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1. Inledning 

Genom historien har människan tillägnat sig kunskap om naturen genom experiment och 

observationer. Laborationer som arbetssätt är därför en viktig del i en naturvetenskapslärares 

arbete och detta framskrivs tydligt i läro- och kursplaner (Skolverket, 2008). Under våren 

2009 införde Skolverket nationella prov i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans 

årskurs 9. Varje skola tilldelas ett av ämnena; kemi, fysik eller biologi per år. I dessa prov 

ingår en laborativ del där elever ska planera en laboration utifrån ett givet problem och sedan 

genomföra och utvärdera den. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärk-

sammat olika sätt att arbeta med laborationer och även att olika skolor använder olika under-

visningsmaterial. Dock har vi under denna tid sällan eller aldrig sett ett laborativt arbetssätt 

som liknar det som examineras i de nationella proven. Majoriteten av laborationerna vi upp-

levt har gått ut på att elever följer en instruktion och svarar på givna frågor som nästan alltid 

har ett rätt svar. 

Då vi i denna studie antar ett sociokulturellt perspektiv, där lärande anses ske i social interak-

tion med andra och vara situerat till kontexter, blir det viktigt att titta på de sammanhang ele-

verna får tillgång till. Enligt Högström, Ottander & Benckert (2006) så har laborationer i 

grundskolans senare år inriktats mer mot att följa instruktioner och samla data. Denna utveck-

ling av det laborativa arbetssättet, anser vi, går rakt emot hur laborationer examineras i de 

nationella proven. Genom att intervjua lärare vill vi få en bild av hur de arbetar med labora-

tioner och vad som under dessa blir möjligt för eleverna att lära. Då de nationella proven 

stämplar elevernas ”kunskaper” med ett betyg, och detta betyg till stor del kan avgöra elever-

nas slutbetyg, blir det ur ett sociokulturellt perspektiv intressant att se om elever i sin under-

visning får erfarenhet av liknande situationer som de möter i de nationella proven. 

Hög måluppfyllelse och lika förutsättningar är ord som vi tycker oss höra väldigt ofta i skol-

debatten. Genom bland annat tydligare mål och fler nationella prov i den nya skolreformen 

hoppas Skolverket öka måluppfyllelsen i grundskolan (Skolverket, 2009). Detta har gjort oss 

intresserade av att studera hur lärare på olika skolor, med olika arbetssätt och undervisnings-

material, arbetar för att eleverna ska få de kunskaper som krävs för att klara av den laborativa 

delen i de nationella proven. De nationella proven i fysik och kemi infördes i den svenska 

grundskolans årskurs 9 under vårterminen 2009 och forskning saknas kring hur de har påver-

kat den laborativa undervisningen. Det är därför intressant att studera hur lärare ser på de 

nationella proven och om dessa på något sätt bidrar till pedagogernas val av arbetssätt. 
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2. Bakgrund 

2.1 Laborativt arbete i skolans styrdokument 

I kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena står det att en viktig del av undervisningen 

ska karaktäriseras av att hypoteser prövas med hjälp av experimentella metoder och observa-

tioner (Skolverket, 2000). Laborationer är alltså en viktig del av den naturvetenskapliga 

undervisningen. 

I kursplanen står det i uppnåendemålen att eleven i slutet av nionde skolåret skall: 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

– ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser 

och kunskaper i skriftlig och muntlig form, 

– ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å ena sidan och 

erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra  

– ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess 

systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som används i 

konst, skönlitteratur, myter och sagor (Skolverket, 2000, s. 49-50) 

I kriterierna för betyget väl godkänt står följande: 

Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering.  (Skolverket, 2000, 

s. 63) 

I kriterierna för mycket väl godkänt står det att: 

Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning. (Skolverket, 2000, s. 63) 

Utifrån ovanstående kriterier framgår det att eleven måste få möjlighet att utveckla färdigheter 

i att kunna planera och genomföra undersökningar för att ha möjlighet att få högre betyg. Lika 

viktigt är att eleven får möjlighet att utvärdera sina undersökningar.   

