sig det 

tänkta. Genom att läraren lär eleverna att observera och analysera, utvecklas 

elevernas resonemangs- och slutledningsförmåga (Högström, Ottander och Benckert 

,2009). 

Vid en tvåårig studie av hur lärare och elever uppfattade syftet med laborationer 

framkom en distinktion mellan de båda. Lärarna ansåg att laborationerna hade som 

syfte att konkretisera kemiska nyckelbegrepp, som skulle bidra till en ökad 

förståelse. Eleverna ansåg att laborationerna hade som syfte att lära eleverna hantera 

utrustning och kunde inte se någon koppling till teorin. Under studien modifierades 

tillvägagångssättet av forskarna och de införde gruppdiskussioner tätt 

sammankopplade till laborationstillfällena. Eleverna fick vid dessa diskussioner 

diskutera begrepp, analysera och reflektera över vad som framkommit vid 

laborationerna. Modifiering tillsammans med gruppdiskussionerna bidrog till en 

bättre förståelse för begreppen och att eleverna upplevde laborationerna mer 

meningsfulla (Obenland, Kincaid och Hutchinson, 2014). 

2.2 Mål med att använda laborativt arbetssätt 

Mål för det laborativa arbetet kan delas in i tre huvudområden. Det första området 

berör att eleverna skall förstå begrepp och modeller, medan det andra området har 

som syfte att utveckla en nyfikenhet och ett intresse för naturvetenskap genom att 

engagera flera sinnen i lärandet. Det tredje målområdet fokuserar på den laborativa 

färdigheten, där eleverna bekantar sig med utrustning och därigenom skapar sig en 

förståelse för hur det laborativa arbetet kan genomföras och med vilka hjälpmedel 

(Jenkins, 1999; Wellington, 1998). Samma mål framhålls av Hofstein och Lunetta 

(2004) men de framhåller även ett fjärde målområde, där det laborativa arbetet ger 

möjligheter att träna och utveckla problemlösnings- och undersökningsmetoder för 

en ökad förståelse av naturvetenskapen.  

Det laborativa arbete som genomförs i skolpraktiken tenderar att i stor utsträckning 

fokusera på insamlandet av mätbara data, illustrera fenomen och för att konkretisera 

begrepp för eleverna (Abrahams och Millar, 2008; Leach, 1998). Lärarens främsta 

mål med det laborativa arbetet består i att utveckla begreppsförståelse och att träna 

eleverna i att undersöka och reflektera. Utöver det anser lärare att det laborativa 
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arbetssättet ger möjlighet att utveckla den laborativa färdigheten och framförallt 

skapar ett intresse samt ger en roande stund (Högström, Ottander och Benckert, 

2006). 

I undervisningen inom samtliga naturvetenskapliga ämnen förespråkas ett 

undersökande arbetssätt, eftersom det anses öka förståelsen och eleverna tränas i att 

genomföra systematiska undersökningar (Bybee, 2000). Trots detta utförs sällan 

laborationer som utgår från elevernas egna frågor. Förklaring till det framhålls kunna 

bestå av att lärare kan sakna betydande erfarenhet och kunskap för genomförandet av 

denna typ av laborationer, samt att skolor ofta saknar utrustning och material (Chinn 

och Malhotra, 2002; Hofstein och Lunetta, 2004). Även konstruktion av laborationer 

som innefattar alla viktiga målområden upplevs vara svårt. En problematik ligger i 

att elever ofta har problem med att kunna identifiera, tolka och värdera resultat. Det 

är då viktigt att läraren kan handleda eleverna till vad som är viktigt och hur de kan 

bygga strategier för att kunna konstruera lämpliga tillvägagångssätt för laborationen 

(Kanari och Millar, 2004). 

2.3 Bedömning av laborationer 

Vid bedömning av elever vid laborationer är det centralt att det är elevernas 

utforskande förmåga och förmåga att använda ett vetenskapligt arbetssätt som 

bedöms (Hofstein och Lunetta, 2004). De slutgiltiga bedömningarna som sker i 

skolan är alltid summativa. Det är därför viktigt att läraren kan skapa sig en bild av 

elevernas laborativa arbetssätt i avseendena; planering, utförande, analys och 

koppling till vardagen. I den summativa bedömningen kopplas laborationerna ihop 

med läroplansmålen som läraren avser beröra (Abrahams, Reiss och Sharpe2013).  

Tillvägagångssättet vid bedömning av laborationer kan ske antingen genom en direkt 

bedömning eller indirekt bedömning. Vid direkt bedömning bedöms eleven vid det 

tillfälle det laborativa arbetet genomförs. Den indirekta bedömningen sker i form av 

elevens skriftliga sammanställning, där läraren bedömer elevens kunskaper gentemot 

de mål och kunskapskrav som är satta för laborationen. Valet av bedömningssätt görs 

utifrån vad som ska examineras. Den direkta bedömningen tillämpas vid bedömning 

av praktisk förståelse, medan den indirekta bedömningen syftar mot förståelse för ett 

genomförande (Abrahams, Reiss och Sharpe. 2013). En stor problematik i 

genomförandet är att läraren ofta tar en central roll genom att guida eleverna genom 

laborationerna. Detta förfarande leder till att begränsa möjligheterna för bedömning 

och läraren bedömer därför i många fall en avskriven rapport eller en skriftlig 

examination, vilka i många fall inte synliggör elevernas förståelse för det 

vetenskapliga arbetssättet och den efterföljande analysen (Hofstein och Lunetta, 

2004). Detta leder till ett ifrågasättande av huruvida laborativt arbete kan och bör 

bedömas utifrån skriftliga frågor. I många avseenden då lärarna bedömer genom 

skriftlig examination, begränsas det laborativa arbetet till ett minimum för att kunna 

svara på de avsedda frågorna vid examinationen (Bennett och Kennedy, 2001). 

2.4  NTA- en väg att jämka skillnader 

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för lyckade studieresultat och elevers 

lärande. Det räcker dock inte att läraren enbart innehar en pedagogisk utbildning. 

Läraren måste ha en bred och djupgående utbildning inom de ämnen den undervisar, 

för att kunna stötta eleverna i deras lärande (Gustavsson och Myrberg, 2002). SOU 

(2007) visar i sin rapport att det råder en utbredd brist av kvalificerade lärare, 

framförallt i de naturvetenskapliga ämnena. Lärarnas bristande utbildning leder till 
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att de har svårt att tillgodogöra sig aktuell forskning inom området. I förlängningen 

drabbar detta elevernas möjlighet till en utvecklande undervisning (Andersson, 

2005). 

