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ABSTRAKT 

Arbetet med undersökningar bland annat genom laborationer finns idag med som ett 
obligatoriskt moment i läroplanen. Både i det centrala innehållet och i 
kunskapskraven poängteras betydelsen av att eleverna ska få möjlighet att arbeta 
praktiskt för att utveckla och visa sina kunskaper. Med utgångspunkt i detta väcktes 
intresset att undersöka arbetet med laborationer ute i verksamheten. 
Denna studie utgår ifrån ett lärarperspektiv och syftar till att beskriva vilka 
uppfattningar lärare har kring vad laborationer tillför i deras undervisning, hur 
elevernas lärande påverkas och vilka utmaningar de ställs inför genom detta 
arbetssätt. I studien deltar fem lärare med behörighet i de naturvetenskapliga ämnena 
och data samlas in med hjälp av kvalitativa intervjuer.  
Studiens resultat visar att lärarna har en relativt enad syn på laborationernas roll i 
undervisningen. De nämner att laborationer skapar intresse och motivation samtidigt 
som det skapas en koppling mellan det teoretiska och praktiska innehållet. Elevernas 
lärande gynnas också eftersom laborationer enligt lärarna passar de flesta elever och 
även hjälper dem att minnas vad de har arbetat med. De utmaningar lärarna ser med 
laborationer handlar om brist på material, att det är tidskrävande och att det kan vara 
svårt att anpassa innehåll och utformning till elevgruppen. 
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1 INTRODUKTION 
 
Jag har under min utbildning upplevt att majoriteten av eleverna uppskattar att arbeta 
praktiskt med laborationer och experiment och intresset för vad som avgör hur 
undervisningen utformas väcktes. Förutom lärarledda genomgångar, diskussioner i 
helklass och mindre grupper, eget arbete med instuderingsfrågor från ett läromedel 
består undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena även av undersökningar i 
olika former. När eleverna i den naturvetenskapliga undervisningen får möjlighet att 
arbeta laborativt har jag fått uppfattningen att de blir mer villiga att anstränga sig och 
att deras intresse för naturvetenskapen ökar. Det abstrakta innehållet får helt plötsligt 
en annan betydelse för eleverna när de upplever ett verkligt fenomen och inte enbart 
ser en platt text eller bild i läroboken.  
 
Det är enbart i kursplanerna för kemi, fysik och biologi som arbetet med 
systematiska undersökningar finns utskrivna i kunskapskraven (Skolverket, 2011) 
vilket jag anser gör laborationer som arbetssätt unikt för de naturvetenskapliga 
ämnena. Forskningen som gjorts kring laborationers betydelse för elevers lärande 
pekar åt olika håll och någon gemensam slutsats har inte gått att nå. Däremot visar 
flera studier att användandet av laborationer som arbetssätt ökar elevernas motivation 
och intresse (Cerini m.fl., 2003; Hofstein & Lunetta, 2004). 
 
Under min utbildning har jag fått se många exempel på undervisning som innehåller 
laborationer och min uppfattning är att både lärare och elever ser detta arbetssätt som 
gynnsamt. En fundering som jag har inför denna studie är om laborationer enbart 
innebär positiva aspekter eller om det finns utmaningar som påverkar det laborativa 
arbetet på ett negativt sätt. Genom denna studie vill jag undersöka lärares 
resonemang kring användningen av laborationer i undervisningen. Min förhoppning 
med denna studie är att den ska beskriva hur laborationer som arbetssätt påverkar 
lärares utformning av den egna undervisningen. 

1.1 Styrdokument 
I syftesdelen i läroplanen (Skolverket, 2011) för ämnet kemi, fysik och biologi går 
det att läsa om vilken roll undersökningar ska spela i undervisningen. Eleverna ska 
med hjälp av systematiska undersökningar kunna besvara frågor och granska sina 
egna och andras resultat kritiskt. De ska också utveckla förståelse för att olika 
påståenden kan testas med hjälp av naturvetenskapliga metoder. 

I kunskapskraven för kemi, fysik och biologi (Skolverket, 2011) ska eleven, för att få 
betyget E i slutet av årskurs 6, utifrån givna planeringar kunna genomföra enkla 
systematiska undersökningar, bidra till att formulera enkla frågeställningar, göra 
enkla dokumentationer, bidra till att ge förslag på hur en undersökning kan förbättras 
och även föra enkla resonemang kring likheter och skillnader mellan olika resultat. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Laborationens betydelse historiskt sett 
Ordet laboration härstammar från det latinska ordet för arbete, labora’tio, som 
betyder praktiskt naturvetenskapligt arbete, vanligen i undervisningssyfte 
(Nationalencyklopedin, 2017). Hult (2000) menar att laborationens syften är att 
eleverna ska få undersöka en frågeställning, bevisa något påstående eller att träna 
dem på att samla in material och göra någon form av mätning. Storbritanniens 
vetenskapsråd beskriver på detta sätt vad naturvetenskapliga undersökningar innebär:  

”Scientific inquiry refers to the activities through which students 
develop knowledge and understanding of scientific ideas, as well 
as an understanding of how scientists study the natural world.” 
(NRC, 1996, s.23) 

I kursplaner för de naturvetenskapliga ämnena har laborationer sedan länge haft en 
central och viktig roll för att hjälpa elever att skapa förståelse för sin omvärld. Under 
1800-talet när de naturvetenskapliga ämnena började räknas som obligatoriska 
ämnen blev laborationer något som karaktäriserade dessa ämnen (Solomon, 1980). 
Vid första världskrigets slut var de vetenskapliga kunskaperna ännu större och 
laborationer användes till största del för att bekräfta eller bevisa något som tidigare 
upptäckts. Det var först i början av 1960-talet som undervisningen i naturvetenskap 
ändrade fokus till att få eleverna mer intresserade av att undersöka och lösa problem 
och det var i samband med detta som laborationerna blev kärnan i det 
naturvetenskapliga lärandet (Schulman & Tamir, 1973).  
Hult (2000) beskriver hur laborationer i början av 90-talet, i och med att datorernas 
användning, ökade. Laborationerna blev allt mer tekniska och de behövde inte 
nödvändigtvis innehålla materiella saker som kemikalier, maskiner och annan 
utrustning utan aktiviteten kunde istället ske på datorskärmen. Hult konstaterar att 
det finns för få studier gjorda på vilket lärande som skapas under denna typ av 
laborationer jämfört med den mer traditionella där verkliga material används och att 
någon slutsats kring vilket lärande denna typ av laborationer leder till inte kan dras. 
Även Hofstein m.fl. (2013) nämner att förutsättningarna kring laborationer i den 
naturvetenskapliga undervisningen förändrats kraftigt de senaste femton åren. I och 
med att samhället förändras och utvecklas påverkas även skolan och dess 
styrdokument. I den nuvarande läroplanen för de naturvetenskapliga ämnena 
(Skolverket 2011) måste eleverna klara av att genomföra enkla undersökningar för 
att få betyget E i slutet av årskurs 6 vilket innebär att arbete med bland annat 
laborationer blivit ett obligatoriskt moment.  

