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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att ta reda på lärares syften med den laborativa undervisningen 
samt hur de bedömer den. Studien har fått sin empiri efter intervjuer med sex stycken 
lärare som arbetar i årskurs 4-6. Lärarna är utspridda på fyra skolor som är placerade i 
tre kommuner. Den insamlade empirin har analyserats och i resultatet redovisas lärarnas 
syften och bedömningssätt. Resultatet visar att lärarna har flera syften med sin laborativa 
undervisning och de bedöms utifrån det teoretiska och praktiska. Resultatet är väldigt 
likt en tidigare studie genomförd i högre årskurser. Det visar att lärare i årskurs 4-6 
också har tydliga syften med sin laborativa undervisning. Resultatet kan ge tips till 
aktiva lärare om hur de kan tänka vid när de ska genomföra ett laborativt moment. 
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1 INTRODUKTION 
En viktig del i undervisningen inom naturvetenskapen är att få laborera och testa sig 
fram för att skapa sig förståelse för olika ting. Forskningen lyfter fram hur viktigt det 
är för elever att få laborera, men forskare debatterar och kommer med olika 
förklaringar till varför det är bra (Hult, 2000). Men hur tänker egentligen aktiva 
lärare kring den laborativa undervisningen? Om forskarna har olika förklaringar 
kring syftet med den laborativa undervisningen, hur tänker då lärarna inför en 
laborativ undervisning? 

Detta område tycker jag är väldigt intressant då jag som tidigare elev tyckte det var 
väldigt lärorikt och spännande att få laborera. Personligen har det ofta varit enklare 
att förstå den teoretiska delen efter en laborativ lektion, men det var inte alla lärare 
som ville lägga en hel lektion på att laborera. Andra kunde hastigt skynda igenom en 
övning för att sedan påbörja något helt annat. Men under större delen av skolgången 
hade jag positiva upplevelser av laborationer.  

Jag har under min utbildning varit på olika skolor. Jag har observerat ett flertal 
laborativa moment där lärarna låtit elever få testa på. Min upplevelse var då att inte 
alla lärare hade ett syfte med undervisningen, och att vissa inte ens bedömer det 
praktiska momentet. Å andra sidan kan det finnas några bakomliggande tankar som 
inte var uppenbara vid undervisningstillfället. Vilka mål och syften har egentligen 
lärarna med den laborativa undervisningen? Vad är det som lärarna tänker på vid 
planeringen av ett laborativt moment och hur gör de för att bedöma att eleverna når 
det målet? Jag vill ta reda på vilka mål som lärarna har med den laborativa 
undervisningen, hur de gör för att avgöra om eleverna når det målet och slutligen 
vilka delar de bedömer av det laborativa arbetet.  

1.1 Vad säger styrdokumenten? 
Undervisningen i skolan ska utgå från styrdokumenten, så vad säger de om 
laborationer i fysikämnet? Skolverket (2011) skriver att fysikundervisningen ska 
bidra så eleverna har möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska 
undersökningar. I Skolverkets kommentarmaterial skriver de att förmågan ska 
omfatta elevers förmåga att formulera frågor, välja undersökningsmetod, planera 
undersökningen, hantera material och utrustning, värdera resultat och dra slutsatser 
(Skolverket, 2017). Faktum är att samma förmåga ska utvecklas i samtliga NO-
ämnen. Under fysik-, kemi- och biologiundervisningen ska eleverna ha fått 
möjligheten att utveckla sin förmåga att utföra en systematisk undersökning.  
Skolverket skriver också i det centrala innehållet att fysikundervisningen bland annat 
ska behandla:  

  
” Fysikens metoder och arbetssätt 

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
 

• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och 
hur de används i undersökningar. 
 

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter.”     

(Skolverket, 2011) 
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Under ett laborativt moment behöver elever följa en planering och utförande för att 
komma fram med en utvärdering. Under det laborativa momentet kan de komma i 
kontakt med material som måttband, vågar eller andra materiella ting som kan tänkas 
användas. Elever brukar få i uppdrag att föra anteckningar kring sina 
undersökningar, alltså dokumentering, och kanske behöva göra tabeller eller skriva 
slutsatser (Skolverket, 2017). På detta vis berör eleverna det centrala innehållet. 
Kunskapskraven för betyg E i fysik säger följande:  

”Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även 
bidra till att formlera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta 

systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i 
huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då 

enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till 
att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla 

dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.” 

(Skolverket, 2011) 
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2 BAKGRUND 
Man ska inte förväxla experiment, laboration och praktiskt arbete. Hult (2000) 
definierar ett experiment som en aktivitet vars syfte är att prova eller bekräfta en 
hypotes/teori. Arbetet ska bidra till träning i den valda vetenskapliga metod som 
används, exempelvis användning av mätinstrument eller dylikt. Det kan också 
förbättra observation- och samarbetsförmågan. En laboration är också en aktivitet där 
syftet är att pröva eller bekräfta en hypotes/teori. Men dess mening kan även vara att 
illustrera en teori eller ett förlopp. Alternativt kan laborationen användas för att 
elever ska få träna på att samla in material och mäta det. Då får eleverna träna på 
praktiskt laborativt arbete. Medan rent praktiskt arbete i undervisningen är helt enkelt 
allt praktiskt arbete och behöver inte innehålla ett laborativt moment. Experiment är 
en del av laborationen, och laborationen är en del av det praktiska arbetet (Hult, 
2000). 

2.1 Den laborativa undervisningens syfte 
Laborativt arbete har funnits inom naturvetenskapen sedan 1600-talet, men det kan 
också varit tidigare än så. När det kommer till laborativt arbete i undervisningen 
började eleverna få laborera först under tidigt 1800-tal, det vill säga för ca 200 år 
sedan (Hult, 2000). Det råder delade meningar kring varför den laborativa 
undervisningen infördes, men en anledning kan ha varit att eleverna själva skulle få 
laborera istället för att se en lärares demonstration. Hult (2000) skriver att den 
laborativa undervisningen var, och är fortfarande, mycket väsentlig och det finns 
många orsaker till varför den ska bedrivas.  
Det händer ofta att syftet med den laborativa undervisningen blir underförstått av 
eleverna. Elever är oftast mycket noggranna med att följa instruktionerna på 
laborationen och då på vad som ska göras och hur de ska redovisa arbetet 
(Gunnarsson, 2008). Andersson (2013) skriver att laborationsinstruktionerna oftast 
bara fokuserar på vad som ska göras, inte vad eleverna ska lära sig eller förstå. Han 
menar att lärare idag verkar ta för givet att eleverna automatiskt ska få 
naturvetenskaplig förståelse för olika fenomen genom att utföra en laboration. Nedan 
presenteras olika syften som den laborativa undervisningen kan ha. 