För att säkerställa att elever skall få så likvärdig och så bra utbildning som möjligt i 

de naturvetenskapliga ämnena, deltar ett flertal kommuner och friskolor i NTA-

satsningen (Naturvetenskap och teknik för alla). Arbetssättet bygger utifrån ”lådor” 

med pedagogiskt material som är tematiskt upplagt med olika uppdrag. NTA har 

vuxit sedan starten 1997 då satsningen benämndes STC (Science and Technology for 

Children) och är nu en av de enskilt största pedagogiska satsningarna inom de 

naturvetenskapliga ämnena (Biriell och Josefsson, 1998). Genom användandet av 

NTA garanteras att eleverna kan genomföra laborationerna då varje låda innehåller 

allt material som krävs för arbetet med temat. Som lärare krävs att du genomgått 

fortbildning inom varje enskilt NTA-tema för att ha behörighet att undervisa med 

materialet. Lärarens förståelse för laborationerna är därför djupare och möjligheten 

för läraren att guida eleverna i ett vetenskapligt arbetssätt är större. Gisselberg (2011) 

påvisar att det i tidigare utvärderingar har visats att lärarna är positiva till 

undervisningen med NTA. Lärarna upplever att den naturvetenskapliga 

undervisningen har ökat både kvalitativt och kvantitativt. Bidragande faktorer till 

detta uttrycks vara fortbildningen samt att allt material finns lättillgängligt. Dock 

påpekas att det är viktigt att lärarna upplever vissa svårigheter att begränsa 

aktivitetens fokus, då den kan dra fokus och tid från reflekterandet över vad som 

händer, vilket påverkar laborationens möjlighet till att utveckla ett lärande hos 

eleverna (Gisselberg, 2001) 
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att bredda vår förståelse för vilka möjligheter och 

begränsningar NTA-lådan har i att kunna användas i undervisningen för att 

underlätta elevernas lärande och måluppfyllelse. Det faktum att inga tidigare 

oberoende studier genomförts, gör studien intressant för de som arbetar med NTA 

samt de som agera samordnare för NTA -materialet, men även för fortsatt forskning 

utifrån resultatet som framkommit i studien.  

För att uppnå syftet utgår studien ifrån två frågeställningar som framhåller det 

faktiska användandet av NTA-lådan och hur man som lärare kan bedöma det 

laborativa arbetet. 

 

Frågeställningar: 

Hur uttrycker lärare i åk 4–6 att de använder NTA lådans laborativa försök i 

kemiundervisningen och vilka fördelar respektive nackdelar finns det? 

Hur och vilka möjligheter till bedömning anser lärarna att det finns vid laborativa 

försök? 
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4 METOD 
I detta kapitel presenteras hur studien har genomförts. Inledningsvis framhålls hur 

urvalet av respondenter till denna studie gjorts och därefter vilken metod som 

använts för datainsamling. Vidare presenteras hur data har bearbetats och med vilket 

förhållningssätt. Avslutningsvis lyfts de etiska aspekter som tagits hänsyn till 

fortlöpande under studien. 

4.1 Urval 

I alla studier krävs att ett urval av respondenter genomförs. Urvalet baseras utifrån 

kriterier som sätts upp i anslutning till studiens planering för att definiera målgrupp 

för undersökningen (Alvehus, 2013). 

Urvalet i denna studie var uppbyggt i två steg. Det första steget innefattade två 

kriterier; lärarnas geografiska arbetsplats och behörighet att nyttja NTA-lådan i kemi. 

Utifrån dessa kriterier valdes en kommun ut och samtliga 10 behöriga lärare att 

undervisa med NTA åk 4–6 i kommunen kontaktades genom kontaktuppgifter givna 

av NTA samordnaren. De kontaktade lärarna fick därefter ta ställning till sitt 

deltagande i studien. Larsen (2009) beskriver detta urval som ett urval genom 

självselektion. Det är då lärarens egna intresse att deltaga som är urvalskriteriet. Av 

de kontaktade lärarna valde sju lärare att delta i studien och samtliga arbetade på 

olika skolor utspritt i kommunen, dessa lärare kontaktades vidare via missivbrev 

(bilaga 1).  

4.2 Datainsamling 

Vid en kvalitativ studie är fokus på att redogöra för respondenternas uppfattningar 

och tolkningar kopplat till ett specifikt fenomen (Alvehus, 2013). Kvalitativa data 

kan samlas in genom fyra olika metoder, varav en är intervjuer. Alternativet till en 

kvalitativ studie är en kvantitativ studie, där fokus ligger på det mätbara 

(Denscombe, 2013). I denna studie undersöktes lärares uppfattningar kring NTA-

lådans laborativa försök och det var därför lämpligt att genomföra en kvalitativ 

studie. 

För att intervjufrågor ska utgå från ett kvalitativt förhållningssätt behöver 

intervjufrågorna vara öppna, och i den studie användes så kallade semistrukturerade 

intervjuer. Det är viktigt att respondenten känner att den innehar en frihet att utveckla 

sina svar och att forskaren utifrån dessa svar skapar sig en förståelse för 

respondentens svar (Johansson och Svedner, 2010; Denscombe, 2013). Intervjuerna 

tog avsprång i ett antal frågeområden och utvecklades utifrån respondentens tankar 

och beskrivningar kopplat till studiens syfte och frågeställningar (bilaga 2), vilket 

innebar att ingen intervju var den andra lik i frågeställandet, men utgick från samma 

syfte. 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades lärare i vald kommun som hade behörighet att genomföra 

NTA:s laborationer via email för att kunna boka in datum för intervjuer. Lärarna som 

bekräftade sitt deltagande blev informerade via missivbrev om de etiska aspekterna 

som togs i beaktning vid genomförandet av studien. Sju lärare meddelade att de ville 

delta och blev intervjuade. 
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Innan de semistrukturerade intervjuerna genomfördes upplystes lärarna åter om de 

etiska aspekterna i studien muntligt. Intervjuerna genomfördes i anslutning till 

lärarnas arbetsdag, på tider som vi gemensamt funnit lämpliga. Beroende på hur 

lärarna svarade ställdes olika följdfrågor för att nå ett förtydligande gentemot 

studiens syfte. Varje intervju tog ca. 20 minuter att genomföra. Vid intervjutillfället 

dokumenterades inget skriftligt, all dokumentation skedde genom ljudupptagning där 

i efterhand intressanta/informativa reflektioner med anknytning till 

frågeställningarna i studien transkriberades. 

Resultatet från intervjuerna analyserades och kategoriserades tematiskt utifrån 

studiens frågeställningar. Varje tema knyts samman med citat och uttalande från 

lärarna som deltog i intervjuerna. Avslutningsvis kopplades resultatet samman med 

tidigare forskning och ett hermeneutiskt förhållningssätt.   

4.4 Hermeneutiskt perspektiv 

Inom hermeneutiken är det vanligt att forskaren utgår från respondenternas 

uppfattningar och att det som återges tolkas utifrån forskarens förförståelse (Ödman, 

2007). Då denna studie utgår från lärares uppfattningar om NTA-lådans funktion, 

blir hermeneutiskt perspektiv det synsätt som används vid genomförande av studien 

och analys av den data som insamlas. 

Vid en hermeneutiksstudie utgår forskaren från att det inte finns någon objektiv 

sanning. Allting som uppfattas består av innebörder som genom tolkning kan förstås. 

När en person upplever ett fenomen försöker hen att förstå fenomenet med 

utgångspunkt i sin förförståelse för att försöka tolka fenomenet. Tolkning sker 

omedvetet med syfte att skapa en förståelse för något som upplevts eller uttryckts. 