2.2 Laborationens betydelse för lärandet 

2.2.1 Begreppet lärande 
I denna studie definieras begreppet lärande utifrån Jensens (2011) beskrivning där 
han menar att “lärande är att kunna något i en situation som individen/individerna 
inte kunde i en tidigare situation” (s 19). Denna definition gäller under förutsättning 
att ytterligare tre krav är uppfyllda. Det första kravet innebär att eleven visar sin 
kunskap genom en handling där förmågan att utföra en handling antingen kan vara 
mental, exempelvis genom att föra ett resonemang, eller extern genom att till 
exempel visa sin kunskap i skriven text. Krav nummer två innebär att handlingen 
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som genomförs ska ha någon form av mål. Målet behöver inte uppfyllas för att ett 
lärande ska ske utan ett misslyckande uppfattas också som lärorikt. Det tredje och 
sista kravet handlar om att lärandet förstärks genom att någon form av återkoppling 
från exempelvis läraren ges som på så sätt kan uppmuntra till fortsatt lärande. 

2.2.2 Lärande och laborationer 
Det finns enligt Hofstein & Lunetta (1982) tre olika faktorer som påverkar elevers 
lärande under en laboration. Dessa faktorer är lärarens kompetens, elevens beteende 
samt laborationens utformning. Användandet av laborationer i undervisningen kan 
enligt Hofstein m.fl. (2013) hjälpa till att forma och förbättra elevers inställning till 
de naturvetenskapliga ämnena. Forskningen kring effekten av att använda 
laborationer som arbetssätt kan inte direkt kopplas till att det skapar ett bättre lärande 
för eleverna (Cerini m.fl., 2003) men detta beror dock på hur läraren i sin 
undervisning presenterar innehållet för eleverna (Hofstein m.fl., 2013). Bennett 
(2003) menar att målen med en laboration kan vara att uppmuntra till noggranna 
observationer och beskrivningar, göra naturvetenskapliga fenomen synliga, öka 
förståelsen för naturvetenskapliga idéer, väcka och behålla intresse för 
naturvetenskap samt uppmuntra till ett naturvetenskapligt tänkande. Några av dessa 
mål är inte enbart kopplade till laborationer och det är lärarens uppgift att avgöra 
vilket arbetssätt som är det mest effektiva för att skapa ett gott lärande för eleverna.  
För många lärare och utbildningsansvariga är just laborationer lika naturligt 
sammankopplade med undervisning i naturvetenskap som matlagning hör hemma i 
ett kök (Solomon, 1980). Det är sedan länge känt att läraren spelar en nyckelroll när 
det kommer till vad elever lär sig (Hofstein m.fl., 2013). Johansson och Wickman 
(2012) menar att eleverna behöver samtala med varandra och med läraren kring 
laborationens innehåll för att koppla samman laborationen med naturvetenskapliga 
begrepp och teorier. För att nyttan med att använda laborationer i undervisningen ska 
bli så stor som möjligt menar Hofstein m.fl. (2013) att läraren måste tydliggöra syftet 
med laborationen för eleverna, ta tillvara på elevernas tankar och idéer samt vara 
noggrann med att diskutera laborationernas resultat och förklara dessa. Det är viktigt 
att läraren exempelvis inte enbart nöjer sig med att eleven har kunnat genomföra en 
undersökning utifrån en beskrivning utan även att eleven får möjlighet att förklara 
och förstå de bakomliggande orsakerna till att det blev som det blev. 

Redan 1976 framkom det i en studie gjord av Ben-Zvi m.fl. (1976) att praktiskt 
arbete med laborationer enligt eleverna var den mest effektiva undervisningsmetoden 
för att öka deras intresse för naturvetenskap. Laborationer som arbetssätt jämfördes 
då med gruppdiskussioner, demonstrationer, filmade experiment och lärarledda 
genomgångar. I en studie från 1982 gjorde Hofstein & Lunetta (1982) ett liknande 
konstaterande. De kom då fram till att eleverna, genom arbete med laborationer, även 
får ett ökat intresse och större motivation för innehållet, de tränar sig på att lösa 
problem och arbeta praktiskt med naturvetenskapliga metoder samt motbevisa 
felaktiga uppfattningar. De menar även att användningen av laborationer som 
arbetssätt i den naturvetenskapliga undervisningen bland annat ökar möjligheterna 
för eleverna att förstå naturvetenskapliga begrepp.   
McKelvey (1999) tar upp olika motiv till varför laborationer är viktiga i 
undervisningen och delar då in motiven i tekniska och icke tekniska delar. De 
tekniska motiven handlar om att ge eleverna erfarenheter som de inte får naturligt i 
vardagen, laborationer kan öka intresset för det naturvetenskapliga innehållet, de kan 
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skapa en tydlig koppling mellan den teoretiska och praktiska kunskapen och de kan 
även ge eleverna möjlighet att använda flera sinnen när de får se, lukta, känna och 
höra under tiden som de tar in ny information. I de icke tekniska motiven till att 
använda laborationer tar McKelvey upp olika förmågor som tränas. Den sociala 
kompetensen tränas eftersom laborationer ofta kräver att eleverna arbetar 
tillsammans, genom att tala och genom att skriva vad som sker tränas elevernas 
kommunikationsförmåga och när eleverna funderar på vad som hände och varför det 
blev som det blev utvecklar de sin analytiska förmåga. Eleverna få även vid 
genomförande av laborationer möjlighet att planera, genomföra och utvärdera sitt 
arbete inom en förutbestämd tid. 