I Lpo94 finns strävansmål som ska ange inriktningen av skolans undervisning för att öka kva-

litén på denna. Där står att strävan skall vara att eleven bland annat utvecklar nyfikenhet och 

lust att lära, utvecklar sitt eget lärande och tillit till sin förmåga, lär sig att utforska, lära och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

Skolverket presenterade den 11 oktober 2010 den nya läroplanen Lgr11. I den finns de nya 

kursplanerna för grundskolan som börjar gälla hösten 2011. Dessa är anpassade till den nya 

betygsskalan A-F och en viktig skillnad mot föregående reform är att alla ämnen nu får egna 
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kursplaner. I de nya kursplanerna för fysik och kemi står att undervisningen ska ge elever för-

utsättningar att genom systematiska undersökningar söka svar på olika frågor. Under rubriken 

fysikens metoder och arbetssätt står bland annat att arbetssättet ska innehålla; 

– Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och 

utvärdering. 

– Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, 

tryck och effekt. 

– Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 

– Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. (Lgr11, s 

57). 

Gällande kemins metoder och arbetssätt står det likadant förutom på punkt två där den är 

ersatt av: 

– Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen (Lgr11, s 62). 

Då kunskapskraven ännu inte är fastställda presenterar vi nedan de förslag som Skolver-

ket tagit fram. Anledningen till att vi presenterar kraven för betygen E, C och A är att det 

endast kommer att finnas kunskapskrav för dessa betyg. För betygen D och B tillämpas 

en kompensationsprincip där dessa betyg ges om eleven inte uppnår alla krav för det 

högre betyget på skalan. Om eleven inte uppnår alla krav för betyget E tilldelas eleven 

betyget F.  

För betyget E står: 

När eleven arbetar experimentellt eller på andra sätt undersökande bidrar eleven till att formulera 

frågeställningar som går att undersöka systematiskt. Eleven följer givna planeringar samt utför och 

dokumenterar undersökningarna på ett tillfredställande sätt. Eleven jämför sina resultat med 

frågeställningarna och resonerar kring resultatens rimlighet. I sina slutsatser kopplar eleven 

resultaten till tidigare erfarenheter (Skolverkets förslag till nya kursplaner i fysik, s. 7; Skolverkets 

förslag till nya kursplaner i kemi, s. 7). 

För betyget C står att: 

När eleven arbetar experimentellt eller på andra sätt undersökande formulerar eleven frågeställningar 

som med modifiering går att undersöka systematiskt. Eleven följer egna och givna planeringar samt 

utför och dokumenterar undersökningarna på ett metodiskt sätt. Eleven jämför sina resultat med 

frågeställningarna, resonerar kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan 

förbättras. I sina slutsatser kopplar eleven resultaten till fysikaliska modeller och teorier (Skolverkets 

förslag till nya kursplaner i fysik, s. 7; Skolverkets förslag till nya kursplaner i kemi, s. 7). 
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För betyget A står att: 

När eleven arbetar experimentellt eller på andra sätt undersökande formulerar eleven frågeställningar 

som går att undersöka systematiskt. Eleven följer egna och givna planeringar, motiverar sina val av 

metoder samt utför och dokumenterar undersökningarna på ett metodiskt sätt. Eleven jämför sina 

resultat med frågeställningarna, resonerar kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor, 

ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och pekar ut nya tänkbara frågeställningar att 

undersöka. I sina slutsatser kopplar eleven resultaten till såväl fysikaliska modeller och teorier som 

vardagliga eller samhälleliga frågor (Skolverkets förslag till nya kursplaner i fysik, s. 8; Skolverkets 

förslag till nya kursplaner i kemi, s. 8). 

Det framgår utifrån detta att Skolverket anser att ett undersökande laborativt arbetssätt, 

både i dagens och morgondagens skola, ska utgöra en viktig del i arbetet med ämnena 

fysik och kemi i grundskolans senare år. Framgår gör även att Skolverket, speciellt för 

högre betyg, lägger större vikt på planering och utvärdering av laborativa undersök-

ningar. 