När förståelse har uppnåtts, kan det i nästa skede användas som förförståelse då det 

inte längre är främmande. Hermeneutiken förklarar ett evigt samband mellan 

förståelse och tolkning som binds samman i vad som benämns som den 

hermeneutiska spiralen. I spiralen synliggörs hur förståelse och förförståelse konstant 

uppdateras genom tolkning av upplevelse och intryck. Det som genom tolkning 

uppnås till förståelse en dag, är vid nästa tillfälle förförståelse (Ödman, 2007)  

Vid analys inom det hermeneutiska perspektivet avdelas presentationen vid olika 

abstraktionsnivåer. Inom hermeneutiken eftersträvas sällan att visa ett resultat på 

individnivå. Därav presenteras resultat vanligtvis på en grupperad nivå med högre 

abstraktionsgrad, så kallad totalisering (Ödman, 2007) 

4.5 Förhållningssätt till data 

Studien baserades på lärares uppfattningar om användandet av NTA laborationer, 

därför valdes att bearbetning av data skulle bygga på hermeneutiska grunder. Inom 

hermeneutiken arbetar forskaren utifrån respondenternas antagande och 

uppfattningar, vilket innebär att det inte eftersträvas någon total sanning (Allwood 

och Eriksson, 2010). Hermeneutisk forskning presenterar resultat i olika 

abstraktionsnivåer där resultat som presenteras på individnivå har en låg 

abstraktionsgrad och resultat som presenteras generellt för större grupper har en hög 

abstraktionsgrad. Vid en hög abstraktionsgrad används totalisering som begrepp för 

presentationen av data (Ödman, 2007). I denna studie förhåller jag mig till att 

totalisera resultatet, men har först bearbetat data på individnivå. Varje intervju har 

analyserats och tematiserats. Utifrån tematiseringen på individnivå tematiserades 
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resultatet på en generell nivå. Det är den samlade uppfattningen hos lärarna som är 

intressant i studien, inte den enskilda lärarens varpå resultatet totaliseras.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Studier och forskningsresultat granskas utifrån validitet och reliabilitet. Validiteten 

påvisar hur väl en studie undersöker vad som faktiskt avses att undersökas. 

Grundläggande är därför om studiens resultat besvarar frågeställningarna. Med 

reliabilitet avses huruvida studien är möjlig att upprepa med ett liknande resultat. Det 

vill sig att en annan forskare skall kunna genomföra studien på samma sätt vid en 

annan tidpunkt och ändå uppnå samma resultat (Denscombe, 2013). 

Denna studie baseras utifrån lärarnas uttryck och upplevelse, vilket påverkar 

reliabiliteten negativt, då detta är bundet till den enskilda läraren vid ett specifikt 

tillfälle. Därav har studien en låg reliabilitet och kan därför vara svår att upprepa med 

samma resultat. Genom att genomföra en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt 

perspektiv efterfrågas inte efter några totala sanningar, utan en presentation för 

förståelse för lärarnas uppfattningar om sitt arbete med NTA-lådan. Det var därför 

viktigt att insamlad data byggde på lärarnas egna reflektioner för att på så vis kunna 

kopplas till studiens frågeställningar. Trost (2010) menar att kvalitativa studier är 

beroende av att resultatet återspeglar studiens frågeställningar för att nå en högre 

validitet. 

4.7 Etiska aspekter 

Samtliga respondenter blev informerade via missivbrev om att studien vilade på 

Veteskapsrådet (2002) forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna blev medvetna om studiens 

syfte och ändamål för att därefter ta ställning huruvida de ville deltaga i studien. 

Samtliga respondenter blev informerade att allt deltagande var frivilligt och att de 

utan förbehåll kunde välja att inte deltaga i studien eller avbryta sitt deltagande. För 

att garantera lärarnas anonymitet namnges varken lärare eller skolor i studien. 

Respondenterna blev informerade att information som uppsamlades vid intervjuerna 

inte kommer användas i annat syfte eller säljas vidare. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat genom tolkning av lärarintervjuerna och 

förstärks utav citat från desamma. Resultatet presenteras utifrån studiens 

frågeställningar och har därunder tematiserats.  

5.1 Hur uttrycker lärare i åk 4–6 att de använder NTA 
lådans laborativa försök i kemiundervisningen 
och vilka fördelar respektive nackdelar finns?  

5.1.1 Laborationer- möjligheter och begränsningar 
Enligt lärarna kan en laboration se ut på en rad olika sätt och behöver inte innefatta 

att något stort måste hända. En laboration baseras istället utifrån en frågeställning 

som skall besvaras på något sätt där ett praktiskt arbete kan vara en möjlig metod. 

Lärarna framhåller dock att elevernas uppfattning av vad en laboration är begränsas 

till ett görande i många fall.  

”För eleverna innebär laborationer att göra saker och att de ska få uppleva 

någonting. I många fall hindra det eleverna från att se vad de faktiskt lär sig vid 

laborationen […] Det viktiga vid laborationer är att eleverna lär sig hur de skall 

arbeta och olika metoder för att lösa olika frågeställningar” (Lärare B) 

Lärarna uttrycker att de ser många fördelar med att arbeta laborativt. Framförallt 

framhålls att det laborativa arbetssättet kan sammankoppla och konkretisera teori. 

Genom utförandet av laborationer ges även en direkt möjlighet att uppnå 

kunskapskrav. Resonemangsförmågan är i många fall svår, men får en betydande roll 

vid laborativt arbete. 

”I kunskapskraven Lgr 11 så är det att man ska kunna följa planeringar, att 

använda utrustning på ett ändamålsenligt sätt och att man ska kunna skriva 

utvärderingar […] Det är då man kopplar samman teori och praktik. Jag tror det 

blir enklare för eleverna att få in det som är kärnan […] framförallt få man fram 

förmågan att resonera, vilken många elever har svårt för, det är svårt att få fram 

hur man resonera men det kommer fram på ett bra sätt vid laboration.” (Lärare 

A) 

Den tydliga negativa effekten av laborationer menar lärarna ligger i tidsåtgången och 

möjligheten att kunna se alla om grupperna är för stora. 

”Den stora negativa aspekten med att använda laborationer är att det tar mycket 

tid, inte bara vid själv utförandet utan i förberedelser […] Vid laborationerna blir 

det ofta stökigt och det ställer stora krav på läraren att kunna vara tillgänglig, 

vilket är svårt om gruppen är för stor […] Jag vill kunna möta eleverna i 

laborationerna, för att höra deras resonemang. Det är svårt då jag måste garantera 

att alla få denna tiden av mig.” (Lärare F) 

5.1.1.1 En didaktisk avvägning 
Ur ett lärande perspektiv framhåller lärarna i studien att laborationer har flera 

positiva egenskaper. Framförallt att det konkretiserar de teoretiska aspekterna som 

annars kan uppfattas som abstrakta för eleverna. Lärarna menar dock att det är viktigt 

att värdera huruvida en laboration är det mest effektiva tillvägagångsättet. 

Avgörande är hur väl laborationen svarar upp emot de didaktiska val som läraren gör 

i undervisningen. I valet om en laboration skall användas, måste laborationens och 

lärarens vad?, hur?, varför? och vem? vara i samspråk. Även laborationens förmåga 

att skapa intresse och avbrott från den teoretiska delen framhålls som en viktig del i 
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undervisningsplaneringen. Några lärare förklarar hur de väljer bort laborationer från 

lådan då de inte anser att de får ut tillräckligt från dessa laborationer i förhållande till 

vad de avser lära eleverna. 

” Det är viktigt att man som lärare vet och att man synliggör för eleverna vad 

som ska läras […] målet med lektionen måste kunna avspegla sig i laborationen 

[…] Vi brukar plocka ut olika experiment som vi tycker att vi kan ha nytta av för 

att demonstrera det teoretiska innehållet […] det är även viktigt att eleverna får 

göra något annorlunda då är några experiment bra för att höja motivationen och 

glädjen.”  (Lärare B) 

” Vi gör de laborationerna som vi kan koppla till de teoretiska områdena vi berör 

[…] eleverna tycker ofta att elda är intressant och spännande, då kan man behöva 

låta eleverna få göra det för att behålla intresset. Jag brukar då ställa en 

motprestation där eleverna måste redogöra för det som händer muntligt eller 

skriftligt.” (Lärare E) 

” Laborationer är bra avbrytande aktiviteter för att samla upp intresse hos 

eleverna.” (Lärare F) 

” När vi genomför laborationer så är det viktigt att, kanske inte i lektionens 

början men innan dess slut kunnat visa eleverna VAD har vi gjort och lärt oss? 

