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retic part of this paper I introduce various underlying elements that may have had an influence
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2. Inledning

Naturvetenskap är ett resultat av människans nyfikenhet och hennes behov av att förklara sin

omvärld. Genom observationer, hypoteser och experiment har människan utvecklat teorier

och modeller som beskriver världen. Den naturvetenskapliga kunskapen är ej statisk utan

ifrågasätts och förändras med tiden genom nya hypoteser och undersökningar.

Den experimentella verksamheten är viktig för bildandet av naturvetenskaplig kunskap. Den-

na verksamhet utgörs av att hypoteser prövas med hjälp av observationer och experiment.

Detta sätt att förvärva naturvetenskaplig kunskap återfinns i grundskolans undervisning ge-

nom praktiskt arbete. Det praktiska arbetet i de naturorienterade skolämnena kan bestå av

bland annat hypoteser som prövas genom observationer men även av det som i skolsamman-

hang kallas för laborationer.

Laborationer som pedagogisk metod har haft stor genomslagskraft inom den svenska grund-

skolan. Ett förordande av ett experimentellt undersökande arbetssätt återfinns i de senaste

läroplanerna. I dag förutsätts att lärare använder laborationer som pedagogisk arbetsmetod i

den naturvetenskapliga undervisningen. Det är många som har uttalat sig positivt vad gäller

det experimentella arbetets effekt på lärande. Ett exempel är Björn Andersson (1989) som

förespråkar den experimentella verksamheten och menar att elevexperiment ger tillfälle att

tillämpa kunnande i syfte att utveckla förståelse (Andersson 1989, sid. 68).

Men det praktiska arbetets betydelse inom den naturvetenskapliga undervisningen har även

kritiserats. Håkan Hult (2000) har sammanfattat kritiken mot laborationer och menar att labo-

rationer klandrats för att det under arbetets gång alltför ofta ställs antingen över- eller under-

krav. Med underkrav menas att studenten följer detaljerade anvisningar. Det kan även innebä-

ra att studenten samtidigt eller istället för det tänkta med laborationen genomför något som

han/hon redan känner till. Överkrav kan vara att studenten skall lösa problem som han/hon

inte har tillräckliga kunskaper för att lösa eller att studenten, under laborationen, inte klarar att

samtidigt tänka på både teorin och praktiken. Enligt Hult riktas även kritik mot att laboratio-

ner används för att illustrera teori vilket hävdas i många fall inte vara det bästa sättet att hjälpa

studenten att förstå teorin. Laborationer klandras även för att de sällan är kostnadseffektiva.

Det man vinner på att låta studenten laborera står vanligen inte i rimlig relation till vad det

kostar, eftersom det som studenten lär sig snarare är praktiska färdigheter än teoretisk förstå-
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else. Slutligen menar Hult att laborationer kan klandras för att det inte är ovanligt att det labo-

reras på falska grunder. Det riktas då främst klander mot att det laboreras med intentionerna

att illustrera en teori, hjälpa studenten till meningsfullt lärande och teoretisk insikt i naturliga

naturfenomen (Hult 2000, sid. 29).

Under min utbildning har jag träffat på den experimentella verksamheten inom naturveten-

skapen i olika former. Jag har sett den under min praktik på olika grundskolor samt även själv

genomfört laborationer och deltagit i exkursioner under utbildningens campusförlagda del.

Dessa erfarenheter har väckt olika frågor hos mig. Den grundläggande frågan som jag ställde

mig inför denna uppsats var: -Vilka uppfattningar av lärande finns bakom laborationer i den

naturvetenskapliga undervisningen? En viktig del vad gäller skapandet av förutsättningar för

lärande i naturvetenskap är läraren. Lärarens uppfattningar om lärande ligger till grund för

undervisningen. Därför är lärares uppfattningar av lärande i laborativa sammanhang en viktig

del när man vill få en bild av processen och utvecklingen av laborativ undervisning (Buty,

m.fl. 2001, sid. 487).

Detta resonemang resulterade i att jag i detta examensarbete fokuserade på lärares uppfatt-

ningar av lärande. Jag ställde frågan: – Vilka uppfattningar har lärare beträffande begreppet

lärande vid laborationer?
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3. Syfte

Huvudsyftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för vad som ligger till grund för

lärares undervisning. För att nå detta huvudsyfte har jag försökt gestalta hur fenomenet läran-

de framstår för olika lärare. Fenomenet lärande begränsas i den här studien till laborativt ar-

bete inom den naturvetenskapliga undervisningen. Min avsikt var att undersöka vilka uppfatt-

ningar lärare hade kring begreppet lärande. Med ordet uppfattning menar jag ett antagande om

något som en lärare var övertygad om eller tog för givet förhöll sig på ett visst sätt. Genom en

kvalitativ analys av intervjuer med lärare vill jag jämföra och kategorisera den uppfattning av

lärande som ligger till grund för lärarens undervisning.

Min huvudfråga var: Vilka uppfattningar har lärare beträffande begreppet lärande vid labo-

rationer?

För att få svar på min huvudfråga hade jag följande underfrågor:

-  Hur beskriver lärare lärande vid laborationer?

-  Hur beskriver lärare sitt arbete med laborationer i undervisningen?

4. Bakgrund

4.1. Historik

Laborationer med syfte att undervisa kom att växa fram under 1800-talet. Den pedagogiska

idén var att studenten skulle observera och sedan förklara fenomenet (Håland 1999, sid. 41).

Det var på universiteten som traditionen att laborera i undervisningen grundlades i Sverige för

att senare spridas till läroverken som var förberedande för universitetsstudier (Kaiserfeld

1999, sid. 196-199). I småskolan och folkskolan, där majoriteten utbildade sig, undervisades

fortfarande eleven främst i att läsa och räkna. De teoretiska kunskaper som eleverna undervi-

sades i utgjorde ett komplement till de praktiska kunskaper som eleven tillägnade sig utanför

skolan. Kunskap skulle vara allmänbildande och användbar utanför skolan (Dimenäs &

Sträng Haraldsson 1996, sid. 15-16).

Mot slutet av 1800-talet bidrog bland andra Wilhelm Dilthey (1810-1893) till att natur- och

kulturvetenskapen skiljdes. Enligt Gerd B. Arfwerdson (1998) menade Dilthey att genom na-

turvetenskaperna förklaras den naturliga världen för oss och genom kulturvetenskaperna fö r-

står vi människan och mänskliga produkter. Denna uppdelning bidrog så småningom till att
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naturvetenskapliga ämnen infördes i skolans läroplaner (Arfwedson 1998, sid. 68). Kring se-

kelskiftet 1900 räknades fortfarande ämnen som bibellära och historia som oumbärliga medan

naturvetenskapen inte tillhörde allmänbildningen. Detta kom att förändras under seklets första

decennier (Kaiserfeld 1999, sid. 220).

John Dewey (1859-1952) startade 1896 i Chicago experimentskolan, The Laboratory School,

där lärarna fick i uppgift att utveckla pedagogiska metoder. Utöver basfärdigheterna (läsa,

skriva och räkna) uppmuntrades experiment med innehåll och metoder som skulle vara till

nytta utanför skolan och ha en veklighetsanknytning (Lundgren 1998, sid. 41). Det var Dewey

som myntade det i pedagogiska kretsar väl kända begreppet ”learning by doing”. Enligt Arf-

wedson (1998) hävdade Dewey att den kunskap som barn förvärvade i skolan inte längre

kunde ses som ett tillstånd utan som ett resultat av aktiva handlingar och gjorda erfarenheter.

Det enda som enligt Dewey skilde barnet från vetenskapsmannen var graden av tillägnad kun-

skap (Arfwedson 1998, sid. 69-70). Under 1900-talets första årtionden var det främst lärare

som undervisade i de lägre åldrarna som anammade Deweys idéer. Men de pedagogiska ar-

betssätt som förespråkas i dag, temaarbete, projektarbete och problematiserande studier har

sin grund i Deweys syn på lärande.

1905 års undervisningsreform av det svenska läroverket resulterade för naturvetenskapens del

i att ämnet, som kallades naturlära, fick fler timmar och att lärarledda så kallade lärjungelabo-

rationer infördes (Kaiserfeld 1999, sid. 194-196). Laborationens inträde i undervisningen för-

anleddes som tidigare nämnts av traditionen att laborera på universitet. Denna utveckling or-

sakades bland annat av att de som undervisade på läroverken var disputerade lektorer utbilda-

de i denna tradition. En annan bidragande orsak till att laborationen gjorde sitt inträde i un-

dervisningen var den nya pedagogiken som utgick från synsättet att eleverna skulle vara akti-

va (Kaiserfeld 1999, sid. 220).

Redan ett år innan reformen av läroverken lades fram, hade Gerard De Geer, som var geolog,

rektor för Stockholms Högskola och ledamot i andra kammaren, lämnat in en motion där han

förordade bland annat att skolämnet naturlära skulle delas in i biologi, fysik och kemi redan

på realskolan. Denna motion och den debatt som den skapade ledde till att ämnet naturlära

delades upp enligt De Geers förslag fyra år senare (Kaiserfeld 1999, sid. 202).
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I början av 1920-talet hade naturvetenskapen fått ett kraftigt ökat utrymme inom den allmän-

na utbildningen och den lägre tekniska undervisningen. Elevlaborationen var vanligt före-

kommande i olika skolor. De nya undervisningsmetoderna aktiverade eleverna och bidrog till

att de blev aktiva i sitt kunskapssökande (Kaiserfeld 1999, sid. 215). Den fortsatta utveckling-

en av laborationens roll i undervisningen påverkades av att de som var Sveriges ledande före-

trädare för näringsliv och offentlig förvaltning samt de som hade nyckelroller i skolvärlden

hade utbildats på läroverken (Kaiserfeld 1999, sid. 220).

Mot slutet av 1900-talet slog vetenskapen igenom på bred front i undervisningen. Vetenska-

pen och dess arbetssätt låg till grund för skolans innehåll, dess arbetsmetoder och lärarutbild-

ning (Arfwedson 1998, sid. 68).

4.2. Tidigare forskning

Det har genomförts en mängd olika studier av undervisningsväsendet. I texten som följer re-

dogör jag för några resultat som forskningen har kommit fram till och som är av intresse för

min studie.

Lärande har studerats från olika perspektiv. En som liksom jag har studerat uppfattningar om

lärande är Roger Säljö (1979). Han studerade människors uppfattning av vad lärande går ut

på. Studien genomfördes genom intervjuer av 90 personer i olika ålder och olika utbildnings-

bakgrund. Undersökningen resulterade i fem kategorier:

• Inlärning innebär ökning av kunskap.