2.1.1 Motivera och skapa intresse 
Hult (2000); och Bennet & Kennedy (2001) skriver att ett vanligt syfte är att den 
laborativa undervisningen ska motivera och skapa intresse för fortsatta studier inom 
det naturvetenskapliga ämnet. McKelvey (1999) skriver att ett laborativt moment ska 
motivera eleverna till att utforska ett specifikt fenomen och skapa ett intresse för 
ämnet. Detta då många elever inte skapar något intresse utifrån den teoretiska delen. 
När elever får utföra ett laborativ undersökning får de ofta ett större intryck än av att 
läsa böcker. Hofstein och Lunetta (2003) menar att eleverna ofta skapar sitt intresse 
till det naturvetenskapliga genom att själva vara delaktiga i en undersökning. 
Eleverna får under laborationen använda sig av flera sinnen vilket gör dem mer 
involverade i undervisningen, vilket Hofsten och Lunetta (2003) menar kan bidra till 
ett ökat intresse för det naturvetenskapliga ämnet. Hult et al. menar alltså att 
motivera och skapa intresse hos eleverna är ett viktigt syfte till att bedriva laborativ 
undervisning. 
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2.1.2 Ett komplement till teorin 
Den laborativa undervisningen ska bidra till att elever får en bättre förståelse av 
teorin (McKelvey, 1999). Hofstein och Lunetta (2003) menar att eleverna ska få en 
möjlighet att utveckla sina teoretiska kunskaper genom att laborera. Genom 
laborationen ska de få möjlighet att komma i kontakt med de naturvetenskapliga 
fenomenen och kunna koppla det till den teoretiska delen. Abrahams, Reis och 
Sharpe (2013) menar att den laborativa undervisningen är ett viktigt komplement till 
den teoribaserade undervisningen. De menar att det är viktigt att laborationen har en 
tydlig anknytning till den teoretiska delen, då laborationen ska hjälpa eleverna att få 
förståelse för de naturvetenskapliga fenomenen, exempelvis rörelselagarna.  

2.1.3 Den laborativa förmågan och sinnen 
Laborationen ska ge elever möjligheten att själva se och pröva på olika ting, vilket 
gör att eleverna får träna färdighet och den laborativa förmågan (Bennet & Kennedy, 
2001). Eleverna får möjlighet att testa på olika tekniker och träna på att använda 
utrustning på rätt sätt. Det kommer ge eleverna en färdighet och vana (Hult, 2000). 
McKelvey (1999) menar att elever idag kanske inte mekar lika mycket hemma längre 
som barnen gjorde förr och därför saknar erfarenhet. Därför är det viktigt att den 
laborativa undervisningen ger eleverna en praktisk erfarenhet och då får träna på att 
hantera utrustningen på ett korrekt sätt, vilket Hofstein och Lunetta (2003) också 
nämner i sin studie. De menar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig 
hantera utrustning och material på ett säkert sätt, speciellt om det eleverna ska 
fortsätta med naturvetenskapliga studier på högre nivå. Abrahams, Reis och Sharpe 
(2013) nämner mycket som tidigare sagt men lägger också till att den laborativa 
förmågan kräver att eleverna observerar och verkligen är delaktiga i undervisningen. 
Med delaktighet menas att eleverna bland annat ska känna, dofta, se och höra. 
McKelvey (1999) menar det är viktigt att eleverna får se, känna lukta och höra för att 
öka deras delaktighet i undervisningen.  

2.1.4 Planering och den analytiska förmågan 
McKelvey (1999) skriver att planeringen i ett laborativt moment är viktig när det 
kommer till högre årskurser. Elever ska då få planera, skriva hypoteser, genomföra 
utifrån planeringen samt reflektera kring resultatet. När elever reflekterar kring hur 
de genomfört laborationen och vad resultatet visade berör de den analytiska 
förmågan. Hult (2000) menar att den laborativa undervisningen i sin helhet hjälper 
elever att utveckla sin analytiska och kritiska förmåga. Detta sker när de genomför 
laborationen och reflekterar kring resultatet. Abrahams, Reis och Sharpe (2013) 
menar att det är viktigt att kunna planera och följa en planering för att eleverna ska få 
ett bra resultat. Eleverna får helt enkelt träna på att planera och följa instruktioner. 
Det gäller att se hur man går tillväga under laborationen, hur mäts något eller hur 
länge behöver man ta tiden. Följer man inte instruktionerna kan resultatet bli 
felaktigt.  

2.1.5 Problemlösningsförmågan och den sociala 
kompetensen 

Tidigare har det tagits upp att elever ska få träna på den laborativa, analytiska och 
kritiska förmågan. Hofstein och Lunetta (2003) menar att den laborativa 
undervisningen även kan bidra till att eleverna får träna på sin 
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problemlösningsförmåga. Detta då elever kan behöva reflektera över varför resultatet 
blev som det blev, vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel etc. Något som eleverna 
ofta får diskutera i sina laborationsgrupper. McKelvey (1999) menar att den 
laborativa undervisningen oftast sker gruppvis, vilket bidrar till att öka elevernas 
sociala kompetens då de måste samarbeta. Eleverna kommer träna på att 
kommunicera muntligt med varandra, men också skriftligt genom laborationsrapport 
som oftast lämnas in till läraren. Hult (2000) skriver också att den laborativa 
undervisningen ger eleverna möjligheten att utveckla deras kommunikativa förmåga, 
vilket kan bidra till en ökad samarbetsförmåga.  

2.1.6 Förståelse för naturvetenskapen 
Bennet och Kennedy (2001) menar att undervisningen kan läggas upp på så vis 
eleverna själva får upptäcka lagar och principer. Då gäller det att eleverna utvecklar 
ett öppet sinne för forskningen och naturvetenskapen. Hult (2000) menar att den 
laborativa undervisningen underlättar för eleverna att utveckla en förståelse kring 
naturvetenskapen och dess tillvägagångssätt. Om elever inte har förståelse för det 
naturvetenskapliga arbetet kan det även vara svårt att intressera och motivera till 
fortsatta studier.  

2.1.7 Sammanfattning av syftena 
Sammanfattningsvis går det att få fram fyra vanliga syften till laborativ undervisning 
enligt studierna ovan. Den laborativa undervisningen är ett komplement eller ett 
förtydligande för förståelsen av teorin eller ett fenomen. Det är ett av de vanligaste 
syftena. Ett annat vanligt syfte var också att den laborativa undervisningen ska roa, 
men framför allt ska den intressera och kanske till och med motivera för fortsatta 
studier inom naturvetenskapen. Eleverna ska få använda sina sinnen, detta genom att 
själva se, känna och kanske höra, är ytterligare ett syfte som flera tar upp. Det sista 
syftet som flera studier tog upp handlar om färdighetsträningen. Att eleverna ska få 
möjlighet att träna på att utföra laborationer och använda material på ett korrekt sätt. 
Detta var fyra av de vanligaste syftena som tidigare forskning visat på.  