HUR gjorde vi? VARFÖR gjorde vi så?” (Lärare D) 

Utifrån lärarnas kommentarer framkommer det att VAD är den största didaktiska 

avvägningen. De uttrycker att laborationen måste ha en tydlig koppling till vad som 

avses samtidigt som VARFÖR får en underliggande roll som ett stimuli för att 

behålla elevernas intresse.  

5.1.2 NTA-lådan ett läromedel, flera arbetssätt 
Samtliga lärare påpekar att det är underlättande att materialet har en tydlig 

handledning och att allt som behövs finns tillgängligt. Lådans upplägg anses tydligt 

koppla till det centrala innehållet i Lgr 11, vilket underlättar synliggörandet av vad 

som skall läras.  

” Det är väldigt behändigt att allt material som behövs finns med i lådorna […] 

på små skolor saknas ofta möjligheten att kunna tillhandahålla material för att 

genomföra laborationer.” (Lärare G) 

” Genom att använda NTA-lådan får eleverna gör systematiska undersökningar 

och träna på att använda korrekta begrepp i en kontext, vilket underlätta 

kopplingen mellan det abstrakta begreppet och det konkret som det innebär. […] 

Jag kan se att upplägget lyfter det centrala innehållet, framförallt ser jag 

förmågorna, såsom resonemang” (Lärare A) 

Trots att NTA levereras med en handledning och arbetsgång, framhåller lärarna att 

det går att förhålla sig på en rad olika sätt till materialet. Lärarna menar att lådan är 

likt alla läromedel, bara en del av den undervisning som eleverna ska möta i 

kemiundervisningen. Därav arbetar lärare väldigt olika med NTA-lådan och med 

olika syften. Framförallt används laborationerna som förstärkning till berört 

teoretiskt område. Alternativt är laborationerna det centrala och läraren anser att 

laborationerna ger den teoretiska kunskapen. Lärarnas tid i klassrummet påverkar 

vilka möjligheter lärarna har för att organisera sin undervisning. 

” Jag arbetar igenom hela lådans experiment på ca 2–3 veckor, då jag har 

möjlighet till att lägga om i schemat då jag undervisar som klasslärare. Tycker 

det är viktigt att eleverna ska kunna ha allt som händer färskt för att på så vis 

kunna förstå hur de hänger ihop.” (Lärare C) 
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” NTA-lådan är ett bra läromedel som hjälper eleverna och även mig som lärare i 

arbetet med kemi […] vi arbetar enligt handledningen som medföljer vilket ger 

en bra struktur och progression för eleverna […] det tar ca 8–10 veckor att arbeta 

igenom lådan.” (Lärare G) 

” Jag hade gärna arbetat igenom lådan snabbare men har inte möjlighet då jag 

har begränsad tid i klassen och kan inte plocka av den andra tiden.” (Lärare D) 

Lärarna i studien framhåller att de inte riktigt kan identifiera om det skiftande 

arbetssätt med NTA-lådan uppfyller det som huvudmannen avsett att uppnå. 

” Meningen är att alla elever ska ha genomgått NTA lådorna och när det skiljer 

sig kraftigt mellan olika lärares sätt att arbeta med lådan kan det innebära att det 

målet inte uppnås […] Det är viktigt att varje enskild lärare inte är styrd av ett 

läromedel, då riskeras att allt lärande förbises. I mångt och mycket är det läraren 

som är det bästa läromedlet då vi kan ändra oss efter elevernas behov.” (Lärare 

A) 

5.1.3 Att styra mot ett friare laborerande 
Lärarna uttrycker att laborationers olika syften har en stor inverkan på huruvida 

laborationerna är öppna eller stängda. Majoriteten av laborationerna i NTA- lådan 

upplever lärarna som slutna, men att det progressivt blir högre frihetsgrad i 

laborationerna. Lärarna ser en fördel i detta då det underlättar elevernas förståelse för 

hur det undersökande arbetssättet går till och därigenom kan en progression leda till 

mer öppna laborationer i ett senare skede.  

” Det är viktigt att eleverna får en grundförståelse och trygghet i hur man 

laborera innan man släpper det mer fritt. […] lådan ger möjlighet till att ge 

eleverna en progression, då det först är väldigt styrt och sedan skall eleverna 

tillämpa sina kunskaper i mer fria laborationer. ” (Lärare G) 

” Man måste lära sig att står det att du ska ha en tesked, så kan du inte ta en halv 

av ett pulver och en hel från ett annat. Eleverna behöver lära sig hur man 

konsekvent arbetar vid undersökningar […] genom stängda laborationer får 

eleverna en förståelse för laborerandet och kan därefter lära sig att göra egna 

undersökningar.” (Lärare A) 

Viktigt för lärarna är ett eleverna uppnår en grundförståelse, vilket kan ses som ett 

säkert laborerande, där eleverna även skall kunna dra enkla slutsatser i val av 

metoder och dess resultat. Lärarna ser slutna laborationer som en bra väg för at 

uppnå detta. Skulle laborationerna istället utgå från öppna laborationer menar lärarna 

att flertalet elever skulle tappa intresset och göra allt annat än det som avses, vilket 

skulle kunna ha negativa effekter på elevernas lärande och inställning till ämnet.  

”Eleverna saknar ofta kunskaperna för att kunna agera självständigt vid 

laborationerna […] De försöker gärna hitta på massa olika saker med materialet 

som inte gärna är fördelaktigt för undersökning, utan mer som en kul grej […] 

Om eleverna saknar förståelse för vad de ska göra och släpps fria att försöka 

undersöka något som de inte förstår är risken stor att eleverna tröttnar […] Det är 

viktigt att eleverna kan skapar sig en förståelse och grundtrygghet i hur man 

laborera innan de kan släppas mer fria.” (Lärare F) 

Lärarna menar att det är extra viktigt för elever med behov av särskilt stöd att 

laborationerna till stor del är slutna, då de ofta är beroende av en fast och styrd 

struktur i undervisningen. 

”Elever som har behov av vis struktur och en tydlig linje i undervisning 

missgynnas vid allt för stor frihet och egenansvar […] Vi ska utbilda och lära 
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eleverna att blir kritiska och självgående individer, men det går inte alltid att 

förbise alla hinder.” (Lärare D) 

5.1.4 NTA-lådans begränsningar 
Lärarna upplever att NTA-lådan är ett stort läromedel som skulle kunna användas till 

ett tematiskt arbete och därigenom öppna till en större användning. Dock uttrycker 

ett antal lärare att som den i nuläget oftast används blir materialet onödigt stort och 

svårhanterligt med tanke på timplanen. 

” Lådans material att jättebra och genomarbetat med en tydlig struktur, men det 

känns som om det skulle kunnat göra det på ett annat sätt. Som det är nu berörs 

ett väldigt litet område under en väldigt lång tid.” (Lärare G) 

” Jag skulle vilja att man kunde få lite inspiration till att använda innehållet 

ämnesövergripande, då hade tiden varit enklare att hitta för genomförandet.” 

(Lärare E) 

 Materialet upplevs vara genomarbetat men inte tillräckligt täckande utifrån den tid 

som krävs för att arbeta igenom enligt handledningarna som medföljer. Detta 

framförallt då lådan enbart berör ett litet område av det som skall täckas i 

kemiundervisningen. Några lärare påpekar faran vid att lärare kan fastna i enbart 

arbeta med lådan och att det inte ger eleverna allt som krävs inom området. 