• Inlärning innebär att man memorerar.

• Inlärning innebär att man tillägnar sig fakta, arbetssätt, osv. som kan bevaras och/eller

användas i praktiken.

• Inlärning innebär att man begriper innebörden av något.

• Inlärningen är en tolkande process som syftar till att förstå verkligheten. (Säljö 1979,

sid. 36).

Håkan Hult (2000) gjorde en litteraturstudie av olika författares uppfattningar av varför labo-

rationen är bra. Han ansåg sig kunna utläsa följande sju syften:

• Det laborativa arbetet utvecklar, hos studenten, en analytisk och kritisk förmåga och

förmågan att formulera mål.
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• Laborationen kan komplettera teorin, visa tillämpningen av en teori och ge studenterna

en känsla för fenomenet.

• Laborationen ger möjlighet att se och pröva tekniker som används vid vetenskapligt

arbete.

• Laborationen ger möjlighet till ett meningsfullt lärande. Detta genom att flera sinnen

används vid lärandet samt för att laborationen underlättar för studenten att se sitt in-

lärningsbehov.

• Det undersökande arbetssättet underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete.

• Laborationen motiverar till fortsatta tekniska och naturvetenskapliga studier.

• Laborationen utvecklar den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan

(Hult 2000, sid. 48).

Även skolans elevuppgifter kan studeras på olika sätt. Joseph J. Schwab har konstruerat en

klassificeringsgrund för experimentella uppgifters styrningsgrad som bland annat redovisas av

Stellan E. Löfdahl (1987). Klassificeringen innebär att man ser på tre faktorer vad det gäller

uppgiftens konstruktion. Dessa tre är följande: problem, genomförande och svar. Dessa tre

kan vara öppna eller givna enligt följande tabell:

Frihetsgrader Problem Genomförande Svar

0 givet givet givet

1 givet givet öppet

2 givet öppet öppet

3 öppet öppet öppet

(Löfdahl 1987, sid. 164).

Frihetsgraden är ett mått på hur pass styrd uppgiften är. Frihetsgraden minskar med styrning-

en.

Löfdahl (1987) har med hjälp av Schwabs klassificeringsgrund studerat experimentella upp-

gifter i realskolans (1905, 1928 och 1933) och grundskolans (1962, 1969 och 1980) läromedel

i fysik. Löfdahls undersökning visade att läromedlens styrning har förändrats genom tiden.

Löfdahl fann bland annat att uppgifter med frihetsgraderna 2 och 3 stod för 9 %, om man ser

på alla undersökta läromedel sammantaget. Realskolan hade störst andel uppgifter med fri-
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hetsgrad 2. Han påpekade även att av de undersökta läromedlen konstruerade under Lgr 691

var 97 % detaljreglerade laborationsanvisningar och detta förändrades inte nämnvärt under

följande läroplan Lgr 80. Löfdahl skriver i sin sammanfattning att i stort sett var 10 av 11 av

de undersökande experimentella uppgifterna i hans studie konstruerade så att de inte gav ele-

ven möjlighet att själv designa genomförandet. Han ser även att styrningen snarare har ökat

än minskat från realskolan till grundskolan (Löfdahl 1987, sid. 165-168).

Ett annat sätt att angripa problemområdet skolan är att studera undervisningen. Kerstin Berg-

qvist (1990) beskriver i sin avhandling, Doing schoolwork – Task premisses and joint activity

in the comprehensive classroom, genomförande av laborationer i optik. I denna avhandlig

beskrivs lärarens motiv till det laborativa arbetet som ett sätt att få eleverna att verkligen för-

stå det som undervisas i motsats till den traditionella katederundervisningen där eleven antas

lära sig det som läraren säger. Den egna undersökningen och upplevelsen ger eleven möjlig-

het att förstå. Bergqvist menar att denna syn på lärande kan beskrivas med uttrycket ”I hear

and I forget, I see and I remember; I do and I understand” som Bergqvist hämtat från I Do

and I understand av Walkerdine (1984) (Bergkvist 1990, sid. 70-71).

4.3. Läroplanen

Läroplaner har påverkats av den aktuella diskussionen inom inlärningsforskningen. Läropla-

nen fastställs i Sverige av regeringen och styr tillsammans med skollagen verksamheten i

skolan. Jag har valt att nedan redovisa huvuddragen i de två senaste läroplanerna. Den senas-

te, Lpo 94, helt enkelt på grund av att det är den som läraren är ålagd att arbeta efter. Den ti-

digare, Lgr 80, har jag valt att ta med för att de lärare som ingår i undersökningen har arbetat

efter den och man kan anta att detta påverkat deras syn på lärande.

4.3.1. Lgr 80

I Läroplan för grundskolan från 1980 anses bland annat att skolans uppgift är att knyta an till

elevers kunskaper och färdigheter som de förvärvat utanför skolan. Skolan skall utifrån ele-

vernas tidigare kunskaper leda elevernas kunskapssökande in på väsentliga områden. Lärandet

är en aktiv och skapande process som skall syfta mot ett bestämt mål (Lgr 1980, sid. 14).

                                                
1 Läroplan för grundskolan utgiven 1969.
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Läroplanen tar upp principer för det pedagogiska arbetet. Principerna bör, enligt Lgr 80,

prägla arbetssättet för att inlärningen skall bli effektivt. Dessa principer har jag valt att sam-

manfatta i följande punkter:

• Elevernas verklighetsbild skall vara utgångspunkten för arbetet. Läraren skall bygga

vidare på elevernas egen nyfikenhet genom att arbetet utgår från något aktuellt eller

näraliggande område. Sedan skall undervisningen föra eleverna vidare och vidga de-

ras verklighetsuppfattning i tid och rum.

• Arbetet kan utgå från problem, som eleverna själva ställer, vilket tränar eleverna i

problemlösning.

• Varvande av iakttagelser, teori och tillämpningar kan vara det värdefullaste arbets-

sättet. Eleverna får då tillägna sig kunskaper genom att själva observera, undersöka

och erfara. De blir även bekanta med hur teorier formas.

• Läraren skall inte bara organisera arbetssituationerna utan även vara aktiv, samtala

och samarbeta med eleverna.

• Eleverna skall få en vana att ta del av andras erfarenheter genom att utnyttja böcker,

bibliotek och olika media.

• Tillämpningar som iakttagelser och experiment måste ges ett stort utrymme i arbetet.

Om den verbala informationen får ta överhanden över undervisningen kan den leda

till skoltrötthet. Det är först genom tillämpningen som eleverna tar till sig kunskaper-

na som sin egendom, insikterna befästs och blir meningsfulla.

• Eleverna skall kunna se påtagliga resultat av arbetet. Därför skall det finnas mål och

etappmål att sträva mot.

• Individualisering måste så långt det är möjligt prägla arbetet. Stoff, arbetssätt och tid

kan individualiseras. Genom att arbetssätt och uppgifter individualiseras kan eleverna

lära sig samarbetets värde. Var och en i en grupp bidrar inom ett tema eller ett projekt

med olika insatser för att producera ett gemensamt resultat (Lgr 1980, sid. 48-50).

Naturvetenskaplig undervisning benämns som ett orienteringsämne och innefattas i Lgr 80 av

biologi, fysik, kemi och teknik. I undervisningen anbefalls arbetssätt som inte bara innehåller

teori utan även exkursioner, studiebesök, fältarbete, experiment, laborationer och praktiskt

arbete (Lgr 1980, sid. 113).
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4.3.2. Lpo 94

I Läroplanen för grundskolan från 1994, reviderad 1998, är skolans uppgift att bland annat

vara allmänbildande och förbereda eleverna så att de kan orientera sig i en komplex verklig-

het, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Detta resulterar i att studie-

färdigheter och metoder att tillägna sig anses vara viktiga. Det anses även vara angeläget att

anlägga övergripande perspektiv viket innebär att undervisningen ses ur ett historiskt, miljö-

mässigt, internationellt och etiskt perspektiv (Lpo 94, 1998, sid. 7-8).

Kunskap delas upp i olika former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa olika

former av kunskap förutsätter och samspelar med varandra. Läroplanen menar därför att ar-

betet i skolan skall ge utrymme för de olika kunskapsformerna och att skapa ett lärande där

dessa former balanseras och bildar en helhet (Lpo 94, 1998, sid. 8).

Under kapitel 2.1, Kunskaper, redovisas mål och riktlinjer för skolans undervisning utifrån ett

kunskapsinhämtande perspektiv. I detta kapitel återfinns de riktlinjer som styr lärarens peda-

gogiska arbete.

”Läraren skall:

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

•  stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och

• organisera och genomföra arbetet så att eleven,

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och

- utveckla hela sin förmåga,

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen

- går framåt,

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande ”(Lpo 94, 1998, sid. 14-15).
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Den naturvetenskapliga undervisningen innefattar skolämnena biologi, fysik och kemi. Dessa

ämnen har i läroplanen en gemensam kursplanetext. Syftet med utbildning i de naturoriente-

rande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga.

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena bland annat sträva mot att ele-

ven har tilltro till och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen

begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet.

Skolan skall även sträva mot att eleven utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser

och teoretiska modeller samt utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier

och hur detta i sin tur leder till att teorierna förändras (Skolverket 2000, Kursplaner och be-

tygskriterier, sid. 46-47).

Kursplanen beskiver naturvetenskaplig verksamhet som ett resultat av människans strävan att

förklara sin omvärld. Utvecklandet av modeller och teorier har en central roll i denna beskriv-

ning. Kursplanen nämner även det experimentella arbetssättet.

”En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den experimentella

metod som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av observationer och experiment.

Detta sätt att arbeta genomsyrar även de naturorienterande ämnena” (Skolverket 2000,

Kursplaner och betygskriterier, sid. 48).

4.4. Teorier för lärande
Den för tiden aktuella diskussionen inom inlärningsforskningen har påverkat samtidens både

styrdokument och undervisning. Under 60-talet genomsyrade behaviorismen diskussionen

och på 70-talet kom konstruktivismen att inta det dominerande perspektivet på inlärning.

På 80-talet växte kritiken mot konstruktivismen och den inlärningsteoretiska diskussionen

närmade sig allt mer det, i dag av många förespråkade, sociokulturella perspektivet (Carlgren

1999, sid. 14-16). Under 80-talet pågick en debatt mellan företrädare för aktivitetspedagogi-

ken och förmedlingspedagogiken. Debatten handlade bland annat om hur undervisningen

skulle genomföras, antingen med projekt och grupparbeten eller med katederundervisning. I

Sverige kom debatten framför allt att handla om huruvida man skulle låta eleverna laborera

efter kokboksliknande laborationsinstruktioner eller utgå från elevernas tidigare erfarenheter

(Szybek 1998, sid.8).