2.2 Bedömning av ett laborativt moment 
I den pedagogiska verksamheten pratas det mycket om formativ- och summativ 
bedömning. Lundahl (2011)  skriver att den formativa bedömningen innebär att 
läraren kan bedöma och ge feedback löpande till en anpassad situation, vilket kan 
vara en fördel för elevens inlärningsbehov. Den summativa bedömningen handlar 
mer om att summera en elevs kunskaper vid ett specifikt tillfälle, exempelvis ett 
prov. Abrahams, Reis och Sharpe (2013) menar att den summativa bedömningen styr 
mycket vad lärarna väljer att jobba med, hur det kan bedömas. De menar att 
läroplansmålen riktar sig mot en summativ bedömning.  
Hofstein och Lunetta (2003) skriver att de praktiska momenten ofta bedöms på ett 
negativt vis. De menar att flera lärare bedömer eleverna utifrån ett skriftligt prov med 
frågor om de praktiska momenten, istället för att bedöma det praktiska momentet när 
det sker, vilket de tror skulle ge en mer tillförlitlig bedömning. Bennet och Kennedy 
(2001) menar att det viktiga i bedömningen är att den är tillförlitlig och 
förtroendeingivande. Vilket, enligt Hofstein och Lunetta (2003), ett skriftligt prov av 
ett praktiskt moment inte blir.  
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Det kanske inte är så konstigt att det konstant pågår en debatt kring vad som är en 
pålitlig bedömning av det praktiska arbetet när det finns så många olika syften, 
menar Bennet och Kennedy (2001). De menar att det inte heller är så konstigt att 
lärare har olika bedömningsmetoder när forskningen tagit fram ett flertal olika syften 
till den laborativa undervisningen, då lärarna inte alltid har samma syfte. Det har 
visat sig att lärare i praktiken tenderar till att begränsa sina mål och bedömning, och 
bara använder ett fåtal av kategorierna ovan och helt enkelt försummar vissa delar. 
Faktum är att majoriteten av lärarna tenderar att fokusera på tre av kategorierna ovan. 
Den första är färdighetsträningen och hur eleverna utvecklar sin laborativa förmåga. 
Här sätts elevernas praktiska arbete i fokus, exempelvis hur de använder utrustning 
och material, vilket lärarna då fokuserar mycket på det när det kommer till 
bedömning. Den andra kategorin som lärarna fokuserar på är observationsförmågan, 
vilket handlar om hur eleverna utvecklar sina sinnen. Fokus hamnar helt enkelt på 
om eleven observerar vad som sker och om de kan beskriva vad som sker. Den tredje 
och sista kategorin som läraren lägger stor vikt vid är att eleverna ska utveckla 
förståelse kring vetenskapen och dess tillvägagångssätt (Bennet & Kennedy, 2001).  
Bennet och Kennedy (2001) skriver även att det kan diskuteras om bedömningen ska 
vara atomisk eller holistisk. En atomisk bedömning innebär att delmomenten i ett 
arbete bedöms enskilt, var för sig, medan en holistisk bedömning innebär att man 
utgår från hela momentet. Här skiljer det sig mellan lärare, vissa bedömer den 
praktiska färdigheten, medan andra bedömer helhetsintrycket. Lunetta, Hofstein och 
Clough (2007) menar dock att det stora problemet med bedömning av ett laborativt 
moment ligger i att de oftast inte kräver ett praktiskt moment. Det sker oftast 
skriftliga tester där elever får visa sina kunskaper. De lektioner där elever faktiskt får 
möjlighet att visa sina praktiska kunskaper är istället tidsaspekten ett problem, som 
då är avgörande för valet av laboration som helt enkelt hinns med.  
Viss forskning menar att det finns två bedömningssätt för ett laborativt moment, 
direkt och indirekt bedömning. En direkt bedömning innebär att läraren bedömer det 
eleven visar under lektionstillfället, hantering av utrustning, vad eleven uppfattar och 
diskussioner. Lärare måste då komma ihåg eller anteckna de förmågor som eleven 
visar eller vilken kunskap eleven har. Medan den indirekta bedömningen sker i form 
av en inlämning, exempelvis laborationsrapport, där eleven får visa vad de lärt sig på 
lektionstillfället. Lärare får då chansen att i lugn och ro kunna gå igenom en elevs 
svar. Det är inte meningen att lärare ska begränsa sin bedömning till endast en 
metod. De menar att lärare ska välja bedömningssätt utifrån undervisningens syfte. 
Handlar det om den laborativa förmågan ska det ske en direkt bedömning, men om 
det förståelse av ett fenomen bör en indirekt bedömning användas (Abrahams, Reis 
och Sharpe, 2013). 
 

2.3 Lärares intentioner till den laborativa 
undervisningen 

Lärares intentioner till varför de vill genomföra ett laborativt moment kan variera 
mellan en eller flera. Högström et al (2010) genomförde en studie i svenska 
högstadieskolor som visade att lärares intentioner kan delas in i fyra kategorier som 
lärare tar upp; laborationen ska öka förståelse, laborationen ska roa och intressera, 
skapa laborativa färdigheter och skapa ett undersökande arbetssätt. Den första 
kategorin, laborationen ska öka förståelse, handlar om att eleverna ska få förståelse 
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för laborationen. Eleverna ska inte bara genomföra en laboration och se vad som 
händer, utan de ska få förståelse för vad och varför det som sker faktiskt sker. Vilket 
dessutom kan bidra till att naturvetenskapen upplevs som roligare (Högström, 
Ottander & Benckert, 2010). Genom den andra kategorin av lärares intentioner, 
laborationen ska roa och intressera, menar Högström et al (2010) att laborationen 
ska vara rolig för eleverna att genomföra. Lärare vill att elever ska tycka det är roligt 
med naturvetenskapen och att bara sitta och läsa teori blir tråkigt. De menar att om 
laborationen är rolig så ökar det intresset för naturvetenskapen. Den tredje kategorin, 
skapa laborativa färdigheter, handlar om att eleverna ska utveckla sina färdigheter. 
Hur de hanterar utrustningen, hur de samarbetar och hur de följer instruktionerna. 
Resultatet på studien visar att svenska lärare inte tycker att de laborativa 
färdigheterna blir viktiga att träna innan årskurs 8 eller 9. Lärarna menar att från 
årskurs 7 och nedåt är laborationerna mer inriktade på att ge eleverna 
laborationsvana, än att laborationen ska ge några vetenskapliga förklaringar. Ett 
undersökande arbetssätt, som är den fjärde och sista kategorin, handlar om att 
laborationen kan vara en inledning på ett nytt arbetsområde. Genom att inleda med 
en laboration kan de väcka frågor hos eleverna som det kommande arbetsområdet 
kan ge svar på. På detta vis hoppas lärare att det skapar en nyfikenhet till att 
undersöka och söka svar (Högström, Ottander & Benckert, 2010).  
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3 SYFTE 
Skolverket (2011) skriver att ett av syftena med fysiken som skolämne är att 
genomföra systematiska undersökningar och genom detta ges då eleverna 
förutsättningar att utveckla den förmågan. Syftet är att ta reda på mellanstadielärares 
tankar kring den laborativa undervisningen. Samt att den ska visa vad lärare tittar och 
bedömer eleverna på.  

 

3.1 Frågeställningar 
1. Vilka målsättningar har mellanstadielärare med den laborativa 

undervisningen? 
2. Vad bedömer mellanstadielärare av elevers aktivitet från de laborativa 

momenten, utifrån sina syften och styrdokumenten.	
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4 METOD 
Detta avsnitt kommer att behandla den valda metoden som användes för att få fram 
empirin till studien, som sedan analyserades för att besvara studiens frågeställningar. 
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuerna spelades in och lyssnades 
igenom ett flertal gånger. Där efter transkriberades de delar ut intervjun som är 
relevanta för studien och analyserades. 

4.1 Semistrukturerad intervju  
För att samla empiri genomfördes studien med hjälp av en semistrukturerad intervju. 
Den semistrukturerade intervjun är en kvalitativ intervju. Den kvalitativt 
semistrukturerade intervjun tillåter forskaren att ställa följdfrågor, vilket kan behövas 
om det första svaret inte ger tillräckligt med information. Beroende på vilket svar 
respondenten ger, kan frågornas ordning skiftas. Denscombe (2016) skriver att den 
semistrukturerade intervjun ger intervjuaren möjlighet att skifta på frågornas plats 
beroende på respondentens svar, men den ger också respondenten möjlighet att 
utveckla sina svar. Vilket gör det lättare att få en uppfattning om hur personen 
upplever ett visst fenomen. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att den kvalitativa 
intervjun används för att få förståelse för respondentens perspektiv. 