” Lådan är alldeles för small […] det tar för lång tid i förhållande till vad man 

kan få ut ifrån den.” (Lärare F) 

”Det finns ett stort problem i alla lärares olika utbildning […] vi har alla 

genomgått NTAs fortbildning kopplat till lådan, men det är kunskaperna utanför 

lådan som är viktiga för elevernas lärande […] Lärare med liten eller ingen 

utbildning i kemiundervisning och som inte kan Lgr 11 riskera att tro att lådan 

täcker det som behövs i kemiundervisningen.” (Lärare A) 

” NTA-lådan är bara en liten del av allt som eleverna behöver få till sig i 

kemiundervisningen […] Det är viktigt att man inte tror att NTA är det 

läromedel som kan ge allt eleverna behöver.” (Lärare B) 

5.2 Hur och vilka möjligheter till bedömning anser 
lärarna finns vid laborativa försök? 

5.2.1 Laborationen ett lärtillfälle 
Vid utförandet av laborationer framhåller lärarna att bedöma elevernas kunskaper 

sällan är det primära. Istället anser lärarna att laborationerna skapar en konkretisering 

för eleverna som kan hjälpa dem i deras förståelse för teorin och hur det kan kopplas 

till deras vardag. Därav framhåller lärarna laborationer som en metod för att skapa 

medvetenhet och förståelse. 

” Vid allt som genomförs i klassrummet sker någon form av bedömning, men jag 

känner inte att laborationer är ett tillfälle som skapar bra förutsättningar för en 

korrekt bedömning […] Genom laborationerna får eleverna uppleva det som vi 

läser i boken och kan tydligare ser vad det faktiskt innebär […] jag är av 

uppfattningen att laborationer gynnar elevernas lärande och förståelse […] NTA- 

lådan har en bra utveckling på sina experiment, vilket jag tror hjälper eleverna att 

förstå hur man kan undersöka olika saker.” (Lärare G) 

Lärarna anser i studien att bedömning sker vid laborationer men att det i första hand 

är ett lärtillfälle. Dock framhåller flera lärare att de skulle kunna tänka sig att bedöma 

ett område utifrån ett laborativt försök, men att det skulle vara svårt att genomföra 

praktiskt. 
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”En bedömning där eleverna genomför ett experiment och utifrån det avläsa 

deras kunskaper skulle vara fullt möjligt, men inte genomförbart i praktiken. Det 

skulle krävas antingen extremt mycket tid eller extremt många lärare vid 

bedömningstillfället och inget av de båda finns” (Lärare F) 

5.2.2 Att bedöma vid aktiviteten 
Fyra av lärarna i studien uttrycker att den bedömning som sker kopplat till 

laborationer görs i hög grad vid det laborativa tillfället. Det är elevernas förmåga att 

kunna genomföra laborationerna och förmåga att följa en instruktion som oftast 

bedöms.  

” Vid laborationerna bedömer jag det praktiska arbetet och hur eleverna följer 

planeringen.” (Lärare D) 

” Den bedömning som berörs av elevernas laborativa arbete sker i anslutning till 

experimenten. I stort är det att de arbetar på ett korrekt sätt och följer 

anvisningar.” (Lärare C) 

Lärarnas val att använda NTA-lådan framgår även i hur eleverna bedöms vid 

laborationerna. De lärare som enbart handplockar laborationer från lådan tenderar att 

bedöma eleverna utifrån de enskilda laborationerna och främst förmågan att följa 

instruktioner och planeringar. Medan de lärare som arbetar igenom lådans alla 

laborationer, bedömer vid de sista laborationerna då eleverna skall tillämpa 

erfarenheter från de tidigare laborationerna. 

” Vi använder enstaka laborationer för att kunna bedöma elevernas förmåga att 

följa instruktioner.” (Lärare B) 

” Genom att eleverna får arbeta igenom alla uppdragen skapar de en förståelse 

för hur man laborera och utför undersökningar […] Vi diskutera alltid vad som 

sker och hur eleverna gjort för att öka deras möjlighet till lärande, det blir lite 

formativt då alla få höra varandras upplevelse och kan koppla det till sina egna 

[…] I de sista uppdragen ska eleverna använda sina erfarenheter för att lösa vilka 

pulver som blivit blandade, här släpps styrningen av laborationen och eleven 

behöver nu kunna använda sin kunskap och förstärka val av metoder […] jag 

bedömer elevernas labbrapport av det sista uppdraget […] kan eleven motivera 

sina val av metoder och resonera eleven vid det som sker i laborationen är det 

jag lägger störst fokus på att bedöma.” (Lärare A) 

5.2.3 Skriftlig bedömning och prov 
Summativ bedömning sker i avslutningsfaserna av ett område då eleverna ska ha fått 

till sig de kunskaper som skall bedömas. I många fall sker detta genom ett skriftligt 

test eller någon form av prov. Lärarna kopplar sällan dessa tester direkt till 

laborationerna, men anser att eleverna kan ha nytta av de erfarenheter och den 

konkretisering som laborationerna har gett dem. 

” Ofta avslutar vi områdena med någon form av diagnos […] Jag har sällan 

någon fråga som är direkt kopplat till specifika laborationer, dock kan eleverna 

ha användning av olika laborationer för att svara mina frågor […] Jag ser 

laborationerna lite som den där minnesbilden av något teoretiskt som kan reta 

elevernas förståelse framåt.” (Lärare F) 

 Lärarna i studien menar att det som bedöms vid de skriftliga proven/testerna är 

elevernas teoretiska förståelse för en händelse eller fenomen. 

” Det viktiga är att eleven kan förklara det teoretiska, därför är testerna bra […] 

Jag bedömer elevernas förmåga att följa anvisningar och att laborera säkert vid 

själva laborationen. Vid provet kan jag se deras kunskaper.” (Lärare E) 
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6 DISKUSSION 
I denna diskussion lyfts studiens resultat och metod i relation mot tidigare forskning. 

Inledningsvis diskuteras resultatet där diskussion har tematiserats och avrundas med 

uppsamlande tankar och reflektioner. Därefter diskuteras metoden för genomförandet 

av studien. Avslutningsvis sammanfattas studien och intressanta resultat lyfts fram 

för eventuell fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärarnas val i användandet av laborationer 
Lärarna i studien uttrycker att det laborativa arbetssättet både generellt och genom 

NTA-lådan har en positiv inverkan på elevers lärande och deras möjligheter att nå 

kunskapskraven i årskurs 6, framförallt framhålls laborationernas konkretisering av 

den teori som eleverna avses lära sig inom ämnet. Lärarna menar även att eleverna 

genom det praktiska arbetet blir bekanta och bekväma vid ett naturvetenskapligt och 

undersökande arbetssätt, vilket går inom ramen för vad Skolverket (2011) uttrycker i 

kunskapskraven för kemi i årskurs 6. Lärarnas uppfattning är att det laborativa 

arbetssättet konkretiserar teori och därigenom ökar elevernas förståelse för vad som 

sker och vad som ska läras. Wickman (2002) menar detsamma, men sträcker sig än 

längre i att det laborativa arbetssättet inte bara ska ses som en konkretisering av det 

enskilda som ska läras, utan för hela området och alla dess begrepp och uttryck. 