Johanna Flodin./ GRU 02-02-14 17

Ordet lärande är förknippat med flera olika metaforer som t ex inlärning, kunskapsinhämtande

och kunskapsförvärv. För att beskriva elevens aktivitet används vanligtvis ordet inlärning.

Ordet förmedlar synen på vad skolans aktivitet syftar till, att flytta in något i eleven (Säljö

1992, sid. 28). Genom tiden har det utvecklats olika teorier för hur lärande går till. Dessa teo-

rier har påverkat skolans styrdokument och undervisning. Olika teorier har dominerat i olika

tider och lämnat spår efter sig i undervisningen. Nedan redovisas tre teorier som enligt Svein

Sjøberg (2000) anses ha varit viktiga för den naturvetenskapliga undervisningen under de

senaste fem decennierna: behaviorismen, konstruktivismen och det sociokulturella perspekti-

vet (Sjøberg 2000, sid. 276). Jag har valt att därutöver beskriva den empiriska synen på läran-

de, som enligt Björn Andersson (1989) har påverkat utformningen av skollaborationer.

4.4.1. Behaviorismen

Behaviorismen dominerade den pedagogiska diskussionen fram till 1960-talet men ännu idag

har denna teori inflytande över undervisningen (Wyndhamn, m.fl. 2000, sid. 77). Den behavi-

oristiska teorin har sin grund i studier av förändringar i individens beteende. Genom att stude-

ra beteenden kan man dra slutsatser om tänkandet, fast detta är inte det centrala i behavioris-

tiska studier. I stället är det vad individer gör som är i fokus. Den behavioristiska teorin för-

klarar och beskriver lärande utan att lägga någon som helst vikt vid mentala processer. Enligt

behaviorismen betyder den fysiska miljön mycket för utvecklingen och undervisningens upp-

gift är att inplantera beteendeformer eller förhållningssätt. Lärande sker enligt den behavio-

ristiska teorin genom att individen anpassar sitt beteende till något nytt och förväntat. Det är

läraren tillsammans med den yttre motivationen som spelar en central roll för att lärandet.

Den fysiska erfarenheten ligger till grund för lärandet. Den amerikanske psykologiprofessorn

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) brukar ses som en förgrundsfigur för behaviorismen.

Hans studier grundade sig bland annat på behavioristen John B. Watsons (1878-1958) tes att

allt lärande består av beteendeinlärning.

Inom behaviorismen kallas undervisningen programmerad och bygger på den så kallade sti-

mulus – respons - teorin. Respons är det benämningen för observerbart beteende. Stimulus är

det som lägger grunden för respons. Konsekvensen av beteendet är det som avgör om ett be-

teende kommer att upprepas. Undervisningen skall enligt behaviorismen vara välstrukturerad

och i detalj planerad. Som medel för att förändra beteenden används belöning (beröm) och
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bestraffning (klander). Behaviorismens syn på lärande är att det är en pågående process där

barnet har en relativt passiv roll.

4.4.2. Empirismen

Empirismen gränsar till behaviorismen. Empirismens syn på lärande kan i korthet beskrivas

som att erfarenhet är den enda vägen till kunskap. Erfarenheter får vi genom de yttre sinnena

och det inre sinnet. De yttre sinnena är till exempel syn och lukt. De kunskaper som förvärvas

genom de yttre sinnena är enligt empirismen sanna och tillförlitliga. Sinnena är passiva och

objektiva och deras funktion liknas av Andersson (1989) vid en kamera som tar fotografier.

Det inre sinnet kan iaktta tillstånd i det egna medvetandet. Det använder erfarenheterna från

de yttre sinnena för att skapa tillförlitliga generaliseringar. Den empiriska synen på lärande

resulterar i att undervisningen handlar om konkreta material. Eleven hämtar sin kunskap ge-

nom att utforska och undersöka. Resultatet av det laborativa arbetet blir att kunskap överförs

från laborationsmaterielen till eleven (Andersson 1989, sid. 16).

Andersson (1989) menar att man i dag kan se två variationer av empirismen. Den första vari-

anten, som finns i undervisningen i de lägre skolåren, innebär att eleven får relativt stor frihet

och tid till egna undersökningar. Enligt Andersson låter detta mycket bra, men han understry-

ker att det är viktigt att komma ihåg att grundmotivet för empirismen är föreställningen om att

riktig kunskap överförs från experimentmaterielen till eleven. Den andra varianten av empi-

rismen, som idag är vanligast i de högre skolåren, innebär att undervisningen består främst av

laborationer styrda av skriftliga instruktioner. Genom att organisera stoffet underlättar läraren

elevens lärande, eller som empirismen uttrycker det elevens inlärning. Kunskapen finns i det

som förmedlas av läraren, både det muntliga och materiella. Det som avgör lärandet är huru-

vida eleven är öppen för kunskapen. Enligt den senare varianten av empirismen kan man be-

driva naturvetenskaplig undervisning i snabb takt. Elevens mottaglighet för kunskap anses

dock inte vara obegränsad. Därför använder man sig av övningar och repetition som till ex-

empel frågor och arbetsuppgifter vid avslutat avsnitt. (Andersson 1989, sid. 17).

Den empiriska undervisningen är inriktad på produkten. De föreställningar som inte passar in

i den undervisade naturvetenskapliga teorin är felaktiga och kallas missuppfattningar. Genom

att eleverna leds att göra noggranna observationer och analyserar dessa undviker man miss-

uppfattningar.
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4.4.3. Konstruktivismen

De läroplaner och liknande officiella dokument som formulerades i olika länder under 60-,

70-, 80- och 90-talen är influerade av den schweiziska psykologen Jean Piagets (1896-1980)

idéer om kognitiv utveckling. Det språkbruk som lanserades handlade om hur barn skulle till-

låtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt och styras av sin egen ny-

fikenhet, man skulle förstå och inte bara lära utantill (Säljö 2000, sid. 58). Piagets teorier lig-

ger till stor del grund för den modell för lärande som kallas konstruktivismen.

Jean Piagets syn på utveckling vilar på en biologisk bas. Piaget antog att människan var född

med en stark lust och vilja att lära. Han menade att det fanns hos människan en biologiskt

betingad strävan att förstå och kontrollera sin omvärld. Denna strävan byggde på en innebo-

ende drivkraft att undersöka och utforska sin omvärld. Intelligensen var enligt Piaget ett bio-

logiskt system som ordnar sina delar till en helhet, i en allt bättre jämvikt med omgivningen.

Strävan och möjligheten att lära kom som ett resultat av störning i jämvikten. Individen strä-

vade efter att genom självreglering återskapa jämvikten (Andersson 1985, sid. 3).

Piaget menade att alla barn genomgår utvecklingsstadier i sitt tänkande enligt en lagbunden

ordning. Utvecklingen är styrd av inre processer hos individen. I undervisningen innebär Pia-

gets teorier att individens naturliga kunskapsutveckling ligger till grund för undervisningen.

Läraren tar hänsyn till elevens utveckling och bygger vidare på tidigare kunskaper. Piaget

visade att barns och vuxnas föreställningsvärldar skiljer sig åt. Bland annat beskrev han hur

barn resonerar under olika perioder av sin utveckling och hur barn successivt kommer fram

till den vuxnes förmåga att tänka logiskt.

Piagets teorier resulterar i ett förordande av experimentell verksamhet där experimenten är

anpassade efter elevens kognitiva utveckling (Carin, 1985, sid. 35). Elevens egna undersök-

ningar ger möjlighet till inlärning utifrån elevens förutsättningar. Börje Ekstig (1991) menar

att ett uttryck för denna tanke är den svenska traditionella undervisningsmetoden som be-

nämns det undersökande arbetssättet. Det undersökande arbetssättet bygger på uppfattningen

att eleven genom experiment och observationer bildar kunskap. Arbetssättet har setts som en

garanti för att eleven ska förvärva korrekt kunskap. Undersökningar har dock visat att trots
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det undersökande arbetssättet kan elever hålla kvar sina felaktiga föreställningar eller uppleva

experimentet på annat sätt än läraren (Ekstig 1991, sid. 15).

Kunskap är enligt konstruktivismen något som individen själv konstruerar. Med detta menas

att kunskap inte är något som överförs direkt och rakt av, utan den måste omformas och kon-

strueras. Denna konstruktion innebär att den nya kunskapen relateras till individens tidigare

erfarenheter och utifrån det bildar individen en egen mening. Lärandet påverkas därför, enligt

konstruktivismen, av elevens tidigare erfarenheter.

Konstruktivismens synsätt resulterar, för undervisningens del, i att det blir viktigt att veta ele-

vens utgångsläge. Eleven skall genom de tankestrukturer som han/hon redan har förstå det

nya. Om undervisningen skall bygga på elevers egna undersökningar är det viktigt att den

även bygger på elevens egna föreställningar, hypoteser. Det egna praktiska undersökande,

utifrån det konstruktivistiska perspektivet på lärande, ger eleven möjlighet att bli medveten

om sitt eget tänkande.

4.4.4. Det sociokulturella perspektivet

Det sociokulturella perspektivet på lärande är den teori som finns bakom kunskapssynen i den

senaste läroplanen, Lpo 94. Perspektivet har sin grund i den ryska psykologen Lev Vygotskijs

(1896-1934) teori om kognitiv utveckling med en stark betoning på samverkan mellan det

sociala och individen.

Enligt Gerd B. Arfwedson (1998) såg Vygotskij att grunden till intelligensen ligger i mötet

mellan arbete och språk. Tanke och språk är format av det sociala sammanhanget. Vi formas

och utvecklas genom den sociala interaktionen med andra människor och vår miljö. Det vikti-

gaste medlet för att nå en utveckling är språket. Enligt Arfwedson såg Vygotskij undervisning

som en relation mellan en vuxen och ett barn. Men eftersom inget samhälle gav barnet möj-

lighet att ha egen lärare involverade Vygotskij kamraterna i inlärningsprocessen (Arfwedson

1998, sid. 142-146).

Dimenäs (2001) hävdar att Vygotskij ansåg att läraren bör vara elevens samtalspartner och

problematisera innehållet utifrån elevens egen erfarenhet och därefter utmana denne att an-

stränga sig över den nivå där eleven befinner sig. Läraren verkar då i elevens proximala ut-

vecklingszon. Enligt Dimenäs såg Vygotskij just denna utvecklingszon som avgörande för att
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eleven skall kunna utveckla kunskap. Dimenäs hävdar att Vygotskijs huvudtes var att utveck-

lingsprocesserna inte sammanfaller med undervisningsprocesserna. Vygotskij menade även

att formell undervisning inte bara innebär att eleverna lär sig ett visst innehåll, utan att de

också lär principer för att lära (Dimenäs 2001, sid. 23).