4.2 Undersökningsgrupp 
För att studien skulle vara genomförbar har jag intervjuat totalt sex stycken lärare 
som arbetar i årskurs 4-6 om deras syften, målsättningar och bedömningsmetoder i 
den laborativa undervisningen. Dessa lärare benämns senare som lärare 1 – lärare 6. 
Jag har intervjuat lärare från både stora och små skolor. Lärarna var utspridda på fyra 
skolor från tre kommuner. Samtliga lärare är behöriga i att undervisa i de 
naturorienterande ämnena och teknik. De har en yrkeserfarenhet mellan 6 till 18 år. 
Samtliga lärare använder laborativa moment i sin undervisning. Lärarna valdes 
utifrån bekvämlighetsval, detta då det var få som skulle hinna delta i studien och jag 
började lida av tidsbrist. 

4.3 Analys och tolkning 
Studien analyserades med hjälp av en tematisk analys, vars metod går ut på att 
identifiera och analysera empirin för att sedan hitta mönster i empirin (Braun och 
Clarke, 2006). Samtliga intervjuer lyssnades igenom flera gånger för att inte missa 
något. Relevanta delar som besvarade frågorna transkriberades ordagrant då de har 
analyserats och besvarat studiens frågeställningar. Delarna tolkades och delades in i 
olika kategorier beroende på svaret. Ett antal citat används för att belysa och klargöra 
respektive kategori.  

I bakgrunden nämndes fyra kategorier som fokuserade på lärares intentioner till att 
bedriva laborativ undervisning. Kategorierna var; laborationen ska öka förståelse, 
laborationen ska roa och intressera, skapa laborativa färdigheter och skapa ett 
undersökande arbetssätt.  Lärarnas intervjuer kommer att tolkas och tematiseras i 
olika de olika kategorierna. I vissa intervjuer svarar lärarna själva på ett viktigt syfte 
för deras undervisning, i andra fall så ställdes det följdfrågor, till exempel; ”Är det 
något eller några syften du tycker är viktigare?” eller ”Vad specifikt tycker den 
laborativa undervisningen bidrar med?”. 
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4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Denscombe (2016) menar att en studies tillförlitlighet grundas i om det är möjligt att 
få samma resultat om studien genomfördes på nytt. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 
(2013) skriver att kvantitativa undersökningar har vissa regler som gäller för att det 
ska bli en representativ empiri. Dessa gäller dock inte vid kvalitativa intervjuer. 
Dock ska det finnas i åtanke att vissa urvalsproblem kan uppstå, exempelvis val av 
lärare. Ytterligare en sak som skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet är om det 
ställs ledande frågor i samband med intervjun.  

När det kommer till trovärdigheten på en studie skriver Bryman (2011) om två 
begrepp, intern och extern. Internt trovärdiga studier är de studier som kan relatera 
till tidigare forskning. Om en studie ska vara externt trovärdig så ska studien vara 
generaliserbar. Då studien har så få deltagare är den inte generaliserbar.  

4.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2012) skriver att forskning ska styras av individskyddskravet. Det 
betyder att de som deltar i studien inte får utstå fysisk eller psykisk skada och inte 
heller förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet är indelat i olika 
underkategorier. Den första är informationskravet vilket innebär att den som utför 
studien informerar de deltagande om dess syfte. Detta gjordes både i förhand och på 
plats innan intervjun påbörjades. Det andra är samtyckeskravet vilket innebär att 
deltagarna själva har rätt att styra över sin egen medverkan i studien. Samtliga lärare 
som deltog gav sitt samtycke, detta genomfördes muntligt. Den tredje är 
konfidentialitetskravet vilket innebär att alla personliga uppgifter samt data inte ska 
hamna i händerna hos utomstående parter, därför råder det sekretess på de 
medverkandes uppgifter. Det samlades inte in några personligt känsliga uppgifter. 
Lärarna kommer inte att namnges i studien för att skydda deras identitet. Den fjärde 
och sista kategorin är nyttjandekravet vilket innebär att den data som samlas in 
endast får användas till forskningens ändamål. All data som samlas in kommer 
endast att nyttjas till studiens syfte. 
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5 RESULTAT 
Resultatet av empirin redovisas i form av citat från aktiva lärare. Det kommer inte bli 
ett redovisat citat från varje lärares uppfattningar, däremot kommer det att delges om 
flera lärare delade dessa uppfattningar. Detta görs för att undvika att resultatdelen 
blir översvämmad av likvärdiga citat från lärarna.  

5.1 Lärarnas intentioner till laborativ undervisning 
Lärarna nämner ofta samma eller liknande målsättningar, men i något olika 
prioriteringsordningar. Här kommer lärarnas svar delas in i olika kategorier. Tidigare 
nämndes fyra kategorier som handlade om just lärares intentioner till att bedriva 
laborativ undervisning. Det var laborationen ska öka förståelse, laborationen ska roa 
och intressera, skapa laborativa färdigheter och skapa ett undersökande arbetssätt.   

5.1.1 laborationen ska öka förståelse  
Som nämnts tidigare handlar denna kategori kort om att laborationens syfte är att öka 
förståelsen för ett naturvetenskapligt fenomen.  

”Personligen tycker jag nog att deras förståelse är viktigare, och om de inte är 
aktiva och delaktiga kan man lika gärna strunta i att labba och bara plöja sidor i 

boken. Så i labbsammanhang vill jag nog lyfta fram det.” – Lärare 3 
”Deras delaktighet är avgörande för deras förståelse, och de blir betydligt mer 

delaktiga när de labbar än om de tittar på en film. (…) Många förstår bättre när de 
labbar” – Lärare 2 

Det är tydligt att en målsättning för lärarna är att öka förståelsen för ett 
naturvetenskapligt fenomen i samband med ett laborativt moment. Samtliga lärare 
nämnde att de vill att laborationer ska skapa eller öka förståelsen för området de 
arbetar med. Lärarna kommer inte genomföra laborationer som inte ger eleverna 
möjligheter att skapa eller få en utökad förståelse för arbetsområdet.  

5.1.2 Laborationen ska roa och intressera 
Som rubriken lyder handlar denna kategori om att eleverna ska bli roa eleverna och 
därav ska de bli intresserade av naturvetenskapen.  
”Jag vill ju först och främst att eleverna ska få testa labba och pröva lite, låtsas vara 

forskare för ett tag. Det skapar förhoppningsvis ett intresse hos vissa av eleverna 
också.” – Lärare 1 

”Det blir liksom en kedjereaktion av vad barnen får ut av labben. Om de ska få labba 
så tränar de på färdighet, som automatiskt gör att de blir delaktiga och samarbetar, 

vilket gör det roligt och bildar ett intresse.” – Lärare 4 
 

”De brukar tycka det är kul att labba, då blir ju många ofta intresserade. Annars 
kan man ju skita i det.” – Lärare 6 

Flera av lärarna nämner att den laborativa undervisningen ska vara rolig och 
spännande för eleverna. De vill att eleverna ska tycka det är roligt med 
naturvetenskap. Flera nämner just det att laborationen ska vara rolig för eleverna 
eftersom det kan bilda ett intresse, kanske för fortsatta studier inom 
naturvetenskapen. Alltså tycker många, men inte alla, att det är ett viktigt mål med 
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det laborativa, att eleverna ska bli finna det roligt, med förhoppningen om att det 
bildar ett intresse.  

5.1.3 Skapa laborativa färdigheter 
Som tidigare nämnt handlar denna kategori om att eleverna skapar laborativa 
färdigheter under ett laborativt moment. Vilket kan innehålla elevernas hantering av 
utrustning, samarbete och hur de följer instruktionerna. 
 