2.3 Kritik mot laborationer 
Genom att undersöka hur laborationer påverkar bland annat lärarens undervisning i 
förhållande till elevers lärande har en del kritik riktats mot användningen av 
laborationer som arbetssätt. I detta avsnitt kommer en del av denna kritik att 
presenteras.  
Hofstein och Lunetta (2004) har i en studie presenterat några orsaker till att 
laborationer inte alltid skapar goda förutsättningar för elevers lärande. De menar att 
laborationens syfte inte alltid är tillräckligt tydliga när eleverna genomför 
laborationer. De har även kommit fram till att lärarens mål med laborationen inte 
heller överensstämmer med de mål som står i kursplanen. Ett annat kritiskt moment 
uppstår när den teoretiska kunskapen ska kopplas samman med den praktiska vilket 
beskrivs av Johansson och Wickman (2012). De nämner att många lärare har svårt att 
tydliggöra för eleverna vad i laborationen som är relevant. Eleverna måste få 
förklarat för sig vad målet är med laborationer och eventuellt också förtydligat vilket 
det naturvetenskapliga innehållet är för att lättare ta det till sig. Läraren kan skapa 
dessa förutsättningar genom att samtala och diskutera det som händer vilket är 
nödvändigt eftersom laborationen ensam inte ger tillräckliga förutsättningar att skapa 
förståelse. Hult (2000) beskriver att laborationer ger en del fördelar där eleverna 
utvecklar sin förmåga att samla in information och beskriva det som skett men att 
laborationer inte ger samma positiva effekt när det kommer till att dra slutsatser, 
ställa vetenskapliga frågor och använda laborationerna till att besvara 
frågeställningar. 
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3 SYFTE 
I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) finns användandet av systematiska 
undersökningar med i kunskapskraven för de naturvetenskapliga ämnena. Detta 
innebär att praktiskt arbetet måste finnas med i undervisningen för att följa de 
styrdokument som finns idag. Forskningen kring laborationers påverkan på elevers 
lärande i de yngre åldrarna är dock bristfällig och detsamma gäller hur lärarna ute i 
verksamheten resonerar när de väljer laborationer som arbetssätt.  
 
Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare, som undervisar i årskurs 
4-6, beskriver betydelsen av laborationer i den naturvetenskapliga undervisningen. 
Studien syftar också till att ta reda på lärares uppfattningar om vilken inverkan 
laborationer har på elevers lärande samt vilka prövningar lärare ställs inför när de 
använder laborationer som arbetssätt. 
 
Frågeställningar 

• Vad anser lärarna att laborationer bidrar med i den egna undervisningen? 
• På vilka sätt anser lärare att laborationer påverkar elevers lärande? 
• Vilka utmaningar ställs lärarna inför vid laborativt arbete? 
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4 METOD 
I följande avsnitt kommer metodiska val att presenteras. Till att börja med görs en 
kort beskrivning av vad en kvalitativ studie innebär följt av att urvalet av deltagande 
lärare i studien presenteras. Därefter följer en redogörelse för vilken metod som valts 
för att samla in data, hur datainsamlingen gått till samt hur insamlad data analyserats. 
Slutligen beskrivs studiens validitet och reliabilitet samt vilka etiska överväganden 
det har tagits hänsyn till.  

4.1 Metodologisk utgångspunkt 
Den kvalitativa studien kännetecknas av att olika mönster hittas i respondenternas 
åsikter eller tankar. Det som är utmärkande för en kvalitativ intervju är att de frågor 
som ställs är enkelt utformade men att svaren istället blir innehållsrika och givande 
(Trost, 2010). Med tanke på denna studies syfte är därför en kvalitativ metod den 
mest passande metoden för att samla in data. Intervjuerna i den här studien har en 
hög grad av struktur eftersom frågorna är bestämda på förhand och håller sig till ett 
område. Däremot är frågorna öppna vilket innebär att de inte har några givna 
svarsalternativ. Standardiseringen på intervjuerna är låg eftersom följdfrågor och 
variationen i dessa skiljer sig mellan intervjuerna (Trost, 2010).   

4.2 Undersökningsgrupp  
Urvalet har utgått ifrån de skolor som jag genomfört mina VFU-perioder på vilket 
innebär att det har gjorts ett bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013). Samtliga lärare 
som kontaktades är behöriga NO-lärare och de undervisar just nu i årskurserna 4-
6.  Av de sju tillfrågade lärarna tackade fem stycken ja till att delta i denna studie och 
dessa presenteras som lärare A-E nedan: 

• Lärare A har arbetat som lärare i 16 år och har behörighet att undervisa NO i 
årskurs 1-7. Lärare A har sedan 2003 undervisat på låg- och högstadiet men 
har sedan 2010 enbart undervisat NO i årskurs 4-6. Just nu undervisar lärare 
A NO i årskurs 4. 

• Lärare B arbetar i samma kommun och skola som lärare A och har varit 
verksam i 8 år. Lärare B har behörighet att undervisa NO i årskurs 1-7 men 
har undervisat uteslutande i årskurs 4-6 sedan sin examen. För tillfället är 
lärare B NO-lärare för årskurs 4 

• Lärare C har arbetat som lärare i 7 år och är behörig att undervisa NO från 
förskoleklass till årskurs 6. Lärare C har som lägst undervisat elever i årskurs 
2 men arbetar nu som NO-lärare i årskurs 5. 

• Lärare D arbetar i samma kommun och skola som lärare C och har varit 
verksam i 42 år. Lärare D är behörig att undervisa NO i årskurs 1-9 men 
arbetar just nu med att undervisa årskurs 4 och årskurs 6. 

• Lärare E är verksam i en tredje kommun och har arbetat som lärare i 43 år. 
Lärare E har behörighet att undervisa NO i årskurserna 1-7 men arbetar nu 
som NO-lärare i årskurs 4. 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

För att samla in data till denna studie valdes kvalitativa intervjuer som metod. Varje 
deltagande lärare fick ut ett mail som innehöll information om studien och vad deras 
deltagande skulle innebära. En intervjuguide (se bilaga 1) skapades vilken i enlighet 
med vad Trost (2010) beskriver skulle ta upp större delområden och frågorna skulle 
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kunna ändra ordningsföljd beroende på vilken riktning intervjun tog. Läraren och 
intervjuaren kom tillsammans överens om en tid som passade och intervjufrågorna 
skickades inför detta tillfälle ut till den aktuella läraren för att hen skulle kunna 
förbereda sig. De fem intervjuerna genomfördes mellan den 12 april och den 2 maj 
2017 och ägde rum på lärarnas arbetsplatser förutom vid ett tillfälle där intervjun 
gjordes i en lärares hem. Vid samtliga tillfällen var det enbart den intervjuade läraren 
och intervjuaren som befann sig i rummet. Intervjuerna spelades in med 
ljudupptagning efter att ha fått lärarens godkännande och varje intervju varade 
mellan 15-20 minuter. 