Centralt i det sociokulturella perspektivet är att det är genom den kommunikativa processen

som människan blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Detta resulterar i att lärande ur ett

sociokulturellt perspektiv medför att eleven kan använda språk och tanke som specifika intel-

lektuella redskap. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det inte rimligt att tro att elevers egna

aktiviteter leder till abstrakta kunskaper som exempelvis kunskaper som är förknippade med

vetenskaplig kunskap. Kunskapen finns inte i objekten i sig utan i våra beskrivningar av dem

och då blir de inte lätta för elever att utforska på egen hand. Verkligheten synliggörs genom

fysiska, intellektuella och språkliga redskap (Dimenäs 2001, sid. 27). De sociala, historiska

och kulturella kontexterna är även betydelsefulla för lärandet och all kunskap är kontextuellt

bunden.

Kunskapen i ett sociokulturellt perspektiv är språklig, diskursiv. Genom att utveckla diskurser

kan människan samla erfarenheter och omskapa sin verklighet. Att utvecklas och att lära är en

fråga om att förvärva språkliga klarheter, intellektuella/diskursiva redskap, med vilka nya och

hittills okända företeelser kan förstås på ett mer nyanserat sätt. Det är förtrogenhet med dessa

intellektuella redskap som hjälper oss att minnas. Språket spelar också en avgörande roll när

individen agerar fysiskt med händerna och praktiska redskap (Säljö 2000, sid. 91).
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5. Metod

Det finns i dag inga möjligheter att studera vad andra människor tänker. Därför är det genom

språket som vi kan få tillgång till de föreställningar som finns bakom människors agerande.

För att få svar på olika frågeställningar använder man sig inom forskningen av olika metoder.

Valet av metod är en fråga om vilken som passar bäst för att belysa problemet och ge svar på

undersökningens syfte och frågeställningar (Holme 1991, sid. 85).

5.1. Fenomenografi

Undersökningar kan vara både kvantitativa och kvalitativa. De kvantitativa undersökningar-

nas syfte kan beskrivas som ett sökande efter något generellt, som gäller alla. Detta arbetssätt

kräver insamlande av ett stort antal fakta och ofta en statistisk analys. Det kvalitativa arbets-

sättet innebär att forskaren inriktar sig på att beskriva det enskilda fallet (Johansson & Sved-

ner 1996, sid. 16). Kvalitativa metoder syftar till att ge en helhetsbild och en ökad förståelse

för sociala processer och sammanhang. Jag valde att i denna uppsats använda mig av en kva-

litativ metod för att undersöka lärares uppfattningar av lärande vid laborationer.

Inom ramen för kvalitativ metod finns det olika vetenskapsteoretiska traditioner; hermeneutik,

etnografi och fenomenologi och fenomenografi (Larsson 1986, sid. 12-14). Jag valde att lägga

min ansats i fenomenografin som är en kvalitativ analysmetod som används i pedagogisk

forskning. Inom fenomenografin studeras människors uppfattning av olika aspekter på om-

världen. Metoden har inte som syfte att avgöra om något är sant eller falskt utan syftar till att

beskriva, analysera, tolka och försöka förstå människors uppfattningar.

5.2. Datainsamling och databearbetning

För att få svar på mina frågor valde jag att genomföra intervjuer i öppen form. Inom fenome-

nografin innebär detta att man genomför djupintervjuer som kan vara från 15 minuter till två

timmar (Uljens 1989, sid. 11). I mina intervjuer har jag försökt att få fram lärarnas uppfatt-

ningar av lärande. Under intervjun sker det, hos läraren, en medveten reflektion av lärandet. I

den öppna intervjun får den som intervjuas möjlighet att själv tolka fenomenet och avgränsa
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det samt bearbeta sina svar. Den fenomenografiska intervjun söker inga rätta svar. Därför

skall intervjufrågorna formuleras så att de inte är färgade av intervjuarens egna åsikter.

I denna undersökning har intervjuerna tagit mellan 45 minuter och 60 minuter och föregåtts

av minst en kontakt via e-post eller telefon. Intervjuerna genomfördes som en dialog mellan

mig och den intervjuade läraren. Dialogen strukturerades runt min huvudfråga, mina under-

frågor och arbetets nyckelord. Som utgångspunkt för samtalet använde jag mig av en labora-

tionstext som jag hämtade ur Fysik Lpo för grundskolans senare del utgiven av Bo Paulsson

och TEFY (1996). Skollaborationen syftar till att eleven skall undersöka Arkimedes princip

(Bilaga1.)

Genom databearbetningen ville jag hitta kvalitativt skilda kategorier som beskriver lärarnas

uppfattningar. Bearbetningen innebar att intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan

vidare bearbetas och analyseras. När jag senare i resultaten valt att redovisa delar av intervju-

erna har dessa bearbetats så att formfel och dialekt redigerats utan att innehållet förändrats.

Ord som i samtal kan kallas utfyllnadsord, till exempel ord som liksom och liknande har jag

redigerat bort, utan att ändra innehållet i svaren.

5.3. Urval

Min undersökning omfattade utbildade lärare som undervisar i naturvetenskap i grundskolans

senare skolår. Dessa lärare var verksamma i två olika mindre kommuner i Mellansverige. Ge-

nom att kontakta skolorna i kommunerna fick jag kontakt med lärare. Slumpmässigt, beroen-

de på lärares möjligheter att delta, gjordes urvalet från fem olika skolor. Urvalet resulterade i

sex lärare av bägge könen och i varierande ålder och antalet verksamma år i yrket.

5.4. Analysinstrument

I studien har jag använt mig av fenomenografisk analysmetod. Analysarbetet har resulterat i

kategorier vilka har skapats genom jämförelser. Genom att beskriva skillnader och likheter i

lärarnas uppfattningar har jag bildat beskrivningar av de olika kategorierna (Uljens 1989, sid.

39). Analysarbetet har inneburit att jag har läst materialet flera gånger och både sorterat och

tolkat. När man inom fenomenografin sorterar innebär detta bland annat att man tar bort de

delar som inte behandlar det studerade fenomenet. I sorteringen hanteras även materialet i
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dess kontext. Det är viktigt att analysen fokuserar på lärares uppfattning och inte på hur lära-

ren uppfattade frågan.

Min fenomenografiska analys kan delas in i fyra delar. Första delen bestod av läsning av hela

intervjumaterialet därefter skedde en analys av vad läraren pratar om. Följande del bestod av

en analys av hur de pratar om fenomenet. Resultatet av denna analys återfinns efter varje re-

dovisad intervju. Den sista delen innebar att jag beskrev uppfattningarna och resultatet av

detta är det som redovisas under rubrik 6.7. kategorisering av uppfattningarna.

5.5. Etiska aspekter

Lärarens deltagande i denna undersökning har varit helt frivillig och med möjlighet att när

som helst avsluta deltagandet. Jag har även valt att inte redovisa något som kan avslöja lära-

rens identitet. Detta informerades även läraren om innan intervjun. Redan vid transkribering-

en tilldelades lärarna kodnamn som sedan följt materialet till slutprodukten. Råmaterialet,

banden med de inspelade intervjuerna, har endast hanterats av mig. Dessa har även förstörts

efter transkriberingen.

5.6. Metoddiskussion

Det var inga svårigheter att få tag på lärare som ville delta i studien. Den enda motgången jag

stötte på var att ordna tid för intervju då lärarna hade mycket annat att göra. Lärarna var vä l-

digt villiga att prata under intervjun och ibland var det svårt att styra in dem på det relevanta

för studien. En viktig aspekt när man genomför en undersökning om uppfattningar är att in-

tervjuarens egna uppfattningar inte skall färga den intervjuades svar. Detta har jag varit väl

medveten om när jag genomfört intervjuerna men samtidigt finns ingen garanti för att jag inte

omedvetet påverkat svaren.

Undersökningen har begränsats till sex lärares uppfattningar och resultatet är därför endast

representativt för dessa lärare. För att kunna generalisera krävs större och djupare undersök-

ningar. Den avslutande kategoriseringen är ett resultat av min egen analys av lärarnas svar.

Detta innebär att detta är min bild av lärarnas uppfattningar.
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6. Resultat och analys
I resultatet nedan redovisar jag endast de delar av intervjuerna som innehåller samtal om

lärande. Jag redovisar varje individ för sig. Varje redovisning följs sedan av en kort analys av

vad läraren säger i intervjun.

6.1.Astrid

6.1.1. Resultat

Intervjun inleddes med att texten till laborationen Arkimedes princip visades och sedan sked-

de det ett samtal om denna:

Johanna: Hur ser du på lärandet i den här laborationen?

Astrid: Man serverar så mycket för dom så ska dom göra den och antagligen upptäcka något.

Sen är det Arkimedes princip och det har de kanske redan läst om i boken. Den här är alldeles

för mycket traditionellt fysikmaterial jag tror att man kanske inte fattar någonting […] egent-

ligen vad man lärt sej. Skulle man ta in ett badkar och ber dom hoppa i eller nåt sånt där […]

Man skulle kunna använda sej av modellera eller någonting. I alla fall om du menar på hög-

stadiet.

Johanna: Mmm […]

Astrid: Den här utgår från att eleven kan inte så mycket innan […] eleven har ju oftast en

upplevelse av Arkimedes princip […] som de inte tänker på. Man kan bara ta in med det här

med båtar eller varför något kan flyta […] det gör inte den här.

Johanna: Har du någon annan lösning?

Astrid: Om man gjorde den här utan instruktionen och bara tog fram material och så kan man

göra det för att dom ska lära sig sätt ihop materialet. Man kan ju även jobba med lab för att de

ska lära sig att samarbeta.
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Samtalet gick vidare från den konkreta laborationen till att handla om lärarens arbete. Senare i

samtalet:

Johanna: Hur arbetar du själv med laborationer?

Astrid: Jag använder mer vardagligt material, vi har ju lite sånt där också ( läraren syftar till

laborationen om Arkimedes princip). Vi har en bok som använder mer vardagsmateriel. Jag

tror att de känner igen det redan innan, det är inte helt obekant för dom.

Johanna: Hur upplever du att lärandet ser ut när du arbetar med laborationer?

Astrid: Det finns ju all spridning. Från att en del inte förstår, dom gör bara för att dom ska

göra, till att en del verkligen har en ren aha-upplevelse.

Johanna: Hur tror du att processen ser ut mellan görandet och aha-upplevelsen?

Astrid: Labbar tror jag mest hjälper de elever som måste göra någonting och se det för att för-

stå.