Trots att lärarna generellt har en väldigt positiv syn på laborationers möjligheter för 

att öka elevers förståelse, framhåller de en försiktighet i överanvändandet. De menar 

att laborationens tidsåtgång måste sättas i relation till de fördelar som kan medföras 

av dem, vilket leder till att lärarens syfte och mål med undervisningen är det som 

avgör huruvida det laborativa arbetssättet bör användas. Jenkins (1999); Wellington 

(1998); Hofstein och Lunetta (2004) förklarar att målet och syftet med en laboration 

kan delas in i ett av tre huvudområden; begrepp och modeller, intresse och 

nyfikenhet eller laborativ färdighet. Hofstein och Lunetta (2004) framhåller även ett 

fjärde område som berör elevernas undersökningsmetoder. Lärarna beskriver hur de 

varierar syften inom dessa olika områden, dock framkommer det att lärarna anser att 

laborationerna i NTA-lådan framförallt berör elevernas begreppsförståelse och 

laborativa färdighet, vilket Abrahams och Millar (2008); Leach (1998) menar är 

vanligt i skolpraktiken vid laborationer även vid de som inte är bundna till NTA-

lådan. Likt vad Högström, Ottander och Benckert (2006) skriver, uttrycker lärarna i 

denna studie att laborationerna även ska ses som avbrott som kan skapa intresse 

genom en roande stund. 

Lärarna i studien är förpliktigade gentemot huvudman att arbeta med NTA-lådan för 

att alla elever skall få samma möjligheter, dock föreligger inga restriktioner eller 

direktiv i hur arbetet skall gå till väga. Detta öppnar upp för variation men även för 

ojämlikheter, då det inte garanteras att eleverna få samma möjligheter, vilket 

materialet egentligen skall medföra. I sina pedagogiska upplägg för NTA-lådan 

förklarar lärarna att de planerar utifrån vad de anser eleverna behöver ha med sig och 

vad som är relevant för dem i fortsättningen. Således väljer de ut sin arbetsmetod 

med NTA-lådan utifrån de didaktiska grundfrågorna vad, hur, varför och vem? Det 

råder en medvetenhet om att kollegor arbetar på olika sätt med materialet, men de ser 

inga problem i det. Dock framhåller lärarna en oro över lärarnas olika utbildningar. 

Det uttrycks i studien en oro över att de lärare som saknar en högre utbildning att 
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undervisa i kemi kan fastna i att enbart arbeta med NTA-lådan, men ingen av de 

intervjuade lärarna i studien anser att NTA-lådan är ett komplett läromedel utan 

framförallt en materiell resurs. NTA-lådans funktion som en materiell resurs är den 

fördel som lärarna framhåller mest positivt. Chinn och Mallhotra (2002); Hofstein 

och Lunetta (2004) förklarar att lärarnas bristande utbildning är bidragande orsak till 

att laborationerna ofta fastnar i ett görande och inte blir fördjupande i elevernas 

förståelse och att skolor överlag saknar de materiel som krävs. Således underlättar 

NTA-lådan i det laborativa arbetet i from av att garantera materiell tillgång. 

Gisselberg (2001) påvisar att lärare som arbetar med NTA-lådan är väldigt nöjda 

med att ha material alltid tillgängligt. Dock påpekas i denna studie att de inte känner 

att NTA-fortbildningar är tillräckliga för att ge dem den förståelse för materialet som 

krävs för att kunna möta eleverna i undervisningen utan att ha en fördjupad 

utbildning och erfarenhet av kemiämnet. 

Tiden har inte enbart en påverkan i valet av enskilda laborationer, lärarna beskriver 

hur deras tid i klassrummet påverkar deras didaktiska val och hur de arbetar med 

NTA-lådan. Lärare som tillbringar mycket tid i klasserna uttrycker sig använda hela 

lådan på en begränsad men effektiv tid om 2–4 veckor. Medans de som inte har dessa 

möjligheter antingen arbetar med hela lådan utdraget över 8–12 veckor alternativt 

enbart arbetar med några enstaka laborationer. Beroende på vilket arbetssätt som 

används, upplever lärarna olika fördelar och användningsområden för laborationerna. 

Lärare som arbetar intensivt under ett fåtal veckor upplever att eleverna får en 

förståelse för progressionen genom laborationerna. Samt att de diskussioner som 

möjliggörs genom att friställa mer tid leder till en djupare förståelse. Möjligheten till 

att samtala i samband laborationer framhåller Obenland, Kincaid och Hutchinson 

(2014) som en avgörande del för elevernas förståelse. Lärarna som arbetar med 

selektiva laborationer eller under en längre period ser fördelar i att kunna fördjupa 

sig i just dessa momenten och att de därav kan få med sig samtliga elever genom 

laborationerna, för att därigenom uppnå förståelse. Dock framhåller de att det inte 

alltid är på frivillig basis som de arbetar med NTA-lådan över en längre tid, utan 

snarare är kopplat till deras möjlighet att kunna genomföra undervisningen utifrån 

den timplan de har. De upplever ändå att de kan nyttja laborationerna på ett sätt som 

de anser gynnar elevernas lärande. Genom att de selektivt väljer ut laborationer eller 

arbetar under en längre tid, upplever lärarna att de kan lyfta in andra relevanta 

detaljer som skulle varit svårt under en kortare tid. 

Lärarna i studien upplever NTA laborationerna som väldigt stängda och styrda där 

eleverna enbart skall följa givna planeringar för att därefter skriver rapporter. Kurten-

Finnäs (2008); Hult (2000) och Wickman (2002) förklarar att skolans laborationer 

tenderar att i stor utsträckning fokusera på ett görande istället för ett lärande, där 

eleverna enbart följer givna instruktioner. I denna studie framhålls dock NTA-lådans 

stängda laborationer som en central och viktig del för att garantera en utveckling mot 

ett vetenskapligt arbetssätt. Genom att inledningsvis arbeta med slutna laborationer 

menar lärarna att eleverna kan få grundläggande kunskaper i laborativt arbete, samt 

att noggrannhet i utförandet är en förutsättning för giltigheten av resultatet. Lärarna 

hänvisar även till kursplanen där Skolverket (2011) understryker att eleverna skall 

lära sig att följa givna instruktioner. Andersson (1989) påpekar att de slutna 

laborationerna har en naturlig del i att lära eleverna bland annat säkerhetsaspekter. 

Oavsett valt arbetssätt med NTA-lådans laborationer, så eftersöker lärarna att 

eleverna på längre sikt ska ha tillräcklig förståelse för den vetenskapliga processen 

för att kunna genomföra systematiska och vetenskapliga undersökningar. Lärarnas 
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förhållningssätt till hur eleverna skapar denna förståelse är omvänd gentemot vad 

Högström (2009) framhåller. Han menar att förståelsen uppkommer från att eleverna 

får arbeta med öppna laborationer och därefter diskutera fenomen och 

tillvägagångsätt. Denna omvända förhållning som lärarna har till hur eleverna skapar 

förståelse, verkar till vis del vara förankrad i att de vill ge förutsättningarna att lyckas 

till alla elever, innan en progression till de öppna laborationerna görs. 

Bakomliggande upplevs även lärarnas behov av att bedöma eleverna vara.  

6.1.2 Bedömningens påverkan 
Lärarna uttrycker att enligt Skolverket (2011) skall eleverna genom laborationerna 

bedömas i deras förmåga att följa givna instruktioner och hantera material på ett 

korrekt och säkert sätt, men även kunna resonera kring de resultat som framkommer. 

Lärarnas olika val att arbeta med NTA-lådan har en direkt påverkan på hur eleverna 

blir bedömda. Abrahams, Reiss och Sharpe (2013) beskriver hur läraren måste skapa 

sig en bild av elevens förmåga att arbeta laborativt och undersökande samtidigt som 

faktakunskaper och begreppshantering skall bedömas. Detta kan ske igenom vad som 

beskrivs som antingen direkt eller indirekt bedömning. Vad som framkommer i 

undersökningen är att de som arbetar med NTA-lådans samtliga laborationer 

använder den direkta bedömningen i huvudsak som formativ och i de avslutande 

laborationerna bedöms eleverna indirekt då de använder sig av sina erfarenheter och 

den förståelse de ackumulerat under processen och redogör i labbrapporter. Vid 

denna typ av bedömning framhåller Hofstein och Lunetta (2004) att det är viktigt att 

läraren har en medvetenhet om sin roll och inte påverkar eleverna i skrivandet. 