4.4 Analys 
För att analysera intervjuerna lyssnades de igenom efter intervjutillfället och utvalda 
delar av lärarnas svar som gav möjlighet att svara på frågeställningarna 
transkriberades. Lärarnas svar kategoriserades sedan utifrån vilka liknande 
uppfattningar lärarna hade och några av citaten valdes ut för att exemplifiera det som 
presenterats i resultatet. 
 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Under intervjuerna fanns en medvetenhet om att frågorna som ställdes inte fick vara 
ledande om det inte var en avsiktlig handling från intervjuaren. Denna medvetenhet 
kring frågorna som ställs ökar enligt Kvale och Brinkmann (2014) reliabiliteten i en 
studie. Författarna betonar dock vikten av att intervjuaren måste använda sin egen stil 
och nyttja det som uppfattas för stunden för att det ska kunna bli ett mer varierat 
resultat. Intervjuerna spelades därför in för att kunna göra en så exakt transkribering 
av lärarnas svar som möjligt och på så sätt öka tillförlitligheten i denna studie (Kvale 
och Brinkmann, 2014) Precis som Kvale och Brinkmann (2014) nämner är det viktigt 
att vara medveten om att de uppfattningar som synliggörs under en intervju är åsikter 
som är giltiga under det tillfälle som de framkommer i intervjun och inte är 
beständiga.  
 
En studie med hög validitet undersöker och besvarar dess syfte. För att skapa en hög 
validitet i denna studie har lärarnas svar i intervjuerna satts i relation till studiens 
frågeställningar för att kontrollera att dessa hänger samman. Frågeställningarna har 
ändrats något för att passa insamlad data vilket stärker validiteten (Trost, 2010). 
Ytterligare ett sätt att öka validiteten är att presentera studien så sakligt som möjligt 
utan att lägga några egna värderingar i insamlad data eller i den efterföljande 
diskussionen (Trost, 2010). 
 

4.6 Etiskt förhållningssätt 
I denna studie har det i olika avseenden tagits hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002). Dessa krav är informationskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Lärarna blev i ett tidigt skede skriftligt 
informerade om studiens syfte och denna information upprepades sedan muntligt när 
vi träffades inför intervjun. Det tydliggjordes även att deltagandet i studien var 
frivilligt och att lärarna när som helst fick avbryta sin medverkan. Samtliga lärare 
gav sitt samtycke till att delta i studien muntligt eller skriftligt. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet informerades även lärarna om att studien omfattas av 
anonymitet och att deltagarnas namn eller arbetsplatser därför inte skulle kunna gå 
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att identifiera i studiens slutversion. Det klargjordes även att insamlad data inte 
skulle användas till något annat än denna studie och att den därefter skulle förstöras, 
detta för att uppfylla nyttjandekravet. 
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5 RESULTAT 

5.1 Vad lärarna anser att laborationer bidrar med i 
den egna undervisningen. 

Efter att ha analyserat lärarnas svar har tre kategorier kunnat identifieras. När lärarna 
berättar om varför de använder laborationer som arbetssätt i sin undervisning 
framkommer det att de gemensamma uppfattningarna är att de gör detta för att skapa 
motivation och intresse, för att eleverna får använda flera sinnen, samt att de ser att 
eleverna med hjälp av laborationer kan koppla samman teori med praktik.  

5.1.1 Skapa motivation och intresse  
Lärarna beskriver att de använder sig av laborationer i undervisningen för att detta 
arbetssätt uppmuntrar elevernas intresse och att deras nyfikenhet väcks.  

“Laborationer kan göra ett ganska komplicerat förhållande tydligt, kan jag tänka 
ibland att det gör. Och det här med att upptäcka själv, upptäckandets glädje, är 
viktig för motivation och intresse kan jag känna.” 

(Lärare D) 

Samtliga lärare förutom Lärare A säger i sina svar att laborationer ger majoriteten av 
eleverna större utrymme att visa sina förmågor inom naturvetenskapen och att 
intresse och motivation är viktiga faktorer som laborationer som arbetssätt främjar.  

5.1.2 Eleverna får använda flera sinnen  
Lärarna menar att laborationer ger eleverna möjlighet att använda flera sinnen. De 
nämner känsel och lukt som två viktiga sinnen som eleverna framförallt använder vid 
laborationer jämfört med det teoretiska arbetet. Användandet av flera sinnen gynnar 
enligt lärarna elevernas förståelse och förankrar elevernas kunskap. 

“Jag tycker att det är ett komplement till teorin liksom där man får se det på ett 
annat sätt. Och sen ibland behöver barnen känna själva och pröva för att man ska 
ta in med alla sinnen. [...] De befäster den teoretiska kunskapen på ett djupare sätt. 
Det blir ett annat kom-ihåg också. Att man har gjort någonting med händerna eller 
hållit i något som gör att de minns det lättare.” 

(Lärare A) 

5.1.3 Koppla samman teori med praktik 
Lärarna pratar även mycket om vikten av att bedriva en varierad undervisning och att 
laborationer varvat med teoretisk kunskap bidrar till att en god arbetsmiljö skapas för 
eleverna. Här nämner lärarna vikten av att koppla samman laborationens innehåll 
med det teoretiska innehållet. 

“Laborationer är ju extremt viktigt för att de ens ska komma ihåg detta och att vi 
gjort detta. Och kopplat till deras verklighet. Så verklighet när vi pratar om till 
exempel basiska ämnen, det blir ju bakpulver istället för basiska ämnen. Så att 
koppla det så långt som möjligt till deras verklighet. Så då är laborationerna 
viktiga. Det går inte att vara utan det.” 

(Lärare C) 

 



14 

Lärare C beskriver här laborationer som en viktig övergång mellan det teoretiska 
innehållet och elevernas verklighet. Lärarna anser att naturvetenskapen kan vara 
svårbegriplig för eleverna och att laborationer då kan hjälpa till att göra det abstrakta 
mer konkret. 