Johanna: Mmmm […]

Astrid: Man lär sig genom att se, känna, uppleva och undersöka själv.

6.1.2. Analys

Astrid framför i intervjun en uppfattning som innebär att lärande vid laborationer sker bäst om

man utgår från elevens tidigare kunskaper. Hon menar att det nya skall kopplas till tidigare

erfarenheter som till exempel att båtar och flytkraft kan kopplas till Arkimedes princip. Detta

kan ses som en konstruktivistisk syn på lärandet. Man kan även koppla detta resonemang till

Lgr 80 där man förespråkar att läraren skall knyta an till elevers kunskaper utanför skolan.

Eleven bygger sin kunskap utifrån den kunskap som han/hon redan har.

Läraren har uppfattningen att laborationen fungerar olika för olika individer. En del finner

inte kunskapen i laborationen medan andra får det som läraren kallar aha-upplevelser. Astrid

beskriver sin uppfattning av lärande vid laborationer med att man lär sig genom att se, känna,

uppleva och undersöka själv. Detta tolkar jag som att Astrid till viss del har en empirisk syn
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på lärande. Lärandet är beroende av hur pass mottaglig eleven är och att man lär sig genom

erfarenheter.

Astrid beskriver även att hon i sin undervisning använder sig av vardagsmaterial för att ele-

verna skall känna igen sig. Hon påpekar att den medhavda laborationstexten om Arkimedes

princip serverar eleven för mycket. Den lämnar för lite utrymme för egna tankar. Astrids be-

skrivning av sitt arbete kan tolkas som en beskrivning av ett arbete efter ett konstruktivistiskt

perspektiv på lärande. Det finns även en klar koppling till det arbetssätt som förespråkas i Lgr

80.

6.2. Beata

6.2.1. Resultat

I samtal kring laborationstexten om Arkimedes princip:

Johanna: Hur kan lärandet se ut?

Beata: Det är olika från individ till individ så det kan inte jag gå in och titta på. Processen är

olika för olika från individ till individ. Vissa får aha-upplevelsen genom att känna och se och

vara med, med händerna hela tiden. Och andra kan rent teoretiskt tillägna det här.

Johanna: Hur arbetar du med laborationer?

Beata: De gör sina laborationer och ofta så försöker man tala om vad syftet är vad de ska lära

sig och att laborationen kan vara en väg. De skriver ner sina iakttagelser och funderar. Sen så

får de försöka och komma med förklaringar till varför skedde det som skedde.

Johanna: Vilken bild har du av processen då lärande sker?

Beata: De lär sig genom att iaktta och relatera till sånt som de redan kan. Associera – tänk på

hur ser det ut när, en kemisk reaktion, sockerkakssmeten. Ser den lika dan ut före och efter

den har varit inne i ugnen. Att man försöker referera till bekanta begrepp om de inte direkt

snappar det.

Johanna: Hur ser laborationerna ut som du jobbar med? Är det liknande den här (Jag syftar

till TEFY laborationen)?

Beata: Det är både och. Kemi är ju helt nytt för dom när de kommer i åttan. Fysiken och bio-

login har de ju hållit på med en del innan. Så det är mycket som är spännande. Så det är vä l-
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digt tacksamt att sätta igång med. Det jag gör är att merparten baseras på deras egna labora-

tioner eller att vi gör en laboration tillsammans och diskuterar vad är det som händer, varför

det händer.

Samtalet gick vidare från laborationstexten till en mer generell diskussion kring laborationer:

Johanna: Vilka fördelar ser du med laborationer i undervisningen jämfört med annan under-

visning i NO?

Beata: Självklart, man tar en aktiv del själv, du får göra någonting. Man använder inte bara

huvudet utan du använder händer. Hela kroppen är ju med när man laborerar. Du sitter inte

stilla, du är inte hänvisad till din plats utan du måste röra dig under tiden och det är ju också

något som är positivt för väldigt många elever i dag. Och det här med samarbete, arbetsför-

delning […]

Johanna: Ser du några nackdelar med laborationer?

Beata: Nej, inte på den här nivån. Därför där kan alla få ut någonting av laborationer

6.2.2. Analys

Beatas uppfattning av lärande är att det är något individuellt och inte något som läraren kan

”gå in och titta på”. Hon menar att lärandet sker inne i individen. Detta uppfattar jag som en

beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Beata beskriver att vissa individer får

det som hon kallar aha-upplevelser genom att känna, se och hålla på med händerna medan

andra kan lära sig utan praktiska uppgifter. Dessa uppfattningar kan tolkas som ett uttryck för

ett empiriskt synsätt på lärande. Erfarenheter ger lärande och lärandet sker inne i individen.

Beata är av den uppfattningen att lärande sker genom att eleven relaterar till tidigare kunska-

per. Beata påpekar att när man laborerar är hela kroppen med, vilket hon upplever som posi-

tivt för många elever. Beatas uttryck för att relaterar ny kunskap till den gamla kan ses som ett

uttryck för en konstruktivistisk syn på lärande.

Läraren beskriver att hon i sin undervisning i naturvetenskap utgår från elevens tidigare erfa-

renheter. När hon har i sin undervisning genomfört en laboration diskuteras laborationen och

resultatet. Beatas beskrivning av arbetet kan tokas som ett arbete efter en konstruktivistisk syn

på lärande. Samtidigt betonar hon diskussionen vilket tyder på ett sociokulturellt perspektiv
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på lärande. Man kan även dra paralleller från lärarens beskrivning till Lgr 80 där elevens ut-

gångspunkt har en viktig roll vad det gäller undervisningens form och innehåll.

6.3. Curt

6.3.1. Resultat

Johanna: (Visade den medhavda laborationstexten för läraren)

Curt: Det här är inte så som man vill ha det. Det här är inget att det får tänka själva. De följer

punkterna och egentligen drar de ingen slutsats heller.

Johanna: Hur kan lärandet se ut om man arbetar efter den här laborationen?

Curt: Det här har enligt min mening inget med inlärning över huvud taget att göra. Inga egna

slutsatser. Man får vända på det och ställa en öppen fråga till eleverna. Vad kräver du för ut-

rustning? Hur skulle du montera för att det skulle fungera? Det finns inget sånt här. Och det är

det som är tråkigt om man följer läroböckerna. Genom att läroböckerna inte tänker på inlär-

ning som en process dom tittar på målen och så ser dom hur dom kan göra. Det har ju ingen-

ting med inlärning, det här, att göra. Utan det här är jättebra för elever som kan läsa och dra

väldigt snabba slutsatser. Vad menar författaren? Vad vill han att jag ska svara? Men det har

inget med inlärning att göra.

Johanna: Hur skulle du lösa den här uppgiften? Hur skulle du nå syftet med laborationen?

Curt: Dels tycker jag att man ska väva in ett samarbete mellan NO och matematiken för här

pratar dom om kubikcentimeter. Som man läser i årskurs åtta. Så det här skulle vara bra att

göra i årskurs åtta då man läser volym. Sen skulle jag försöka få dom att tänka. Ni har en sten

här, vi har ingen våg. Hur skulle ni kunna få fram volymen på stenen? Så att de får i grupper

börja diskutera, prata med varandra. För det är i pratet de kan komma fram till lösningar. Det

tycker jag är viktigare inlärning. Sen när de får ställa upp olika hypoteser, det finns ingen hy-

potes över huvud taget här, bara slutsats. Och hypoteser kontra slutsatser är det som har med

inlärning att göra. Sen kan man efteråt komma in på att det finns något som heter Arkimedes

princip och vad det kommer av. När han låg i badkaret […] Man kan ju gå andra hållet. Det är

bara punkter som de ska fylla i och många har inte lärt sig någonting. Många har inte gjort

det.
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Johanna: Mmm […]

Curt: Ja, här kan de bara om man använder sig av vattnets lyftkraft så kan man ge sig in på

båtar. Man kan ju komma in på andra saker. Att vattnet som stiger är lika mycket massa som

sänkts […] Det är fel håll.

Vidare samtal:

Johanna: Hur når elever kunskapen när de arbetar laborativt?

Curt: Det beror på hur uppgiften ser ut. Ser uppgiften ut så här (läraren syftar till den med-

havda laborationen) då blir det inte bra. Det här är samma sak som en teoretisk lektion. Är det

en öppen fråga där man kan få dom att prata med varandra och diskutera, och dra aha-

upplevelser. Då förstår dom det. När de får dra egna slutsatser. När dom har hypotes kontra

slutsats. Aha, det stämde ju faktiskt inte vi trodde så där […] Och så blev det inte det. Då blir

det en annan lärandeprocess. När man har aha-upplevelsen.

Johanna: Varför laborerar du i undervisningen? Har laborationen ett egenvärde?

Curt: Alla elever är inte analytiska. Alla elever förstår inte när man pratar rent teoretisk. Då

måste man gå in på hur kan man på ett annat sätt lära fler elever samma sak. Jag skulle kunna

byta ut all praktisk undervisning till rent teoretisk om alla barn var rent teoretiska och bara

satt där och tog emot. Då är laborationen ett annat sätt. Och ett väldigt bra sätt. Det märker

man på att vi har ju väldigt många elever som är lite halvoroliga och har svårt att sitta still.

Väldigt många av dom blir helt annorlunda när de kommer in i laborationssalen och ska få

göra någonting med händerna.

Samtalet gick vidare till lärarens tankar kring gruppsammansättningar och undervisning:

Johanna: Använder de det naturvetenskapliga språket i laborationen eller är det vardags-

språk?

Curt: Vardagsspråk. Men det tror jag beror på hur jag är när jag pratar. Är jag en som bara

använder det naturvetenskapliga språket, då vet jag inte om jag skulle nå eleverna. Utan jag

tror att det är en balansgång där, samtidigt lära dom ord som är väsentliga men samtidigt får

man inte lägga det på en sån nivå så att de tappar intresset. Och sen får man vänja dom, okej

du säger så där men så här kan man säga också.
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6.3.2. Analys

Curt är av uppfattningen att lärande sker när man prövar sina hypoteser. Detta kan tolkas som

ett uttryck för en konstruktivistisk syn på lärande. Prövande av hypoteser förespråkas både i

Lgr 80 och Lpo 94. Han påpekar i intervjun att samtal mellan individer är viktigt för all inlär-

ning. Det som Curt kallar för aha-upplevelser ger tillfälle till lärande. Samtidigt nämner Curt i

intervjun att det finns elever som kan tillägna sig kunskap utan praktisk erfarenhet. Laboratio-

nen ser han som ett medel för att fler än dessa elever skall tillägna sig kunskap. Curt redogör

även för sin uppfattning att man kan åstadkomma lärande genom att koppla kunskapen till

individens tidigare erfarenheter.