”Men det är ju massa annat som också är viktigt givetvis. Hanteringen av 
utrustningen som kunskapskraven pratar om och så.” – Lärare 3 

 

”Om de ska få labba så tränar de på färdighet, som automatiskt gör att de blir 
delaktiga och samarbetar, vilket gör det roligt och kanske bildar ett intresse.” – 

Lärare 4 
 

  
”De får ju träna på att labba med, det är viktigt inför högstadiet sen med.” – Lärare 

5 
 
Den laborativa färdigheten tar många av lärarna upp som en målsättning av det 
laborativa arbetet. Men ofta är det något som lärarna slänger in efter att ha pratat en 
stund. Vilket kan tyda på att det kanske inte är ett lika viktigt mål, eller att de 
kommer på målsättningarna allt eftersom under intervjun. Att eleverna ska få 
laborativa färdigheter genom den laborativa undervisningen är åtminstone en tydlig 
målsättning för de flesta lärarna. 

5.1.4 Har elever ett undersökande arbetssätt 
 
Denna kategori handlar om att eleverna ska ställa egna frågor kring det 
naturvetenskapliga.  
”Jag vill ju först och främst att eleverna ska få testa labba och pröva lite, låtsas vara 

forskare för ett tag. (…) Sen att de förstår det teoretiska eh, eller kopplar det 
teoretiska till vad vi läst eller ska läsa då.” – Lärare 1 

”Ibland kan man inleda ett område med det för att de ska vakna till, men oftast läggs 
det senare i planeringen.” – Lärare 6 

Att använda laborationen som ett undersökande arbetssätt var inte någon särskilt 
vanligt målsättning bland lärarna. Endast två av lärarna nämner på något vis att de 
ibland använder laborationen i inledningen av ett arbetsområde. Övriga lärare 
nämner inget alls om att laborationen ska kunna tidigareläggas för att kanske skapa 
frågor hos eleverna. Även de två lärare som nämner det verkar inte använda det som 
ett vanligt arbetssätt utan endast vid ett fåtal tillfällen.  
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5.1.5 Sammanfattning av lärares intentioner 
Det var tydligt att den vanligaste målsättningen av de intervjuade lärarna var att 
laborationen skulle öka elevernas förståelse. Samtliga lärare hade som målsättning 
att undervisningsmomentet skulle skapa eller öka elevernas förståelse för 
arbetsområdet. Även om alla lärare inte nämnde den direkt som första intention, kom 
den ändå alltid på tal. Både målsättningen att laborationen ska roa och skapa intresse 
samt att den ska skapa laborativa färdigheter var vanliga. Den kom på tal av flera av 
lärarna och var båda ganska givna som intention till laborativ undervisning. Vissa 
lärare nämnde antingen de ena bara kort och pratade mer om den andra eller tvärtom. 
Oavsett så var det två vanliga målsättningar med den laborativa undervisningen. Ett 
fåtal lärare nämnde på något sätt att de vill få eleverna intresserade av ett specifikt 
område genom exempelvis laboration, och att eleverna själva blir nyfikna och skapar 
frågeställningar. De lärare som nämnde det använde sig inte alltid av laborationer 
som inledning på ett arbetsområde, utan ganska sällan.  

5.2 Målen som lärarna vill uppfylla utifrån 
styrdokumenten 

När det gäller styrdokumenten ville flera lärare sitta med underlaget framför sig. Det 
som samtliga lärare lyfter är att man under årskurserna 4-6 tittar på elevernas 
hantering av utrustning och material, vilket de hänvisar till kunskapskraven. Nedan 
kommer det redovisas citat från lärare utifrån vad de valde att fokusera på. 

5.2.1 Kunskapskraven i fysik  
Som jag sa tidigare lyfte samtliga lärare att man tittar på kunskapskraven. Ett par 
använder kunskapskraven som utgångspunkt för att få en undervisning som gör det 
möjligt för eleverna att visa på kunskapen. Nedan är lärare som hade kunskapskraven 
i fokus. 

 
”Kunskapskraven visar ju hyffsat tydligt vilka mål vi ska uppnå, tittar man på den 

där [Visar upp kunskapskravet som handlar om elevernas hantering av utrustning på 
ett säkert sätt]. Detta måste jag ju titta på, så målet kort och gott blir det ju att 

eleverna ska visa vad de kan utifrån kunskapskraven.”- Lärare 2 

”Som jag visade innan finns det ju ett stort stycke bland kunskapskraven som täcker 
in det laborativa arbetet. Det är ju grunden till bedömningen, sen beroende på 

område så varierar det ju vad man gör under labben. Hela arbetsområdet, ja då 
snackar vi centrala innehållet, men nu är de ju mer en enskild lektion som ska 

bedömas. Då tycker jag att kunskapskraven är den mest avgörande faktorn. – Lärare 
5 
 

Samtliga lärare är noga med att det finns underlag för att bedöma utifrån 
kunskapskraven. Men alla använder som sagt inte det vid planeringen av 
undervisningen. Utan det är endast ett par lärare som fokuserar på kunskapskraven 
när de planerar den laborativa undervisningen.  
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5.2.2 Centrala innehållet i fysik 
Fler lärare fokuserar på det centrala innehållet, som de menar ska styra vad 
arbetsområdet och laborationen kommer handla om. Sedan ska det leda till att 
eleverna får chansen att visa vad de kan utifrån kunskapskraven. Det finns andra 
lärare som fokuserar på det centrala innehållet när de planerar sin undervisning och 
laborationer. Nedan återfinns citat från lärare som fokuserar på det centrala 
innehållet. 

 
”Det centrala innehållet styr ju vad vi ska ha gått igenom under dessa år. Så det blir 
ju till att punkta av dem från att göra listan allt eftersom. (…) När jag sätter betyget 

är det ju kunskapskraven jag tittar på.” – Lärare 1 
 

”Det centrala innehållet är viktigare än vad många tror, vi får ju denna checklista 
av skolverket som vi ska använda oss av, sen får vi själva strukturera upp 

arbetsområdet och några labbar utifrån den, om möjligt.” – Lärare 4 
 

”Nu gör man det mest på rutin, men du vet ju också att man tittar till centrala 
innehållet, ah – rymden. Sen får man ju strukturera efter det.” – Lärare 6 

 

Här ses kunskapskraven bara som betygskriterier, medan det centrala innehållet ska 
skapa laborationer som ska ge elever möjligheten att visa upp det som krävs för att 
nå kunskapskraven.  

5.3 Vad bedömer lärarna när det kommer till 
elevernas prestationer utifrån målen?  

Lärarnas som deltog i undersökningen visar en viss variation när det kommer till hur 
de bedömer eleverna. Lärarna använde sig utav olika bedömningsmetoder när det 
gällde det laborativa arbetet. Även flera bedömningar och bedömningsmetoder kunde 
ske under ett och samma arbetsområde. Det som lärarna använder sig av när de 
bedömer är; 
 

• Laborationsrapport  
• Praktiska moment 
• Skriftligt prov eller test 

5.3.1 Bedömning av laborationsrapporter 
När det gäller laborationsrapporter är det en skriftlig inlämning som sker i anslutning 
eller nära anslutning till det laborativa momentet. De skolor där individuella datorer 
är tillgängliga har elever färdiga mallar att fylla i, medan andra skolor fick fylla i ett 
papper efter vad läraren skrivit på tavlan. Läraren bedömer här elevernas kunskap i 
området och om de kan använda begreppen på ett korrekt sätt.  