Annars är den föreliggande risken att eleverna inte bedöms i sin faktiska förståelse, 

utan enbart något de skrivit av. 

De som enbart använder selektivt utvalda laborationer tillämpar en direkt bedömning 

vid laborationstillfället och bedömer framförallt elevernas förmåga i det laborativa 

arbetssättet. Lärarna ser laborationerna som ett direkt komplement till den teoretiska 

kunskap som elevernas skall lära, men bedömer sällan kunskapen vid det laborativa 

tillfället då ser det som ett lärtillfälle. Kunskaperna testas istället i stor utsträckning 

genom skriftliga tester i det avslutande skeendet av arbetsområdet. Bennet och 

Kennedy (2001) påtrycker att lärare som bedömer genom skriftlig examination ofta 

tendera att arbeta med laborationer i mindre utsträckning, vilket även visas i denna 

studie. De laborationstillfällen som genomförs ämnar inte lärarna att examinera i det 

skriftliga testet, utan avser enbart att testa teoretiska kunskaper och inte en förståelse 

kopplat till laborationen. Lärarna uttrycker snarare laborationen som en möjlighet för 

att nå teoretisk förståelse än en direkt koppling mellan teori och praktik. Således är 

eftersträva lärarna den konkretisering som Hofstein, Kipins och Abrahams (2013) 

menar finns i det laborativa arbetssättet, men lärarna bedömer enbart den teoretiska 

förståelsen. 

Lärarnas skillnader i att arbeta med NTA-lådan har därigenom en direkt inverkan på 

vad som eleverna bedöms i. De lärarna som arbetar igenom NTA-lådan och dess 

progression av laborationer, bedömer elevernas förmåga att arbeta laborativt 

formativt. Den summativa bedömning sker i de avslutande laborationerna där 

eleverna även uppvisar sin förståelse för fenomen och att resonera samt argumentera 

för sina metodval och resultat. Lärarna bedömer således elevernas förmåga och 

förståelse för att kunna koppla samman teori med vetenskapligt genomförande. Detta 

öppnar för vad Hofstein, Kipins och Abrahams (2013) beskriver som ett 

vetenskapligt förhållningssätt. 
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När lärarna arbetar med ett fåtal laborationer försvinner möjligheterna till ett 

formativt bemötande då eleverna blir summativt bedömda vid varje enskilt 

laborationstillfälle. Vid ett fåtal laborationstillfällen kan detta bli missvisande för 

elevens faktiska förståelse för genomförandet av en systematisk undersökning. Det är 

därför viktigt att lärarna sprider laborationerna för att möjliggöra tillfälle för att visa 

och förbättra sin förmåga. Abrahams, Reiss och Sharpe (2013) förklarar att den 

direkta bedömningen som tillämpas vid laborationer är väl anpassad för att kunna 

avläsa elevernas praktiska förståelse. I det avslutande skeendet bedömer lärarna 

elevernas teoretiska kunskaper utifrån ett skriftligt test, det är således elevernas 

teoretiska förståelse som är i centrum för bedömning och inte sammanförandet 

mellan teori och praktik. 

6.1.3 Sammanfattande reflektioner och tankar 
Sammanfattningsvis visar studien att lärarna väljer att arbeta på väldigt olika sätt 

med NTA-lådans laborationer. De skilda arbetssätten utgår från de didaktiska val 

som görs och vilka begränsningar som finns för den enskilda läraren. Förenande för 

alla lärare är att de ser laborationer som en konkretiserande förstärkning för elevers 

lärande. Dock anser de att elevers lärande behöver ta avsprång i de styrda 

laborationerna, vilket skiljer sig från vad bland annat Lund, Rundgren och Chang 

Rundgren (2015) framhåller. Vad som har diskuterats är huruvida detta är lärarnas 

syn på elevers lärande eller en eftergift för den summativa bedömning lärarna skall 

genomföra? Denna tanke känns relevant att lyfta i alla pedagogiska planeringar, då 

läraren skall genom sin undervisning och didaktiska val skapa en miljö för lärande. 

Kan det vara så att den miljö för lärande som skapas i en allt större utsträckning är 

kopplat till bedömning snarare än elevers utveckling? 

Abrahams och Millar (2008) påvisar ineffektiviteten för elevers lärarande vid styrda 

laborationer. Trots detta är det de styrda laborationerna som är vanligast 

förekommande och även de som lärarna i studien framhåller som grundpelare för 

elevernas förståelse. Är det så att det som lärarna nu avser med lärande inte 

sammanfaller på samma nivå som det som forskningen avser? Lärarna uttrycker att 

de styrda laborationerna ger eleverna en förståelse för hur det laborativa arbetssättet 

fungerar, därigenom skapas en förförståelse för att kunna vidareutveckla detta i ett 

senare skeende. Medan tidigare forskning pekar på att lärandet utgår ifrån elevernas 

möjligheter till friare laborationer. Således framhålls två skilda saker där lärarna 

avser en förståelse för hur metoder kan användas och där forskningen pekar på 

elevernas förståelse för vilka metoder som bör användas. Vad som framkommer i 

studien är att lärarnas didaktiska val i arbetet med NTA-lådan avgör huruvida 

eleverna kan skapa sig en förståelse för vilka metoder som är effektiva i olika 

kontexter. Lärarnas val i hur de arbetar med och bedömer laborationerna i NTA-

lådan har därav en direkt inverkan på huruvida eleverna skapar sig en förståelse för 

användandet av olika metoder i ett undersökande sammanhang. Undervisning som 

arbetar igenom hela NTA-lådans laborationer och därav till stor del dess koncept, 

bygger upp en förståelse för det laborativa arbetssättet samtidigt som det i ett 

avslutande skeende ger eleverna möjlighet att resonera och aktivt välja metoder för 

att nå ett resultat. Lärarna som väljer att enbart göra några laborationer får däremot 

inte samma möjlighet att erbjuda denna utmaning för eleverna, laborationerna får 

således en annan roll vid denna pedagogiska approach än vid arbetet med samtliga 

laborationer. Leach (1998) förklarar att det är vanligt att lärare enbart använder 

laborationer för att illustrera fenomen eller i försök att konkretisera begrepp för 

eleverna. Det står således fast att den didaktiska begränsningen som befinns i 



21 

 

lärarnas bristande tid, har en direkt avgörande roll för lärarnas val i hur de arbetar 

med NTA-lådans laborationer och därav även en inverkan på hur eleverna blir 

bedömda i sitt laborativa arbete. Det framstår för mig som en omöjlighet att samspela 

alla lärares didaktiska begränsningar och därför kan aldrig en hundraprocentig 

jämlikhet uppnås, sett till arbetet med NTA-lådan. Det är därför viktigt att lärarna är 

väl inlästa på kunskapskraven för kemi för att kunna jämka den diversitet som finns 

mellan lärarnas approach till att arbeta med främst NTA-lådan, men även 

laborationer i allmänhet. 