Ett annat viktigt inslag för att det skall kunna ske ett lärande är enligt Curt individens intresse.

Det laborativa arbetet kan enligt Curt fungera som ett medel att fånga elevernas intresse. Detta

för att det är ett elevaktivt arbetssätt och ett alternativ till traditionell katederundervisning. När

samtalet handlar om vetenskapligt språk och dess roll i undervisningen säger Curt att han tror

att elevernas bruk av vetenskapliga ord kan vara ett resultat av hans eget språkbruk. Curts svar

i intervjun kan tolkas som ett uttryck för ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Språket och

samtalet spelar en stor roll för lärandet.

Curt arbetar med öppna frågor där eleven själv skall formulera en hypotes och därefter pröva

denna. Han beskriver i intervjun att undervisningen i naturvetenskap kan ha ett historiskt per-

spektiv. När Curt arbetar laborativt används främst vardagsspråk. Curt menar att det naturve-

tenskapliga språket kan vara ett hinder för inlärning och göra att eleven tappar intresset. Na-

turvetenskapliga ord finns dock enligt Curt i undervisningen och dessa försöker han vänja

eleverna vid. Curts beskrivning av sitt arbete kan tolkas som ett arbete efter en konstruktivis-

tisk syn på lärande. Arbetet utgår från elevens egna frågor. Samtidigt spelar språket, enligt

Curt, en stor roll i undervisningen vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet på

lärande. Man kan även tolka hans svar att de överensstämmer med intentionerna i Lpo 94.
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6.4. Doris

6.4.1.Resultat

Intervjun inleddes med att läraren fick se laborationstexten om Arkimedes princip och sedan

fördes det ett samtal om denna:

Johanna: Hur kan lärandet se ut om man arbetar efter den här laborationsinstruktionen?

Doris: Lärandet från elevernas perspektiv?

Johanna: Ja.

Doris: Ja […] om man inte har gått igenom mycket innan, om man använder det här mera som

en inspiration så tror jag att det är ganska viktigt att man har ett sånt här kokboksformat på

laborationerna. Att det står steg för steg och att man serverar allt för dom på en bricka. Därför

att då slipper dom stressa och dom slipper […] om man säger […] det självständiga tänkandet

som man vill uppnå det kommer mer som ett resultat av labben. Så som inspiration är den

ganska bra. Då är såna här format på laborationer bra. För att jag tror att lärande kommer i

efterhand när de ska titta på resultaten och dom ska titta på just att ställa frågor kring exakt

vad som hände. Men frågorna dom blir väldigt precisa, exakta efter labben. Däremot så kan

jag tänka mej att när man lär ut Arkimedes princip generellt och sen utgår ifrån att dom ska

ändra designen, egen lab, eller om att de får några ledtrådar, för och ställa egna frågor som

dom sen ska laborera kring. Då tror jag att man får ett djupare och ett mer långvarigt och ett

praktiskt användbart lärande. Som dom sen kan använda fler gånger på ett bredare spektrum

än om man använder den här.

Intervjun gick vidare med ett mer generellt samtal kring lärande vid laborationer:

Johanna: Hur tror du generellt att elever tillägnar sig kunskaper?

Doris: Jag tror att processen om man utgår ifrån såna laborationer som jag gör där de ska

ställa en hypotes och sen i vissa fall helt själva designa en egen laboration. Så tror jag att,

stress är en stor faktor för dom blir jättenervösa, oberoende av hur många gånger de har gjort

det här förut. Att själva syntesera en lab, att sätta ihop, det är den högsta nivån som dom kan

komma till. Det är den högsta nivå som de kan komma till när det gäller inlärning. Först så
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har man bara att komma ihåg saker och ting och så bearbeta dom, och analysera är en ganska

hög nivå men att syntesera utifrån ingenting är den högsta nivån. Så man får hjälpa dom ge-

nom att analysera problemet, att plocka isär problemet och så. Så att dom kan sen pyssla ihop

frågeställningar och en laboration som de kan få svar på det här. Stress och sen att dom lär sig

att handskas med den där stressen på ett positivt sätt och kunna ta ett problem och plocka isär

det i de olika beståndsdelarna och sålla bort saker och ting som de inte behöver oroa sig för

och sen bygga ihop ett problem och ett sätt att lösa problemen.

I samtal om lärarens arbetssätt:

Johanna: Vilka vinster ser du med att arbeta laborativt i naturvetenskapen?

Doris: Det är jättemånga. Det är det som eleverna ser fram emot. Många elever har en tendens

att vara nervösa inför NOn och tycka att det är svårt och så. Det är mycket abstrakt och det är

jättemånga nya ord, svåra och långa ord. Så fort man kan komma bort ifrån det så är de tack-

samma för att det är fortfarande NO men de räknar lab och NO som helt olika saker av någon

anledning. Jag har väldigt svårt att få dom att förstå att dom två hör ihop. För att det ena tyck-

er dom är roligt och det andra är de mera rädda för. Mycket av det är ju språkproblem. Därför

att det finns ett visst NOspråk. Labben tar ju bort språket för då får de jobba med händerna,

dom får observera, dom får se det live. Sen om man då sätter på ett krångligt ord som rubrik

på det, det kan de godta mycket lättare än om man bara slänger fram orden och sen försöker

bara prata kring principerna och teorier kring de där stora orden.

Johanna: Vilka kunskapsmässiga vinster ser du om du jämför med vanlig katederundervis-

ning?

Doris: Om man tänker på empirisk inlärning som ett positivt inlärningssätt. Man kommer ihåg

erfarenheter väldigt bra. Oavsett om man lär sig bäst visuellt eller auditivt. Även om man gör

saker handgripligen i lab så finns det ändå instruktionerna och resultaten ska ges skriftligt.

Dom ska alltså redovisa sina resultat skriftligt med tabell-, diagram- eller figurformat. Så de

har det visuella. Vi går igenom och de ska diskutera med sina labbpartner eller i grupp. Så får

de den auditiva diskussionen också. Men det ger då även ett tredje perspektiv dom kommer

också ihåg bättre när de gör något handgripligen. Vi bombarderar dom med så mycket skrift-

språk och diskussioner och så […] och visst fastnar det i viss mängd men mycket av det beror

på intresse. Men det här, det är väldigt svårt att glömma något som du har praktiskt gjort.
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Johanna: Hur skulle du beskriva processen då elever tillägnar sig kunskap?

Doris: På sju- till nionivån?

Johanna: Mmm […]

Doris: Ja de flesta tror jag försöker skapa sig en helhetsbild. I hela processen måste läraren

vara med och hjälpa dom. Jag tror att de har en stor hjälp av att ha en helhetsbild och sen

plocka ner den helhetsbilden, se organisationen bakom den. Det hjälper jättemycket i NOn.

Att visa organisationen bakom någonting. Och sen titta på de olika delarna av organisationen

men hela tiden gå tillbaka till helhetsbilden så att de kan gå tillbaka och dra paralleller till var

de är i helhetsbilden och jobbar just nu. Som till exempel kroppen då kan man prata om krop-

pen som helhet och sen går man ju in på olika delar som organsystem och så men hela tiden

så går man tillbaka till hela bilden och visar var vi är. Så att de inte tappar perspektivet. An-

nars så kan man gå vidare och de kan allt om till exempel hjärtat och vilket håll blodet pum-

par och så men dom ser inte det som en del av kroppen […] Så att dom ser den stora bilden då

och då så att de kan lokalisera sig i kunskapen. Det tror jag är jätteviktigt. Och när man av-

slutar någonting så zoomar man ut igen och tittar på helheten. Annars så är der jättelätt för

eleven att virra bort sig i alla detaljer som vi går igenom.

Johanna: Hur ser materialet ut när du jobbar? Vardagsmaterial[…]?

Doris: På kemi- och biologisidan använder jag nästan bara vardagskemi och biologi. Saker

som de känner igen hemifrån eller affärer och så. På fysiksidan så använder jag mej av färdiga

material och så. Det går säkert att göra det på annat sätt men det är så mycket lättare. Sen är

det så att jag har fysik som mitt tredje ämne och biologi som mitt första så det kan vara så att

jag saknar erfarenhet om vad jag kan göra. Och har svårt att hitta på egna som de kanske lätta-

re skulle känna igen. Däremot så är det lättare på fysiken att göra en lab och sen prata om var-

dagen och var man kan känna igen det som man gjort.

6.4.2. Analys

Doris har uppfattningen att om man låter eleverna arbeta utifrån egna frågor och vara aktiva

vad det gäller designen av laborationen får man ett långvarigt och praktiskt användbart läran-

de. Detta kan tolkas som ett uttryck för en konstruktivistisk syn på lärande. Man utgår från

elevens tidigare erfarenheter för att få tillstånd ett lärande. Man kan även koppla den egna
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designen av experiment till Lpo 94 enligt vilken eleven skall lära sig hur experiment utfor-

mas.

Läraren uttrycker en uppfattning som innebär att laborationen tar bort språket då eleven får

jobba med händerna. Detta upplever hon som positivt då vissa elever ser eller upplever det

naturvetenskapliga språket som ett hinder för lärandet. Doris nämner empirisk inlärning och

menar att erfarenheter är ett bra sätt att komma ihåg saker. Det som man gör kommer man

ihåg. Laborationen ger enligt läraren möjligheter till både visuellt och auditivt lärande. Det

visuella genom instruktionerna och redovisningen och det auditiva genom diskussionen under

och efter laborationen. Detta kan kopplas till ett empiriskt synsätt på lärande. Doris beskiver

lärarens roll i lärandet som den som hjälper eleven under lärandeprocessen. Läraren ser till att

eleven kan lokalisera kunskapen i helhetsbilden. Denna uppfattning kan kopplas till det kon-

struktivistiska synen på lärande.

Eleverna får i Doris undervisning ofta själva designa sina laborationer. Eleverna får även la-

borera kring egna frågor. Doris beskriver sitt arbete med naturvetenskap som en presentation

av en helhetsbild där man väljer att zooma in delar för att slutligen zooma ut och se helheten.

Doris kopplar undervisningen till elevens vardag. I vissa fall utgår undervisningen från varda-

gen och i andra fall kopplas undervisningen senare till vardagskunskaper. Doris beskrivning

av sitt arbete kan ses som ett arbete efter den konstruktivistiska synen på lärande.

6.5. Elsa

6.5.1. Resultat

Intervjun inleddes liksom de tidigare med att det först fördes ett samtal kring laborationstex-

ten om Arkimedes princip. Sedan gick samtalet in på lärarens syn på lärande:

Johanna: Hur tror du att processen ser ut när man tillägnar sig kunskap under laborationer?