 
”Labbrapporter är prak… eller… laborationsrapporter, om man ska vara korrekt, 
är bra då jag enkelt kan se att de förstått allting, som de förhoppningsvis gjort. Det 
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jag tittar på är om de har fyllt i en rimlig hypotes till vad vi arbetar med? Vad fick de 
för resultat? (…) Har de fått med några begrepp som de fått kläm på, visar också på 
förståelse. Har de lyckats med den biten är jag oftast nöjd, så länge de har skött sig i 

klassrummet” – Lärare 6 
 

”Labbrapporter är bra då jag kan se vad de kan, vilka begrepp och vilka förmågor 
visar dem. (…) Här klarar Johan av förklara varför lampan lyser och hur lampan 

kopplas till batteriet. Då har han visat dem kunskaperna.” – Lärare 4 
Samtliga lärare har som en obligatorisk punkt för eleverna att skriva 
laborationsrapporter. Det är många av lärarna som använder det som ett 
bedömningsunderlag. Någon lärare använder istället laborationsrapporter som 
avstämning av vad eleverna kan. Majoriteten tar alltså hjälp av laborationsrapporter 
när de ska bedöma elevernas kunskaper, användande av begrepp och förmågor.  

5.3.2 Bedömning av det praktiska momentet 
Lärarna bedömer elevernas laborativa delar utifrån kunskapskraven. Det handlar ofta 
om elevernas laborativa kunskaper som, förberedelser, hantering av material och 
naturvetenskapliga diskussioner.  

 
”Det är klart man kollar hur eleverna förbereder laborationen, hur dem genomför 

den och om de använder materialet på rätt sätt, eh, eller på säkert sätt om man 
använder vassa föremål exempelvis. Det står ju också i kunskapskraven, titta här 

(…) [läraren tar fram kunskapskraven för fysik, pekar och fortsätter] Här står det ju 
att eleverna ska använda utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt 

för att nå ett E. Så det är klart man tittar på deras laborativa kunskaper.” – Lärare 2 
 
 

”Hur eleverna genomför det praktiska är givetvis något jag tittar på eftersom det 
finns med som ett kunskapskrav.” – Lärare 6 

 
Alla lärarna tittar på hur eleverna hanterar det laborativa momentet och hanteringen 
av utrustningen och materialet. En lärare nämner också att det är ett bra tillfälle att 
kunna ge direkt feedback till eleverna. Det förekommer även lärare som bedömer 
diskussionerna som utförs under laborationens gång.  

 
”Jag säger aldrig till eleverna att det är ett prov, men jag är alltid noga med att det 

kommer bedömas, de vet mina elever. (…) i fyran och femman testar de sig mer fram, 
så i sexan när betygen ska sättas så kan eleverna redan hantera själva labbdelen, så 
om ingen elev är totalt ute och cyklar med hanteringen är de godkända redan. Så då 
handlar det mer om att föra en diskussion med eleverna och eleverna sinsemellan. 

Det är då som jag har möjlighet att höra vad elever kan. Så diskussionerna är 
viktiga för en senare bedömning, då får jag bra koll på vilka elever som kan hantera 

olika begrepp och har kunskapen.” – Lärare 4 
 

Även om ingen av lärarna uttryckligen nämner för eleverna att det laborativa 
momentet är ett prov, visar det tydligt att lärarna bedömer vissa moment i 
laborationen eller hela lektionstillfället. De flesta av lärarna har också 
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uppsamlingslaborationer ifall det är elever som varit sjuka eller av andra anledningar 
missat någon lektion.  

5.3.3 Skriftligt prov eller test 
De laborativa momenten är alltid i anslutning till ett större arbetsområde. I dessa 
arbetsområden genomförde alla lärare ett skriftligt prov eller test. De skriftliga 
proven var ett kunskapstest utifrån arbetsområdets innehåll.  

 
”Sen får de ett skriftligt prov några veckor senare… Exempelvis då när vi jobbade 
med magneter och labbade med det fick dem testa sig fram med stavarna [pekar på 

magnetstavar och magnetiska och icke magnetiska föremål som ligger jämte oss] och 
se vad som fungerar och vad som inte fungerar, testa dem på olika grejer. Sedan gör 
jag ett prov, där jag har bilder de ska förklara eller några frågor. Då får de visa sin 

kunskap.” – Lärare 1 
”. Sedan på provet så har jag alltid med en, två eller tre frågor som handlar om just 

labbarna. Vad var det som hände? Är detta ett fungerande kopplingschema?” – 
Lärare 4 

 
Alla lärare använder samma form av avslut på ett arbetsområde, alltså ett prov eller 
test där de testar av allt. Provet innehåller en eller några frågor som har en direkt 
anknytning till laborationen/laborationerna som de genomfört. De flesta av lärarna 
har också uppsamlingslaborationer ifall det är elever som varit sjuka eller av andra 
anledningar missat någon lektion. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  
För att besvara studiens frågeställningar användes intervjufrågor. Intervjun var 
semistrukturerad vilket var bra då jag kunde ställa följdfrågor och få så utförliga svar 
som möjligt från lärarna. Detta resulterade i att samtliga respondenter inte fick exakt 
samma frågor. Intervjun bestod av totalt sex frågor som samtliga respondenter fick, 
men följdfrågorna varierade till både innehåll och antal. Därför blir det svårt att 
genomföra en exakt likadan studie då samtliga följdfrågor är svårt att passa in på 
nästa respondents svar.  

Intervjuerna transkriberades inte från början till slut, utan de delar som användes är 
centrala för syftet och frågeställningarna och transkriberades ordagrant. Vid en större 
studie skulle intervjuerna ha transkriberats i sin helhet för att inte missa några 
detaljer.  

Studien genomfördes med totalt sex intervjuer av lärare på totalt fyra olika skolor 
uppdelade i tre kommuner. En fördel med att jag genomförde studien på fyra olika 
skolor är att det minskade riskerna till allt för likvärdiga data, detta då det är mindre 
chans att lärarna känner varandra och kan diskutera den laborativa undervisningen 
inför intervjun. Resultatet kan ha påverkats på grund av det låga antalet respondenter 
då det kan ha förekommit mindre variation bland svaren. Även om mycket av svaren 
stämmer bra in på tidigare forskning i högre årskurser, är nog antalet respondenter 
för få för att det ska vara ett definitivt resultat. Med ett större antal respondenter 
skulle kanske fler syften och mål kunna urskiljas. Då studien endast innehöll sex 
respondenter fick resultatet tolkas därefter och analyseras utifrån dessa 
förutsättningar, vilket enligt Bryman (2011) inte är en generaliserbar studie.   
Ytterligare en variabel som kan påverka studien är om respondenterna missuppfattar 
en fråga. En misstolkning av frågan kan göra att den insamlade empirin och resultatet 
blir felaktiga. Det är därför viktigt att vara noga med uttalet och tydlighet när 
intervjun pågår för att förebygga missförstånd. Att ha en arsenal av följdfrågor är bra 
för att hålla respondenten inom ämnet och få så detaljerade svar som möjligt. 

För att öka studiens trovärdighet kunde det gjorts en pilotintervju. På grund av att det 
tog längre tid än väntat att finna deltagare till studien fick jag tidsbrist, därav blev det 
ingen pilotintervju. Istället fick jag tillsammans med handledaren värdera och 
omformulera de oklarheter som frågorna kunde skapa. Tack vare hjälp från 
handledaren blev första intervjun ändå informationsrik. Hade en pilotintervju 
genomförts hade den första intervjun troligen kunnat förberedas med ännu bättre 
följdfrågor.  