6.2 Metoddiskussion 

Studien tog avsprång i kvalitativa intervjuer där det är centralt att intervjudeltagaren 

fritt kan konstruera sina egna svar och att intervjun är semistrukturerad, vilket 

betyder att endast ett fåtal nyckelfrågor är förutbestämda (Johansson och Svedner, 

2010; Denscombe, 2013). Det var således svaren från intervjudeltagaren som styrde 

intervjun framåt. Intervjuer valdes som metod då observationer inte var möjliga på 

grund av lärarnas pågående arbetsområden. Därav blev fokus i denna studie hur 

lärare uttrycker eller upplever frågeställningarna. Vid observationer hade studien 

tydligare kunnat visat vilka val och hur lärarna arbetar med NTA-lådan i kemi.  

Antalet deltagande lärare i studien uppgick till sju varav tio var tillfrågade. Detta 

deltagarantalet gör att resultatet ger en god inblick, då det omfattar 70 % av lärarna i 

kommunen där studien utfördes. Studiens deltagarantal gör att resultatet kan anses 

vara representativt för kommunen där studien genomförts, dock kan inga generella 

slutsatser dras då studien är för liten och begränsad till enbart en kommun Vid 

intervjutillfällena spelades intervjuerna in för att vid senare efterarbete analyseras 

och transkriberas. Då studien framhåller ett totaliserat resultat fanns inget behov att 

transkribera hela intervjuer, utan varje enskild intervju analyserades och 

tematiserades för att återge en generell överblick över lärarnas uppfattningar. Det 

faktum att studien baseras utifrån lärarnas uppfattningar gör att studien enbart 

utpekar vad de anser vid studiens genomförande, vilket kan vara förändrat i 

nästkommande termin. Utifrån det skulle det kunna vara intressant att genomföra 

denna studie med instick under en längre period. Valet att totalisera resultatet baseras 

på möjligheten att identifiera större områden som är gemensamma för intervjuade 

lärare. Vid en lägre abstraktionsgrad skulle individens tankar vara i centrum och inte 

de områden som de kan kategoriseras in i. 

Studien har i sitt genomförande kunnat besvara de frågeställningar som avsågs, 

samtidigt som en rad nya forskningsfrågor har uppkommit utifrån resultatet. Utifrån 

detta har studien en hög validitet, medan dess reliabilitet är lägre på grund av dess 

avsprång i lärares uppfattningar. Som tidigare nämndes finns det inga garantier att 

samma resultat skulle framkomma om studien gjordes om vid annan tidpunkt eller 

annan ort. 

6.3 Sammanfattning och förslag till vidare forskning  

I studien framkommer att lärarna väljer att arbeta med NTA-lådans laborationer på 

olika sätt. Den utspridda anledningen till detta är främst lärarnas möjligheter att 

genomföra lektioner i avsedd klass. De lärare som har möjligheter att förändra sin 

närvaro i klassrummet alternativt ändra schemastrukturen arbetar med NTA-lådan i 

ett högre tempo och med samtliga laborationer. Lärare som inte har dessa 

möjligheter arbetar antingen med enbart några laborationer eller hela lådan över en 
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längre tid. Oavsett arbetssätt anser lärarna att laborationer tillför en konkretiserande 

effekt och kan därav öka förståelsen. 

NTA-lådan upplevs som ett bra läromedel gällande att det förser med allt behövligt 

material. Dock påpekas av flera lärare att laborationernas omfattning är i det största 

laget och att den tid som måste göras i anspråk inte alltid är fördelaktig eller medför 

att det inte är genomförbart. Det framhålls även risken att lärare kan hamna i att tro 

att NTA-lådan är ett komplett läromedel som täcker allt eleverna behöver få till sig i 

ämnet kemi, vilket inte är fallet. Tidigare forskning utpekar att öppna laborationer är 

en viktig del för elevers förståelse och för att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt. I 

studien menar lärarna det omvända och framhåller slutna laborationer som det 

arbetssätt som leder till en högre förståelse. NTA-lådans laborationer upplevs av 

lärarna i studien som slutna till den största delen, med endast öppna inslag i de 

avslutande laborationerna. 

Vid bedömning av laborationer synliggörs två tydliga spår i studien som tar avsprång 

i lärarnas val att arbeta med NTA-lådan. Det ena är de som arbetar med samtliga 

laborationer, där bedömning sker fortlöpande formativt under laborationerna och 

summativt vid de avslutande där även elevernas kunskaper bedöms. Lärarna som 

endast arbetar med ett fåtal laborationer bedömer vid laborationstillfället och 

elevernas kunskaper bedöms i anslutning till ett skriftligt prov, där laborationerna 

inte kopplas samman med frågorna, men eleverna kan ha användning av 

laborationerna för att minnas. 

Utifrån vad som framkommit i denna studie ställs framförallt två intressanta frågor 

till sin spets. Då denna studie baseras utifrån lärarnas uppfattningar kring NTA-lådan 

och dess laborationer, skulle det vara intressant att fördjupa sig vidare i hur eleverna 

upplever dessa laborationer. Ser eleverna att de lär sig något vid laborationerna eller 

är det bara en rolig avbrytande aktivitet? Kan eleverna uttala sig om hur de blir 

bedömda vid laborationerna? Med dessa frågeställningar skulle resultatet kunna 

ställas gentemot vad som framkommit i denna studie. 

En annan intressant forskningsfråga som utkristalliserats från resultatet i denna studie 

är variationen av arbetssätt med NTA-lådan. Innebär lärarnas olika arbetssätt några 

avgörande skillnader för eleverna i deras möjligheter till att uppnå kunskapskrav och 

förståelse? Går det att i ett längre avseende avgöra om något arbetssätt är mer 

effektivt för elevernas förståelse? Denna studie skulle eventuellt ha en avgörande roll 

att spela i lärares syn på hur arbetet med NTA-lådan bör utföras och därav även 

påverka huvudmännens krav gentemot arbetet med NTA. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Hej, 

 

Mitt namn är Björn Nilsson och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet åk 

4–6 i Växjö/Kalmar. Jag skriver nu mitt examensarbete med inriktning mot Kemi 

och skulle behöva din hjälp genom att låta mig intervjua dig om din syn kring 

kemilaborationer.  

Vid intervjuerna kommer stort fokus att ligga vid dina tankar och erfarenheter av att 

arbeta med NTA-lådan men även laborationer i allmänhet. Allt deltagande är helt 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien. 

Anonymitet för både dig som lärare och din arbetsplats garanteras. 

Intervjun genomförs på ca 20 minuter och behöver äga rum mellan den 19/4–28/4.  

Vänligen återkoppla till mig om du kan och vill deltaga samt med lämpligt 

intervjutillfälle. 

 

Tack på förhand! 

 

Björn Nilsson 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Samtliga intervjuer sökte svar på studiens frågeställningar och utgick därför ifrån de 

frågeområden som utkristalliserats som besvarande på dessa. Intervjuguiden har en 

låg struktur för att låta lärarnas svar leda intervjun framåt. Varje intervju inledes med 

repetition av de etiska aspekterna som gällde för studiens genomförande. Utifrån 

deltagarens svar ställdes eventuella följdfrågor som ansågs vara intressanta för 

studiens frågeställningar. 

 

• Hur ser du på laborativa försök som arbetssätt? 

 

• Hur arbetar du med NTA-lådans laborationer i Kemi? 

 

• Vilka fördelar/nackdelar ser du i att använda NTA-lådan rent praktiskt? 

 

• Vilka fördelar/nackdelar ser du i att använda NTA-lådan ur ett lärande 

perspektiv? 

 

• Hur anser du att NTA svarar upp mot läroplanen och på vilket sätt? 

 

• Använder du andra laborationer än de som finns i NTA-lådan? Varför? 

 

• Vad är din syn på bedömning vid laborationer?  

 