5.2 På vilka sätt lärare anser att elevernas lärande 
påverkas av laborationer 

Under denna frågeställning har två kategorier identifierats som beskriver hur lärarna 
anser att elevernas lärande påverkas av att använda laborationer som arbetssätt. 
Dessa kategorier är att eleverna minns vad de har arbetat med över tid samt att 
laborationer passar de flesta elever oavsett kunskapsnivå. 

5.2.1 Eleverna minns vad de har arbetat med över tid  
Lärarna beskriver att elevernas förståelse för det naturvetenskapliga innehållet ökar 
enligt lärarna när eleverna får genomföra laborationer och arbeta praktiskt med det 
teoretiska innehållet och eleverna kan dessutom i efterhand förklara och minnas vad 
de arbetade med under laborationen. Lärarna använder laborationerna som ett sätt att 
återkoppla till tidigare arbetsområden och flera av dem beskriver hur de ställer frågor 
och ber eleverna återberätta vad de gjorde under de laborativa momenten och att 
eleverna då visar förståelse på ett bättre sätt än om de enbart arbetat teoretiskt med 
ett moment. 

“Kommer ni ihåg när vi pratade om det och det... och så gjorde vi en laboration? 
Man kan ju hjälpa dem på vägen där och koppla ihop det där vi gjorde. För det är 
inte alla barn som gör det annars. [...] Laborationer förstärker deras kunskap. Om 
de har hört något innan och så gör de en laboration som förstärker det deras 
kunskap. Och så är det lätt att komma ihåg. Kommer ni ihåg när vi gjorde det...? 
Och sen gå vidare därifrån.” 

(Lärare E) 

Även lärare A pratar om att laborationer hjälper eleverna att minnas vad de arbetat 
med tidigare och att det är ett bra sätt för läraren att använda sig av laborationer för 
att återkoppla något teoretisk till en gemensam praktisk upplevelse: 

“Jag tycker att det är lättare att hänvisa till en laboration när man pratar såhär: ja 
men det kommer du väl ihåg när vi gjorde, den där laborationen? Vad var det som 
hände då? Eller kommer ni ihåg vad det hette? Det är lättare att hänvisa till det än 
att säga: Kommer ni ihåg när vi läste de där sidorna? Det kommer de ju aldrig 
ihåg! Men en laboration kan de ju komma ihåg och ha nytta av i något annat arbete 
längre fram och sådär.” 

(Lärare A) 

Lärare A menar här att laborationer gynnar eleverna i ett längre perspektiv eftersom 
laborationerna ger eleverna en bättre möjlighet att minnas något som de arbetat med 
tidigare. Lärare A får stöd av Lärare D som också anser att det praktiska arbetet 
bidrar till ett mer långsiktigt lärande och att de praktiska erfarenheterna som eleverna 
får blir ett stöd i de samtal som kan uppstå i efterhand: 
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“Jag tror man har lättare att förstå en schematisk bild utifrån det man har sett då 
när man får se det, eller man kan se en film där man visar det här med att 
elektronerna vandrar, så tror jag att man har lättare att koppla ihop det med det 
som man har gjort då. [...] Det blir konkret och det är roligt. Ungar tycker det är 
kul, det är roligt. Ofta så kommer man ihåg det bättre när man har gjort det 
praktiskt, är min erfarenhet.” 

(Lärare D) 

Lärare B är av samma uppfattning kring att laborationer har en positiv inverkan på 
elevernas lärande men ställer sig mer kritisk till hur länge kunskapen stannar i 
elevernas minne: 

“De svaga får mer förståelse, då blir det verkligt för dem. [...] Men efteråt då, om 
man gör ett bra efterarbete, då kan de ju faktiskt koppla ihop det. Men hur länge 
det sitter kvar det vet jag inte. För stunden tror jag att de förstår i alla fall.” 

(Lärare B) 

5.2.2 Passar de flesta elever oavsett kunskapsnivå.  
Lärarna menar att laborationer kan organiseras på olika sätt för att samtliga elever 
ska kunna ta del av aktiviteten. Lärare C visar i detta citat att laborationer ger de 
flesta elever möjlighet att förklara vad som sker samt hur och varför något sker: 

“Laborationer är ju ett sätt att förankra sin kunskap, att kunna diskutera den, vilket 
den nya läroplanen pushar på. Det formativa, att man ska kunna förklara saker och 
ting. Det kanske är enklare med hjälp av laborationer än att plugga in fakta som 
det kanske var mer förr. Du skulle veta liksom kokpunkt och smältpunkt, veta 
siffrorna. Nu ska du mer veta vad som händer och när det händer och diskutera det. 
På så sätt är kanske laborationer bättre och mer användbara nu än då.” 

(Lärare C) 

De elever som har särskilda behov gynnas också enligt lärarna av att arbeta laborativt 
och detta arbetssätt kan enligt Lärare B till och med vara avgörande för om eleverna 
lär sig något alls:  

“Sen vill man ju att alla ska vara aktiva under laborationer. De här som är svaga 
skolelever, som inte gillar pluggandet och skrivandet, få inte dem vara med själva 
och laborera, då tappar man dem ändå. [...] Alla fixar ju till exempel inte att läsa 
sig till kunskap eller lyssna sig till kunskap, de behöver göra för att få in det i 
skallen också. Och då får de chansen också. De här som inte är duktiga skolelever 
brukar ju skina lite under laborationer. De som inte gillar att plugga eller skriva, så 
fort det blir en laboration så sitter de på nålar istället. Där har man ju den stora 
vinsten tycker jag.” 

(Lärare B) 

5.3 Vilka utmaningar lärarna ställs inför vid 
laborationer 

Lärarna ser flera utmaningar kring planeringen och genomförandet av laborationer 
och dessa uppfattningar har delats in i fyra olika kategorier. Dessa är att välja 
laborationer som passar elevgruppen, materialtillgång, det naturvetenskapliga 
innehållet samt att det är tidskrävande. 
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5.3.1 Välja laborationer som passar elevgruppen  
Flera av lärarna nämner att det kan vara svårt att välja laborationer som är passande 
för elevgruppen. Detta anses viktigt för att ett lärande ska ske hos så många elever 
som möjligt. Lärare B nämner åldern som en faktor som påverkar detta: 

“Sen får det ju inte vara för svårt, de måste ju klara av laborationerna på något sätt. 
Man kanske inte kan börja för tidigt med vissa saker innan de har lärt sig att läsa 
instruktioner och såna saker. Det är svårt. De får materialet och sen börjar de att 
greja. Så kanske de har förbrukat någonting som de skulle haft senare. [...] Det är 
svårt när de är små kan jag tycka. Men det är upp till mig, alltså min profession, att 
lägga det på rätt nivå.” 