6.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visar att lärarna har liknande syften och målsättningar med att bedriva 
laborativ undervisning, även om de arbetade på olika skolor, hade olika utbildningar 
samt inte samma arbetslivserfarenhet. Det som utmärkte sig var om lärarna skapar ett 
undersökande arbetssätt för eleverna samt hur lärarna använder sig av det centrala 
innehållet och kunskapskraven när de lägger upp lektionen. Vad det gäller 
bedömningen så var det tydligt att många av lärarna bedömde laborationsrapporten 
och det praktiska arbetet, men samtliga hade ett avslutande test där frågor om 
laborationen på något vis ingick.   
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6.2.1 Diskussion utifrån lärarnas syften med den 
laborativa undervisningen 

För att återgå till lärarnas intentioner så var ett av de vanligaste svaren av lärarna att 
de utförde laborativ undervisning för att eleverna skulle få en ökad förståelse, av 
innehållet det arbetade med, vilket kanske kan tas för givet. Det stämmer också in 
med den bild jag hade av laborativt arbete när jag själv var elev. Den laborativa 
undervisningen hjälper till att förstå ett fenomen. Lärare 4 nämner även att 
diskussionen är viktig, eftersom den visar vad eleven förstår av laborationen. 
Högström et al (2010) tar upp att lärarna i deras studie vill få eleverna att inte bara 
ska genomföra laborationen utan att reflektera, utan att de ska förstå vad som händer 
samt varför det händer och kunna återberätta det. Mina resultat visar på att lärarna 
vill att eleverna ska förstå vad som händer, men pratar inte lika mycket om varför. 
En orsak kan vara att det är underförstått att eleverna ska förstå varför det händer, 
Gunnarsson (2008) menar ju att syftet med den laborativa undervisningen ofta bli 
underförstådd av eleverna, kanske gäller det även frågan om varför ett fenomen sker.  
En annan vanlig målsättning var att laborationen ska roa och intressera, vilket 
stämmer bra in på resultatet som Högström el al (2010) fick i studie. Lärarna tycker 
att det var viktigt att laborationen skulle vara roande och det kunde bidra till ett 
fortsatt intresse för naturvetenskapen. Högström et al (2010) skriver att det är en 
vanlig intention av lärare till att bedriva laborativ undervisning. Lärarna i årskurs 7-9 
som deltog i deras studie, samt lärarna i årskurs 4-6 som deltog i min studie menade 
att laborationen ska roa och intressera eleverna, kanske till och med för fortsatta 
studier inom naturvetenskapen. Lärare i min studie menade att om laborationen är 
rolig, då kanske det bildas intresse. Vilket kan tolkas som att läraren i det här fallet 
sätter roandet i första rummet. Hofstein och Lunetta (2003) menar dock att 
laborationen ska bygga ett intresse och att intresset är det som ska sättas i första 
rummet. Frågan man kan ställa sig då är om det är någon skillnad på om fokus är att 
laborationen ska roa eller intressera? Hofstein och Lunetta (2003) menar att man ska 
sätta intresset i fokus i förstahand.  

Den tredje kategorin handlade om att skapa laborativa färdigheter. Hult (2000) och 
Bennet & Kennedy (2001) menar att det ena syftet med laborativ undervisning är just 
att elever ska utveckla sina laborativa färdigheter. Samtidigt tränar eleverna på att 
laborera medan de utför sin laboration. Högstadielärarna som Högström et al (2010) 
intervjuade i sin studie tyckte att laborativa färdigheter är något man tränar på i 
årskurs 8 eller 9. Många av respondenterna till min studie menade på att deras 
laborationer ska skapa laborativa färdigheter hos eleverna. Varför skiljer det sig så 
mellan lärarnas åsikter och varför tycker lärare i årskurs 4-6 att laborativa färdigheter 
är viktiga? En faktor skulle kunna vara att Högström et al. (2010) studie 
genomfördes innan lgr11. Har kursplanens syften och mål ändrats så den laborativa 
färdigheten även ska tränas i lägre årskurser? Det kanske inte var lika strukturerat 
med NO-undervisningen i årskurs 4-6 med lpo94? Tittar man på dagens innehåll och 
kunskapskrav så tydliggörs det vad som ska läras ut. Skolverket (2017) skriver i 
kommentarmaterialet till kursplanen i fysik att eleverna ska i undervisningen ges 
möjligheter att genomföra systematiska undersökningar och att utveckla färdigheter i 
att hantera utrustning. Vilket stämmer in på definitionen av laborativa färdigheter 
enligt bland annat Hofstein och Lunetta (2003); Högström et al. (2010). En annan 
faktor kan vara att lärarna som Högström et al (2010) intervjuade var 
högstadielärare. Kan deras syn på det laborativa arbetet i årskurs 4-6 vara annorlunda 
än lärare som aktivt jobbar med naturundervisning i årskurs 4-6? Faktum är att ett av 
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de vanligaste syftena enligt tidigare forskning var ju att utveckla den laborativa 
förmågan. Så varför skulle då inte lärare för årskurs 4-6 kunna ha det som syfte med 
sin laborativa undervisning? 

Den fjärde kategorin handlade om att eleverna ska ha ett undersökande arbetssätt. 
Endast två lärare nämnde att undervisningen ska bidra till att skapa ett undersökande 
arbetssätt. Högström et al (2010) menade på att det är en vanlig målsättning för 
lärare som bedriver laborativ undervisning. Samtidigt verkar mina respondenter 
fokusera på annat. Bennet & Kennedy (2001) tar upp att syftet med undervisningen 
kan vara att eleverna själva ska ta reda på lagar och naturvetenskapliga principer, vill 
säga ett undersökande arbetssätt. Skolverket skriver i kommentarmaterialet (2017) att 
eleverna kan med ett undersökande arbetssätt, exempelvis, lära sig hur man tar reda 
på saker inom fysiken. Ett undersökande arbetssätt kanske blir en målsättning först 
när elever börjar i högstadiet.  

Även om lärarna styrker mycket av de syften som tidigare forskning säger, så finns 
det även punkter som ingen av lärarna berör. Bennet och Kenndy (2001) menar att 
det ena syftet med laborativ undervisning ska vara att eleverna själva får upptäcka 
naturvetenskapliga lagar och principer. Det är inget som direkt tas upp av någon 
lärare. Kan det vara så att det berörs först senare i elevernas skolgång? Några 
författare tog upp att syftet kan vara att öka elevernas kommunikativa förmåga. 
Något som inte heller togs upp av lärarna. Samtidigt är det kanske något eleverna får 
med på köpet, utan att läraren har planerat in det som syfte med undervisningen? 
Eller betyder det att det finns betydligt fler syften som lärarna kanske skulle ha 
kommit på allt eftersom? För oavsett om syftet är att eleverna ska samarbeta, så 
kommer de få göra det om det är en laboration i par eller grupp (McKelvey, 1999).  
Hur kommer det sig att jag under min utbildning upplevt att lärare inte alltid haft ett 
syfte med det laborativa momentet? Gunnarsson (2008) skriver att syftet ofta blev 
underförstått av eleverna när de utförde laborationen. Kan det vara så att jag som 
aldrig utförde laborationen utan endast observerade hade svårare att förstå lärarens 
syfte? Lärarna som deltog i studien menar att de genom den laborativa 
undervisningen försöker bygga ett intresse hos eleverna. Är det då fel att bygga en 
undervisning utifrån att den ska roa eleverna? Hofstein och Lunetta (2003) menar ju 
att intresset ska göra att det blir roligt. Intresset gör att man blir sporrad till att ta reda 
på mer, då blir det ofta roligt också. Det behöver kanske inte betyda att det är 
omöjligt att göra det i omvänd ordning. Reflekterar jag över mina egna upplevelser 
samt mitt resultat så verkar flera försöka bygga intresset genom att göra roliga 
laborationer, vilket är lite bakvänt mot vad Hofsten och Lunetta menar.  
När det kommer till den laborativa undervisningen så verkar det vara lite delade 
åsikter kring vad man utgår ifrån. Vissa lärare menade att utgångspunkten är 
kunskapskraven, vilket gör att det är kunskapskraven de använder när de planerar sin 
undervisning. Desto fler lärare tittade på mer på det centrala innehållet och 
fokuserade på arbetsområdet i stort. Frågan är ju varför endast två lärare nämner att 
de tittar på kunskapskraven.  