Elsa: Det varierar faktiskt förskräckligt mycket. Jag tror att det är absolut nödvändigt att man

följer upp det. Men annars så  tror jag att det ger väldigt mycket att både få göra, se, känna,

lukta […] och sen kunna se det i sammanhang med boken eller anteckningar.

Johanna: Mmm[…]

Elsa: Det är en viktig bit men man får inte tro att det är en självgående apparat utan man

måste följa upp.
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I fortsatt samtal om lärarens syn på laborationen:

Johanna: Vilka fördelar ser du med att laborera om du jämför med ”vanlig” katederundervis-

ning?

Elsa: Just i NO är det väldigt mycket […] om man bara stod vid katedern skulle de inte orka

lyssna.

Johanna: Mmm[…]

Elsa: Och jag tror att de lär bättre […]

Johanna: Varför?

Elsa: De får hålla i sakerna, och göra det själv, få se hur det fungerar. Att till exempel lösa

något i vatten, det är något sånt där som man inte tänkt på, vad det egentligen är, hur det ser

ut, att till exempel inte olja och vatten kan lösas i varandra [...] en sån grej kan göra […] man

behöver inte göra så mycket saker. Att de får göra någonting själv och dessutom röra på sig

lite grann är väldigt positivt.

Intervjun kom in på lärarens undervisning:

Johanna: Vad du vill med elevernas lärande i ditt arbete med laborationer?

Elsa: Man kan titta i en bok, om vi tar något som syror och baser till exempel, så kan man

sitta och läsa i en bok att det blir grönt eller gult. Men får de se eller göra det själv så lär de

naturligtvis mycket bättre.

Johanna: Mmm […]

Elsa: Man kan läsa hur många kokböcker som helst men du måste ju börja laga mat innan du

kan lära dig. Du kan läsa hur mycket som helst om hur man byter däck på en bil men du bör

ju göra det själv innan du riktigt ser vad det står. Jag tror att det här är en enormt viktig bit.

Kanske speciellt på grundskolan […] De tycker att det är väldigt roligt och då har man kom-

mit en bit […] då kommer dom i alla fall till lektionerna
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Intervjun kom in på olika praktiska lösningar i arbetet med laborationer och lärande:

Johanna: Hur skulle du beskriva processen när eleven tillägnar sig en kunskap, vid en labo-

ration?

Elsa: Dom ser och dom sedan tillsammans med den diskussion som vi har och dom får först

skriva sina iakttagelser och sen är det svårt […] man måste hjälpa dom och tillsammans skri-

va en sammanfattning och få igång en diskussion. Utifrån det ge dom läxa och låta dom träna

på det här.

Johanna: Arbetar dom själva eller i grupp?

Elsa: Det varierar mycket

Johanna: Fyller det någon funktion att laborera i grupp?

Elsa: Jag det tycker jag. Då kan man få en diskussion […] Jag tror att variationen i undervis-

ningen är något väldigt bra. Eftersom jag har en ganska lång erfarenhet kan jag inte säga att

jag gör si eller så utan jag känner vad som kommer fungera i den här klassen.

Johanna: Kopplar du kunskapen i skolan till den kunskap de kan ha fått utanför skolan?

Elsa: Så mycket som möjligt. Som till exempel om man ska prata om kolväten så börjar jag

med ämnen som bensin, fotogen. Då kan man komma in på miljö. Den bästa lektionen är ju

när dom kan styra den lite grann så att man kommer in på något som de tycker dom vill veta.

6.5.2. Analys

Elsa anser att det är viktigt att följa upp laborationer och sätta in kunskapen i dess samman-

hang. Hon tror att eleverna lär sig bättre vid laborationer för att de får göra och se själva. Elsa

framhåller även att man måste göra för att förstå det teoretiska i naturvetenskapen. Diskussion

i samband med laborationen är något som hon anser vara av vikt för lärandet. Elsas uppfatt-

ningar kan ses som ett uttryck för den konstruktivistiska synen på lärande. Samtidigt kan man

ana empirismen i uppfattningen av att erfarenheten i görandet ger ett lärande.

Läraren beskriver sitt arbete som varierande. Elsa försöker koppla undervisningen så mycket

som möjligt till elevens vardag. Läraren anser att de bästa lektionerna är när eleverna kan på-

verka innehållet. Elsas beskrivning av arbete kan ses som ett arbete i enlighet med det kon-
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struktivistiska perspektivet på lärande. Arbete i grupp anses av Elsa inte vara av vikt vilket jag

tolkar som att hon inte har ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Man kan även i hennes

beskrivning undervisningen se en viss koppling till Lgr 80 och dess förespråkande av arbete

som kopplas till elevens vardag.

6.6. Fritjof

6.6.1. Resultat

I samtal kring laborationen Arkimedes princip:

Johanna: Om man genomför den här laborationen hur kan lärandet se ut?

Fritjof: Det här är ju en väldigt tydlig beskrivning på vad de ska göra. Som jag uppfattar det

den här typen av laborationer eller laborationsinstruktioner går ut på att man får inte göra fel

därför att gör man fel så lär man sig inget. Det är grundförutsättningarna, att någon ska lotsas

fram till något. Och man har ju naturligtvis då gjort en väldigt tydlig skiss, så man inte tar

fram fel saker. Man har väldigt noga instruktioner om hur man ska sätta ihop så att man inte

glömmer bort sig. Alla enheterna är med klart och tydligt så man inte behöver fundera på det.

Och sen är det frågor från vilka man ska dra en slutsats som är ganska given. Sen ska man

kolla mot den andra cylindern om man har dragit en riktig slutsats vilket förutsätts att man

gjort då det inte finns någon plats för felkällor eller noteringar.

Johanna: Mmm […]

Fritjof: Man brukar tala i frihetsgrader och den här är en laboration som […] det är visserligen

ett par tomma rader där de inte har skrivit exakt vad man ska skriva. Men när det handlar om

frihetsgrader bedömer jag det här som nästan noll. Här finns inga möjligheter att komma med

något själv. Och rent allmänt så är sånt här fruktansvärt tråkigt. Tycker jag i alla fall. Jag und-

viker den här typen av laborationer.

Samtalet gick vidare kring lärarens erfarenheter av arbete med laborationer:

Johanna: Hur tror du att dom lär sig, genom laborationer?

Fritjof: Ja dom lär sig precis vad som helst, det vet man ju inte. Det är inte så att de lär sig

genom laborationen i sig. Det finns ju en sån här gammal sak som man säger –det man gör

med handen lär man sig. Men det är inte riktigt så enkelt. Tre personer kan ha samma lab och

dom har helt olika uppfattningar om vad det handlar om, fast dom står och gör samma sak.
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Mycket handlar om, det saknar jag lite grann, vi gjorde det på dom här genomgångarna vi

diskuterade en del labbar. Att man diskuterade resultat och man funderade över var det rimligt

eller inte rimligt. Så man måste ha en diskussion efter och ibland är det så att de sätter sig ner

i mindre grupper och jämför resultaten med varandra och kan disktera om der är några skill-

nader. Det kan ju vara vad som helst, det kan ju gå snett av många olika skäl. På nåt vis så får

man acceptera det också. Att ibland så går det snett och att dom kanske lär sig, inte Arkime-

des princip, därför att de flesta som har gjort den här har nog egentligen ingen aning om vad

Arkimedes princip är efter ett halvår. Till provet kanske dom fixar det. Men det viktiga när

det gäller NO är att de lär sig sättet att tänka […] Hur man lägger upp ett försök, och hur man

kan prova det, och hur man kan utvärdera det. Och att man får ett resultat som man kan utvä r-

dera. Är det så att det går väldigt konstigt så får man göra om det.

Johanna: Vad är positivt med att laborera? Att arbeta laborativt?

Fritjof: Det finns ju alltid ett värde att man aktiverar alla sina sinnen. Att man inte bara läser

utan man lär sig att handskas med material, man lär sig att avläsa, man lär sig att göra bedöm-

ningar. Det här tycker jag inte är positivt, men när de ska själv fundera ut vad de ska göra så

är det en väldigt kreativ process egentligen. Och sen att de försöker sedan redovisa den också.

I egna ord, gör ju också att det måste tänka efter. – Vad var det här? – Vad har jag gjort? Och

sen laborerar dom ju aldrig ensamma här. Utan dom är två eller tre. Och där är ju samspel

mellan dom här som ska försöka genomföra det här tillsammans och få ett någorlunda gemen-

samt resultat.

Johanna: Hur tror du att elever lär sig?

Fritjof: Vi har alla olika sätt att lära sig. Och jag tror att med laborationer och men laboratio-

nen på rätt sätt så kan dom kanske komma på hur […] Det finns ju dom som lär sig genom att

sitta och läsa. Vi har ju naturligtvis, i de har planeringarna så står det också i läroböcker, vilka

avsnitt de kan läsa. Och vi hade genomgång och regelrätta föreläsningar hade jag en del lär

sig väldigt bra genom att sitta och lyssna. Så att jag tror att man måste ha alla delarna och

eleverna lär sig på olika sätt.

Johanna: Mmm […]

Fritjof: När det gäller NO så är det olika delar, när det gäller matte så upplever ofta eleverna

att man måste göra på ett sätt som hindrar en del att lära sig. Att tränga in i matten […]
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Johanna: Finns det något negativt med att arbeta laborativt?

Fritjof: Det negativa kan ju va att man får fel resultat. Det kan ju va trassligt […]

Johanna: På vilket sätt är det negativt?

Fritjof: Jag menar om man nu inte kommer på till exempel Arkimedes princip så faller ju la-

borationens syfte. Då är den helt meningslös. Om de skrivet något helt annat där […] det är

skönt att bada eller nåt så är laborationen meningslös utan för att en laboration ska bli me-

ningsfull ska man bara inte ha syfte att de ska komma fram till en viss sak då kan det bli ne-

gativt om man inte kommer fram till det. Men om man däremot har en laboration för att de

ska lära sig att förstå naturvetenskapens arbetssätt där man kan prova teorier. Det kan man

inte inom samhällsvetenskapen. Men i naturvetenskapen kan man faktiskt göra modellförsök.

Jag laborerar mycket, jag låter dom laborera mycket. Därför då plockar jag fram sidor hos alla

individer som kan vara bra. Och sen är ju naturvetenskapen laborativ. Det bygger ju på de

empiriska försöken. Sitter man bara och jobbar med att läsa i böcker är man tillbaka till me-

deltiden då man läste böcker. Den här naturvetenskapen har ju lämnat det.