(Lärare B) 

Utmaningen ligger inte alltid i lärarnas förmåga att hitta passande laborationer kring 
det specifika arbetsområdet utan även i att anpassa laborationens upplägg till 
elevgruppen. Lärare C beskriver hur hen bemöter denna utmaning: 

“Det finns vissa begränsningar och det kan ligga i vilka elever man har. Att man 
får tänka till. Det är lite hur eleverna är i sig som kan vara lite begränsningar men 
jag tar ju aldrig bort någonting, det gör jag inte. Men det krävs att man får tänka 
till lite och ibland så blir det inte bra iallafall.” 

(Lärare C) 

Även Lärare A är av samma uppfattning kring utmaningen i att välja laborationer på 
en passande nivå för elevgruppen Hen nämner även att denna aspekt är viktigt att 
reflektera över för att vara säker på att eleverna förstår varför de gör laborationen och 
vad det är som händer rent naturvetenskapligt. 

“Utmaningen är väl egentligen att göra lagom nivå. Lite utmanande men ändå ska 
de ju förstå vad de gör. Så det inte bara går dem förbi liksom. Nu har vi gjort det 
här men kommer de ihåg något eller fattar de varför de gjort det?” 

(Lärare A) 

5.3.2 Materialtillgången  
Tillgången till material visar sig vara väldigt varierande på de olika lärarnas skolor 
och likaså sättet de organiserar materialet på. Gemensamt i lärarnas svar är att de 
påverkas av vilket material och mängden material som finns tillgängligt på skolan. 
Lärare B menar att skolans materialtillgång är bristfällig och beskriver på detta sätt 
hur det påverkar hens undervisning: 

“Det finns ju liksom ingenstans om inte jag ser till så att det finns någonstans. Och 
ibland tänker man att äh, jag orkar inte beställa det. Du vet, man måste ju vara ute i 
så god tid ibland och sådär. Eller, åh! Det här hade varit perfekt att göra nu men så 
har vi inte grejerna. Och då skiter vi i att göra det. Så har jag väl tänkt många 
gånger. Så det är väl jobbigt.” 

(Lärare B) 

Samma typ av problem tar Lärare A upp när hen förklarar vad som är begränsande 
med att planera och genomföra laborationer:  

“Man måste ju verkligen förbereda och gå och handla innan och verkligen kolla 
upp vad det är man ska ha. De där spontana grejerna är svåra att få till för då finns 
inte materialet eller så är det någon annan som har lånat det.” 

(Lärare A) 
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5.3.3 Det naturvetenskapliga innehållet  
Utmaningen kring det naturvetenskapliga innehållet beskrivs av lärarna på olika sätt. 
Lärare B visar oro över att innehållet i laborationen går eleverna förbi och att det 
istället blir en stund för lek och en paus från det vanliga skolarbetet. Lärare B 
poängterar också vikten av att eleverna ska få göra något meningsfullt och inte enbart 
för nöjes skull: 

“Dels att det verkligen ska vara något som är givande så att man inte laborerar bara 
för att laborera. Så kände nog jag och de jag jobbade med i början att “Varför 
gjorde vi det här? Det gav ju ingenting.” Fast eleverna hade ju jättekul! Men om 
jag frågar dem imorgon vad de lärde sig så vet de vad vi gjorde men inte vad de 
lärde sig. Så det är väl en stor svårighet att liksom göra någonting givande så att 
det inte bara blir wow-faktor hela tiden.” 

(Lärare B) 

En annan utmaning kring det naturvetenskapliga innehållet som framkommer handlar 
om att laborationer kan vara svåra att använda sig av inom alla naturvetenskapliga 
områden. Flera lärare nämner att mängden laborationer varierar beroende på vilket 
område undervisningen behandlar.  

5.3.4 Tidskrävande  
Samtliga lärare nämner att det tar tid att planera och genomföra laborationer. Denna 
faktor begränsar eller hindrar i vissa fall läraren från att genomföra den tänkta 
laborationen. Lärarna nämner att förberedelserna inte enbart handlar om att planera 
lektionsinnehållet utan även att ta fram det material som behövs på laborationer. 

“Planeringen, alltså det tar ju lång tid att planera, särskilt om man ska köpa in 
grejer och så. Vi ska också kunna utvärdera det. [...] Det finns väldigt mycket jag 
skulle vilja göra, men jag hinner inte med det. Det krävs mycket tid för 
laborationer, och att man har saker på skolan.” 

(Lärare C)  
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel kommer studiens resultat inledningsvis diskuteras med stöd av den 
forskning som presenterats tidigare. Diskussionen övergår sedan till att behandla 
metodvalet. Slutligen ges förslag till vad den framtida forskningen skulle kunna 
handla om utifrån intressanta aspekter i resultatet. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Vad laborationer tillför i undervisningen 
I resultatet kring den första frågeställningen kunde tre kategorier hittas där lärarna 
förklarade vad laborationer tillförde i deras undervisning. Dessa kategorier var skapa 
motivation och intresse, koppla samman teori med praktik och eleverna får använda 
flera sinnen. Hofstein och Lunetta (2004) och McKelvey (1999) är två av flera 
forskare som poängterar att elevernas motivation och intresse ökar genom att 
använda laborationer som arbetssätt. Intresset som skapas hos eleverna betyder inte 
enbart att arbetssättet är motiverande utan även att elevernas intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena ökar, något som bland annat nämns av Hofstein m.fl. 
(2013). I och med att elevernas intresse och motivation ökar menar lärarna som 
deltagit i denna studie även att eleverna i och med att de får arbeta med laborationer 
utvecklar sina förmågor. Den sociala kompetensen samt den kommunikativa och den 
analytiska förmågan är enligt McKelvey (1999) viktiga motiv till varför laborationer 
bör användas i undervisningen.  