6.2.2 Diskussion av lärarnas bedömning av elevernas 
laborativa arbete 

När det gäller bedömning av det laborativa så sker det på tre olika sätt. De flesta av 
lärarna använde sig av laborationsrapporter som ett bedömningssätt. Bennet och 
Kennedy (2001) menar att bedömningens ena fokus ofta hamnar på hur eleverna 
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beskriver vad som sker. Flertalet av respondenterna menade att de använde 
laborationsrapporterna och tittar bland annat på vad eleverna fick fram för resultat 
från laborationen. Något som Abraham el al, (2013) kallar för en indirekt bedömning 
av elevernas arbete, vilket bör användas för att bedöma om eleverna förstår 
fenomenet och vad som hände och varför. Alltså gör flertalet av lärarna en indirekt 
bedömning av eleverna genom en laborationsrapport. Alla lärare var inte tydliga med 
exakt vad de bedömde utifrån laborationsrapporten. Tar lärare slutsatser om att de 
utfört laborationen på ett korrekt sätt ifall laborationsrapportens resultat stämmer? 
Eller delar de upp bedömningen och tittar på den praktiska delen för sig och 
laborationsrapporten för sig? Abrahams et al, (2013) menar att lärarna inte endast ska 
begränsa sina bedömningar till en enskild sak, utan att de kan dela upp 
bedömningsmetoderna för olika moment och beroende vad de tittar på.  
Det var ingen av lärarna som hade några uttalade praktiska prov med eleverna. Men 
alla bedömde delar ur de laborativa momenten under lektionstid, vilket Abraham et 
al, 2013 kallar för en direkt bedömning. Lärarna gjorde ofta kopplingar till 
kunskapskraven, exempelvis hur elever hanterar utrustningen. Bennet och Kennedy 
(2001) menar att de praktiska momenten är där den främsta bedömningen sker inom 
det laborativa området. Vilket verkar stämma bra överens med lärarna, men får 
eleverna veta att de blir bedömda? Ofta vet eleverna vid uttalade prov och 
inlämningsuppgifter att det kommer bedömas. Kommer det då kunna bli en korrekt 
bedömning om eleverna inte gör sitt absolut bästa? Oavsett om eleverna vet det eller 
inte så sker det åtminstone en direkt bedömning på plats. Något som Hofstein och 
Lunetta (2003) menar inte alls sker särskilt ofta, de menar att bedömning sker oftast 
skriftligt och inte på det praktiska. Samtidigt menar samtliga av mina respondenter 
att de under årskurs 4-6 bedömer det praktiska momentet. Kanske påverkar det att 
deras studie är utförd i andra länder än i Sverige och därför använt sig av annan 
läroplan? Studien var genomförd för flera år sedan, tiden kan ha förändrat 
laborationsundervisningen överlag och det är därför som respondenterna jag hade 
genomförde en direkt bedömning av laborationerna. 

Alla lärare verkar genomföra ett skriftligt prov för att avsluta sina arbetsområden. 
Flera av lärarna har frågor med direkt anknytning till det laborativa momentet. Vilket 
är den del som stämmer in på Hofstein och Lunetta (2003) version när lärare 
bedömer ett laborativt moment. Skillnaden kan vara att lärarna snarare kanske 
bedömer helheten än specifik laborativ kunskap. Men gäller det praktiskt kunskap 
eller teoretisk kunskap? Tillsammans med tidigare resultat visar lärarna att de 
genomför både atomisk och holistisk bedömning. Lärarna verkar använda sig av ett 
atomiskt bedömningssätt under arbetets gång, men avslutar med ett holistiskt 
bedömningssätt.  
Enligt vissa lärare så använder de sig av teoretiska frågor som ska bedömas. Bennet 
och Kennedy (2001) menar dock att ett av lärarnas högsta fokus när det kommer till 
bedömningen av laborativt arbete är just de praktiska färdigheterna. Nu genomför 
lärarna flera olika metoder, det blir därför svårt att avgöra om lärarna anser att någon 
del är viktigare än andra. Oavsett så genomför lärarna bedömning av det laborativa 
momentet.  

6.3 Slutsats 
Studien visar på väldigt stora likheter med tidigare studier. Hur kommer det sig då att 
lärarna i årskurs 4-6 visar samma resultat som tidigare studier visar i högre 
årskurser?  En orsak till att resultaten blir så lika, trots olika årskurser, kan vara att 
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den studie som Högström et al (2010) genomförde byggde på den äldre läroplanen, 
lpo94. Den nya läroplanen kan ha ett större utrymme för de naturorienterande 
ämnena och den laborativa undervisningen, vilket skulle kunna ha påverkat 
resultatet.  

6.4 Förslag på vidare forskning 
Det finns inte speciellt mycket studier på det laborativa arbetet i årskurser lägre än 7-
9. Därför skulle det vara intressant att se mer från årskurserna 4-6.  

Resultatet visar vad lärare säger sig ha för syften och målsättningar med det 
laborativa arbetet och hur de bedömer dessa. Det visar ingen data på vad som faktiskt 
sker i undervisningen. Det skulle därför vara spännande att undersöka hur lärares 
intentioner med syfte och bedömning stämmer överens med hur de undervisar. Detta 
skulle kunna utföras genom att följa en lärares undervisning under ett arbetsområde.   
.   
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Bilagor 
1. Hur länge har du undervisat i NO? 

 
2. Hur resonerar du när du planerar en laboration till ett arbetsområde? (exempelvis 
batterier och lampor) 
 
Eventuella följdfrågor: 
- Varför tänker du…? 
- Kan du utveckla hur du menar med…? 
- Hur och när genomförs den? 
- Utgår du från att eleverna ska få ny kunskap? 
- Hur använder du styrdokumenten? 
- Utgår du från läromedel/lärarhandledning? 
 

3. Varför väljer du att utföra det laborativt, tillför det praktiska något som det 
teoretiska inte kan? 
 
Eventuella följdfrågor: 
- Hur menar/tänker du med…? 
 

4. Vad tror du eleverna lärt sig efter att ha genomfört laborationerna?  
 
Eventuella följdfrågor: 
- Varför tror du…? 
- Förmågor? 
 

5. Vilka moment under laborationen bedömer du eleverna på?  
Eventuella följdfrågor: 

- Varför tittar du på…? 
- Hur tänker du kring elevernas kunskapsintag? 
- Hur tittar du på elevernas praktiskt arbete? 
- Tittar du på förmågorna? 
 
 
 
6. Hur bedömer du att eleverna når upp till de mål du satt upp för 

undervisningen? 
 
Eventuella följdfrågor: 
- Hur menar du/tänker du med…? 
- Varför tittar du på…? 
 

 
 