Samtalet fortsatte med att läraren beskrev sina tankar kring att arbeta med olika grupper. Se-

dan gick vi in på lärarens undervisning:

Johanna: När du arbetar laborativt, hur kopplar du det? Har du en koppling till det eleverna

kan innan eller koppling till undervisningen? Vardagskunskaper?

Fritjof: När man jobbar med biologi är det väldigt tacksamt och lätt att koppla till vardagen

eller det som de upplever som verkligheten. Man försöker ju knyta det, man försöker att föra

resonemang. Jag försöker ofta föra resonemang inte så där vad de hittar i livet utan även tan-

kar och ibland så beskriver vi om hur man tror att det är. Det viktiga är att de har en uppleve l-

se.

6.6.2. Analys

Fritjof har uppfattningen att man lär sig inte av laborationen i sig utan snarare av samtalet i

samband med laborationen. Även det som man kan kalla ett felresultat av laborationen kan

enligt Fritjof ge ett tillfälle till lärande. Fritjof uttrycker även att en kreativ process ger möj-

ligheter till lärande. Lärarens uppfattningar kan tolkas som ett uttryck för ett sociokulturellt

perspektiv på lärande. Han anser att eleverna använder sig av olika redskap, såväl fysiska som
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språkliga för att nå målet. Språket och interaktionen anses även vara viktigt för lärandet. Man

kan även dra paralleller till Lpo 94.

Läraren använder laborationen både för att ge tillfälle till lärande av faktakunskaper med även

för att eleverna skall få del av den naturvetenskapliga kulturen. Fritjof förespråkar ett varierat

arbetssätt. Fritjof beskriver även att han i sitt arbete med naturvetenskap kopplar undervis-

ningen till det som eleverna upplever som verkligheten. Lärarens beskrivningar av sitt arbete

kan ses som en beskrivning av praktiska tillämpningar av det sociokulturella perspektivet på

lärande och Lpo 94.

6.7. Kategorisering av uppfattningarna.
Genom en jämförande analys av de olika uppfattningarna har jag funnit tre kategorier av

lärande. Dessa kategorier är inte kopplade till enstaka individer utan en lärares uppfattningar

kan tillhöra flera olika kategorier.

6.7.1. Uppfattningar av lärande

Jag har ibland lärarna funnit följande kategorier av uppfattningar:

• Man lär sig genom att göra.

Denna kategori innebär en uppfattning av att erfarenheter vid laborationer leder till

lärande och kan kopplas till den empiriska synen på lärande. I denna kategori finns

uppfattningen att det man gör lär man sig. Som en lärare i studien uttrycker det: –Man

lär sig genom att se, känna, uppleva och undersöka själv.

• Man lär sig genom att utgå från tidigare kunskaper.

Denna kategori innebär en grundsyn av att lärande sker i relation till det som eleven

redan kan. När lärare beskriver undervisning som kan kopplas till denna kategori av

lärande beskrivs ett arbete där eleverna själva får formulera en hypotes. Det finns även

beskrivningar av lärarens uppgift att hjälpa eleverna att konstruera ny kunskap och

relatera det nya till det gamla. Denna kategori kan kopplas till en konstruktivistisk syn

på lärande

• Man lär sig genom att diskutera.

Uppfattningar som hamnar under denna kategori har som huvudfokus att språket och

interaktionen ger tillfälle till lärande. Lärandet är individuellt men sker i samspel med
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andra. Denna kategori kan kopplas till det sociokulturella perspektivet på lärande. När

undervisningen beskrivs handlar det mycket om att diskutera och lösa problem i

grupp. Läraren utgår från elevernas erfarenheter och konstruerar därefter undervis-

ningen så att den utmanar eleven att lära sig mer. Läraren har en stor betydelse, för

undervisningen, som samtalspartner. Som en lärare säger i detta arbete: –Jag försöker

ofta föra resonemang inte så där vad de hittar i livet utan även tankar och ibland så be-

skriver vi om hur man tror att det är.
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7. Diskussion
Lärarens uppfattningar av lärande kan sällan kopplas till endast en teori för lärande. I stället

ger min studie bilden av att uppfattningar av lärande är ett sammansatt fenomen där läraren

plockar föreställningar från olika teorier. Samma lärare kan tala om lärande genom att man

erfar för att i nästa stund tala om lärande som något som sker genom att man knyter an ny

kunskap till tidigare kunskaper. Samtidigt ser jag att det är ovanligt att läraren medvetet sätter

sina uppfattningar av lärande i relation till en inlärningsteori.

Inför intervjuerna hade jag farhågor för att mitt språk skulle påverka lärarens svar. Min bild

av lärande kunde speglas av att jag använde inlärningsteoretiska begrepp och därmed kunde

påverka lärarens språk och slutligen mitt resultat. Men i resultatet kan man finna att de inlär-

ningsteoretiska begreppen sällan förekommer i intervjusvaren utan läraren ger en bild av sina

uppfattningar genom ett vardagligt språk. I intervjusvaren förekommer ofta uttrycket aha-

upplevelser som används för att beskriva elevens upptäckt och tillägnade av kunskap. Detta är

ett uttryck som jag aldrig använder. Avsaknaden av inlärningsteoretiska begrepp kan tolkas

som att lärarna inte har tillräckliga kunskaper vad det gäller de olika teorierna för lärande. De

har troligtvis träffat på dessa under utbildningen och kanske senare, men mitt resultat pekar på

att dessa kunskaper inte hållits vid liv.

Om man beaktar att Lpo 94 förmedlar det sociokulturella perspektivet på lärande så är det

förvånande hur många uppfattningar som kan sorteras under kategorin, man lär sig genom att

man gör. Denna kategori förmedlar enligt min åsikt en empirisk syn på lärande som inte åter-

speglar tankarna i dagens läroplan. Detta beror på att traditionen att laborera i skolan vilar på

en empirisk grund och är en ännu levande tradition. Detta tänkande finns kvar hos lärare men

även läroboksförfattare. Uppfattningarna i denna kategorin kan förknippas med Dewey och

experimentskolan. Kategorin och där med även flera uppfattningar av lärande har en stark

anknytning till Deweys uttryck ”learning by doing”.

Kategorin som innebär att läraren förmedlar uppfattningen att man lär sig genom att utgå från

tidigare kunskaper har en klar koppling till Lgr 80. Vissa uttalanden i intervjuerna är nästan

citat ur denna läroplan. Läraren skall knyta an till elevernas tidigare kunskaper förvärvade

utanför skolan. Vad gäller lärarnas beskrivningar av undervisningen är denna kategori den

oftast förekommande uppfattningen. Detta kan, liksom den empirirska synen, bero på en stark
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tradition. Den konstruktivistiska synen på lärande har haft starka influenser på utformningen

av naturvetenskaplig undervisning.

Kategorin, man lär sig genom att diskutera, kan tokas som ett sociokulturellt perspektiv på

lärande. Detta perspektiv är det som enligt min mening dominerar den senaste läroplanen.

Sätter man denna kategori i kontrast till läraren Doris uppfattning av att laborationen tar bort

språket, som kan ses som ett empiriskt perspektiv på lärande, ser man att skillnaden mellan

olika lärares uppfattningar kan vara stor. I det sociokulturella perspektivet spelar språket en

central roll för lärandet.

Av mitt resultat kan man ana att lärare ej heller kan se tankarna bakom lärandet när han/hon

beskriver sin undervisning. Detta får man i mitt resultat ingen klar bild av då detta inte är min

huvudfråga. Trots det har jag kunnat ana ett mönster. Detta väcker frågor om lärares pedago-

giska verksamhet och dess bakgrund. Det skulle vara intressant att genomföra en mer ingåen-

de studie i syfte att undersöka relationen mellan lärarens uppfattningar och dennes faktiska

undervisning.

Samtliga lärare som har deltagit i denna studie har svarat att laborationen är viktig och har en

självklar plats i undervisningen. Men de flesta har svårt att svara på varför de använder den.

Detta kan bero på som jag tidigare diskuterat, att lärarens kunskaper vad gäller lärandeteorier

inte är någon levande kunskap. Men det kan även förklaras med att laborationen har fått en

självklar plats i undervisningen, något som man inte medvetet ifrågasätter.

Det är viktigt att man som lärare regelbundet utvärderar sina arbetssätt. Jag anser att kunna

pedagogiskt motivera en arbetsform är en av lärarens uppgifter. Samtidigt gäller det att sam-

hället ger lärarna forum och tid för att diskutera lärandefrågor. Jag upplever att dessa fora

saknas i dagen skola. Lärandet är ändå det centrala i skolans verksamhet och ett kontinuerligt

samtal om och utvärdering av lärande borde därför vara naturligt. Med ett sådant kontinuerligt

samtal skulle kanske lärarnas uppfattningar av lärande se annorlunda ut. Jag antar att svaren i

intervjuerna skulle innehålla fler inlärningsteoretiska resonemang och vissa lärare skulle kan-

ske till och med ange vilken teori som de har tilltro till.

Flera av lärarna uttryckte uppfattningen att eleven inte lär sig alls eller sämre när de arbetar

med material liknande den laborationsinstruktionen om Arkimedes princip som jag hade med
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mig till intervjun. De uppfattade laborationsinstruktionen som traditionell och omodern. La-

borationen om Arkimedes princip är enligt min mening ett resultat av uppfattningen att labo-

rationen kan komplettera teorin vilket är ett av Hults (2000) sju syften. Laborationsinstruktio-

nen om Arkimedes princip kan ses som att den innehåller för många frågor och för ingående

instruktioner. Problem, genomförande och svar är givet i instruktionen vilket gör att labora-

tionen får frihetsgrad noll. Detta kan motverka den intention att stimulera elevens självständ i-

ga kunskapssökande som finns i Lpo 94. Men det fanns i intervjuerna lärare som sade sig

ibland använda material liknande laborationsinstruktionen jag presenterade. Jag ställer mig

frågande till om det kan hävdas att eleven inte lär sig genom att arbeta på detta eller liknande

sätt. Jag är av uppfattningen att även en traditionell struktur med låg frihetsgrad kan stimulera

samtal mellan elever. Det är alltså snarare arbetsklimatet än den skriftliga instruktionen som

avgör huruvida laborationen i genomförandet ger möjlighet för lärande.

Detta arbete har väckt olika frågor hos mig vilka kan vara av intresse att studera vidare. Det

skulle vara givande och se vad en mer omfattande studie av lärares uppfattningar beträffande

lärande vid laborationer skulle ge för resultat. Andra frågor av intresse är: Vilken uppfattning

av lärande förmedlar skolans rum? Hur står lärarens uppfattning av lärande i relation till lära-

rens undervisning? Vilka faktorer påverkar lärares uppfattningar av lärande?
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