Lärarna nämner även att de använder sig av laborationer för att eleverna på ett bättre 
sätt kan koppla samman de teoretiska kunskaperna med de praktiska vilket 
överensstämmer med ett av McKelveys (1999) motiv till att laborationer bör finnas 
med i undervisningen. Hofstein m.fl. (2013) poängterar dock att lärarens roll är 
viktig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att de teoretiska och 
praktiska momenten ska höra samman för eleverna. Genom att läraren gräver djupare 
i elevernas resonemang kring vad som skett under en laboration menar Hofstein m.fl. 
att nyttan med laborationen blir större. I lärarnas svar framkommer det att 
laborationer används för att eleverna ska få använda flera sinnen när de behandlar det 
naturvetenskapliga innehållet, något som McKelvey (1999) beskriver som ett starkt 
motiv till att laborationer ska ha en viktig roll i undervisningen. 

6.1.2 Lärares syn på elevers lärande 
Vidare presenteras lärarnas tankar kring hur laborationer påverkar elevers lärande i 
den andra frågeställningen. Kategorierna eleverna minns vad de arbetat med samt att 
laborationer som arbetssätt passar de flesta elever oavsett kunskapsnivå skrivs ut 
som lärarnas gemensamma uppfattningar kring denna frågeställning. En reflektion 
kring detta är om ett lärande verkligen har skett när eleverna kan återberätta en 
laboration och minns detta när läraren hänvisar till dem. För att ett lärande ska ske 
menar Jensen (2011) att eleven lär sig något i en ny situation. Något som är viktigt i 
denna definition är kravet på att få återkoppling från läraren för att ett lärande ska 
ske. Frågan är om inte lärarnas svar snarare ger en indikation på att eleverna lär sig 
genom att laborera och inte genom att de i efterhand får samtala och reflektera med 
lärarens hjälp kring vad de har gjort. Även Johansson och Wickman (2012) 
poängterar att det är med lärarens stöd som eleverna kan göra kopplingar mellan 
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laborationens innehåll och det naturvetenskapliga innehållet. Att kunna återberätta 
eller redogöra för vad som gjorts är alltså inte detsamma som att ett lärande har skett. 
Den tidigare forskningen verkar vara bristfällig och det finns dessutom studier som 
indikerar att laborationer inte ger en ökad effekt på elevers lärande. Hofstein m.fl. 
(2013) menar till exempel att laborationer gynnar elevernas inställning till 
naturvetenskap men någon studie kring hur laborationer direkt påverkar lärandet går 
ej att finna. Lärarna menar att laborationer är viktigt för elevers lärande men en fråga 
jag ställer mig är om det snarare inte är intresset som skapas och att det faktiska 
tillfället till lärande som skulle kunna skapats uteblir. 

6.1.3 Utmaningar 
I den tredje och sista frågeställningen redogör lärarna slutligen för vilka utmaningar 
som de ställs inför när de använder laborationer som arbetssätt i sin undervisning där 
lärarnas svar delas in i fyra kategorier: välja laborationer som passar elevgruppen, 
materialtillgång, det naturvetenskapliga innehållet och slutligen att det är 
tidskrävande. Lärarna i denna studie ser många utmaningar kring de materialistiska 
delarna i undervisningen och gör ingen tydlig koppling kring hur dessa utmaningar 
påverkar eleverna ur ett lärandeperspektiv. I de tidigare studier som gjorts ifrågasätts 
laborationer som arbetssätt i högre grad med avseende på hur mycket det bidrar med 
att skapa förståelse för det naturvetenskapliga innehållet hos eleverna (Johansson & 
Wickman, 2012).  

Flera av lärarna nämner att de upplever svårigheter i att välja passande laborationer 
till sin elevgrupp. I en del grupper är svårighetsgraden utmaningen medan det i andra 
grupper handlar om att själva genomförandet skapar utmaningar. En kritik som 
riktats mot laborationer i tidigare forskning pekar på att eleverna får svårigheter att 
genomföra laborationer eftersom läraren inte på ett tillräckligt tydligt sätt redogjort 
för syftet med laborationen (Hofstein & Lunetta, 2004). Detta skulle kunna bidra till 
att eleverna upplevs befinna sig eller faktiskt befinner sig på olika nivåer 
kunskapsmässigt vilket är utmaningen för flera av de intervjuade lärarna. Lärarna 
menar även att en utmaning med laborationer är att förmedla det naturvetenskapliga 
innehållet så att kunskapen bevaras och eleverna inte enbart ser laborationen som ett 
roligt avbrott i den vanliga undervisningen. Detta menar Hult (2000) är en av kritiken 
riktad mot laborationer där laborationen ger eleverna förutsättningar att återberätta 
det som skett utifrån vad de sett och upplevt men att de därifrån har svårt att 
applicera det naturvetenskapliga innehållet i laborationen för att bland annat dra 
slutsatser kring något de upplevt. 
En intressant reflektion är att ingen av lärarna nämner bedömningen av laborationer 
som en utmaning i den egna undervisningen. Lärarna verkar lägga stor vikt vid att 
anpassa laborationerna till den grupp av elever som de arbetar med både med hänsyn 
till deras kunskapsnivå och förmåga att arbeta självständigt. Orsaken till att 
bedömning inte verkar vara en utmaning för någon av lärarna skulle kunna ha att 
göra med intervjufrågornas utformning men det går inte att fastslå. 

6.2 Metoddiskussion 

Inledningsvis måste det nämnas att resultatet i denna studie inte är generaliserbart på 
grund av få respondenter. Resultatet bygger på kvalitativa intervjuer vilka enligt 
Trost (2010) bland annat kännetecknas av att frågorna har en enklare utformning 
men med syftet att svaren ska bli innehållsrika. Det är viktigt att vara medveten om 
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att frågorna som ställdes utgick ifrån samma intervjuguide (bilaga 1) men att 
innehållet och längden på intervjuerna varierade beroende på lärarnas svar och vilka 
följdfrågor som ställdes. Eftersom ordningen som frågorna ställdes på i intervjuerna 
varierade från intervju till intervju beroende på vilket riktning samtalet tog vilket 
också innebar att följdfrågornas utformning varierade. Trost (2010) beskriver detta 
som att intervjun har låg standardisering. Något som hade kunnat göras annorlunda i 
genomförandet av denna studie var att göra en provintervju innan de riktiga 
intervjuerna genomfördes. Detta hade kunnat bidra med att intervjufrågorna 
förändrats för att ge tydligare svar på studiens syfte och frågeställningar. Någon 
provintervju genomfördes dock aldrig på grund av tidsbrist.  
Kraven på urvalet av deltagare till studien var att de skulle ha behörighet att 
undervisa i kemi, biologi och fysik vilket samtliga lärare hade samt att de skulle vara 
verksamma i årskurs 4-6. Tiden som de deltagande lärarna varit verksamma inom 
yrket varierade kraftigt vilket skulle kunna bidragit till en större variation i deras 
svar. Om urvalet berört lärare som arbetat ungefär lika länge och utbildats under 
liknande former skulle variationen i lärarnas svar förmodligen sett annorlunda ut. 
Precis som Kvale och Brinkmann (2014) menar är det viktigt att vara medveten om 
att lärarnas svar i intervjuerna enbart speglar deras åsikter under en begränsat tid. Det 
går inte att tolka lärarnas åsikter som statiska utan de kan förändrats sedan 
intervjuerna ägde rum. Något som också är värt att nämna är hur väl lärarnas 
beskrivningar av den egna undervisningen stämmer överens med hur det ser ut i 
praktiken. Eftersom denna studie enbart undersöker lärarnas beskrivningar och 
åsikter går det inte att dra någon slutsats kring om dessa beskrivningar 
överensstämmer med deras undervisning i praktiken. 
Vid transkriberingen av det insamlade materialet valdes detta endast att genomföras 
på utvalda delar av intervjuerna som verkade relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar. Detta kan ha gjort att delar som skulle kunna vara av betydelse ej 
tagits med. Beslut togs dock om att det material som valdes att transkribera visade en 
klar och korrekt bild av deltagarnas beskrivningar. För att tydliggöra lärarnas svar 
finns flera citat som transkriberats ordagrant exemplifierade i resultatet. 
Genom att göra en tydlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt och genom att 
spela in och transkribera intervjuerna ökar denna studies reliabilitet vilket också 
beskrivs av Kvale och Birkmann (2014). För att öka validiteten i denna studie har 
urvalet av respondenter baserats på att de deltagande lärarna ska ha behörighet i de 
naturvetenskapliga ämnena. Lärarnas åsikter presenteras med avsikten att inte göra 
några egna tolkningar eller antaganden (Trost, 2010). Lärarna arbetar även på tre 
olika skolor i tre skilda kommuner och har varit verksamma en längre tid. Trots detta 
finns medvetenhet om att resultaten i denna studie inte är generaliserbara.  

6.3 Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Denna studie syftade till att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 beskriver arbetet med 
laborationer i den egna undervisningen i förhållande till elevernas lärande. Slutsatsen 
kring studiens resultat är att lärarna till stor del är överens om i vilket syfte 
laborationer används och att hur de påverkar elevernas lärande. En intressant del i 
denna studie handlar om vilka utmaningar som lärarna ser i användandet av 
laborationer. Några verkar se materialtillgången som den största utmaningen medan 
andra menar att de istället jobbar hårt för att göra naturvetenskapens abstrakta 
innehåll tydligt för eleverna.  
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Mitt förslag till ett fortsatt forskningsområde är att undersöka vidare vilka 
begränsningar det finns med att använda laborationer som arbetssätt. För lärarna i 
denna studie ser många fördelar med att använda laborationer vilket gör det extra 
intressant att undersöka vidare vilken faktiskt effekt laborationer har på elevers 
lärande. 



22 

7 REFERENSLISTA 
Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Bennett, J. (2003). Teaching and learning science: A guide to recent research and its 
applications. London: Continuum. 

Ben-Zvi, R., Hofstein, A., Samuel, D., & Kempa, R. F. (1976). The attitude of high 
school students towards the use of filmed experiments, Journal of Chemical 
Education, 53, 575-576. 

Cerini, B., Murray, I., & Ambrosio, A. L. (2003). Student Review of the science 
curriculum. Major findings. London: Planet Science. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
[Elektronisk resurs]. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på 
Internet: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_200
2.pdf  

Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: 
Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52, 201-218. 

Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: 
Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88, 28-54. 

Hofstein, A., Kipnis, M., & Abrahams, I. (2013). How to learn in and from the 
chemistry laboratory. Teaching Chemistry-a studybook, 153-182. 

Hult, Håkan (2000). Laborationen - myt och verklighet: en kunskapsöversikt över 
laborationer inom teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Linköping: 
Centrum för universitetspedagogik, Univ. 

Jensen, Mikael (red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur      

Johansson, A och Wickman, P-O. (2012). Vad ska elever lära sig angående 
naturvetenskaplig verksamhet?-En analys av svenska läroplaner för 
grundskolan under 50 år. NorDiNa, Vol 8. No 3. 197-212. 

Kerr, J. F. (1963). Practical work in school science. Leicester: Leicester University. 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Lasarowitz, R., & Tamir, P. (1994). Research on using laboratory instruction in 

science. In D. L. Gabel (ed.), Handbook of research on science teaching and 
learning. New York: Macmillan. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). 
Stockholm: Skolverket. 

McKelvey, T. (1999). Laboteket-Ett laborationskoncept i riktning mot ett ökat 
studentansvar för lärande. Linköpings universitet. NyIng-projektet, rapport nr. 
7.    

Nationalencyklopedin. NE.se [Elektronisk resurs]. (2017). Malmö: 
Nationalencyklopedin (hämtad 2017-04- 20)  



23 

NRC (National Research Council) (1996). National science education standards. 
Washington: National Academy. 

Schulman, L. D., & Tamir, P. (1973). Research on teaching in the natural sciences, 
In R. M. W. Traves (ed), Second handbook on research of teaching.Chicago: 
Rand McNally. 

Solomon, Joan (1980). Teaching children in the laboratory. London: Croom Helm 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 
 
 



1 
 

Bilaga 
Bilaga 1 – Intervjuguide 

Inledande frågor: 
• Berätta om din lärarutbildning. 
• Hur länge har du arbetat som lärare? Lärare i NO? 
• Vilka årskurser undervisar du NO i just nu? 

 
Frågor som behandlar frågeställningarna: 

• Vad anser du att laborationer tillför i din undervisning? 
• Vilka fördelar/nackdelar ser du med att använda laborationer i din 

undervisning? 
• Vilken roll spelar laborationen i undervisningen?  
• Vilka utmaningar ställs du inför när du ska planera/genomföra laborationer? 
• Hur anser du att elevernas förståelse för innehållet påverkas av laborationer? 
• Vilka fördelar/nackdelar anser du att laborationer har i förhållande till 

elevernas lärande? 
 
 
 