 

 

2.2 De nationella proven  

Studerar man hur de nationella proven är uppbyggda ser man även där att ett undersö-

kande laborativt arbetssätt är en viktig del i skolans NO-undervisning. I provhäftet för 

2009 års nationella prov, Information till lärare inför de nationella ämnesproven i bio-

logi, fysik och kemi våren 2009, står att målen med de nationella proven i dessa ämnen är 

att behandla så många mål från styrdokumenten som möjligt. Proven består av både teo-

retiska frågeställningar och genomförande av en vetenskaplig undersökning och är upp-

byggt av två delar. Del ett inbegriper en skriftlig teoretisk del samt ett moment där ele-

verna ska planera en vetenskaplig undersökning. I den andra delen ska eleverna genom-

föra undersökningen för att sedan utvärdera och reflektera över den. För att eleven ska få 

genomföra undersökningen utifrån den egna planeringen måste den först godkännas av 

läraren. Ifall läraren anser att det inte går att genomföra undersökningen utifrån elevens 

planering, antingen på grund av säkerhetsrisker eller att den har för stora luckor, ges en 

färdig instruktion som eleven ska följa i genomförandet. 
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Syftet med alla nationella prov är, utan hierarkisk ordning, att: 

 bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna,  

 förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor (diagnostisk funktion),  

 konkretisera kursmål och betygskriterier (kommentarmaterial),  

 stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning (betygsstöd),   

 ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skol-nivå, på huvudmannanivå 

och på nationell nivå (uppföljning). (Lundahl, 2009, s 95) 

 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att belysa lärares erfarenheter av, och föreställningar om, arbete med 

laborationer i grundskolans senare år. Detta specifikt i relation till de nationella proven i de 

naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi. Valet av grundskolans senare år grundar sig på att 

det är först då som de nationella proven i naturvetenskap genomförs. Studien som bygger på 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer är komparativ till sin ansats då två skolor med olika 

undervisningsprofiler jämförs. Anledningen till att två olika skolor står i fokus är att öppna för 

en diskussion om vad hög måluppfyllelse och lika förutsättningar innebär. Teoretiskt knyter 

studien an till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

 

3.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver lärare arbetet med laborationer i fysik och kemi?  

 Hur resonerar lärare kring det tillgängliga undervisningsmaterialets påverkan på den 

laborativa undervisningen i dessa ämnen?  

 Hur resonerar lärare kring de nationella provens påverkan på den laborativa undervis-

ning de bedriver?  

 Hur bedömer lärare det laborativa arbetet i fysik och kemi? 

 

 

 

 

 



  

6 

 

3.2 Avgränsningar  

Studien är riktad mot ett lärarperspektiv vilket innebär att endast lärares syn på det laborativa 

arbetet kommer att beaktas. Vi har valt att intervjua lärare som är verksamma i grundskolans 

senare år, eftersom det är först i årskurs 9 som de nationella proven i de naturvetenskapliga 

ämnena genomförs. Denna studie är avgränsad till ämnena fysik och kemi. Anledningen till 

detta grundar sig på att lärarna vi valt att intervjua arbetar på skolor där de genomfört de 

nationella proven i dessa ämnen. 

Med laboration menas i denna studie en praktisk verksamhet mellan elever och lärare som 

sker i en skolverksamhet. I laborationen ingår något problem som ska lösas av elever med 

lärares handledning eller att eleverna ska följa en laborationsinstruktion. Datorlaborationer 

behandlas inte i denna studie. Hult (2000, s 18-19) menar att i en laboration ges den stude-

rande möjligheten att prova en tanke eller teori. Syftet kan vara att illustrera något eller att 

studenterna får träna på att utföra mätningar och samla in material. 

 

 

3.3 Disposition 

Vi har i inledningskapitlet valt att presentera de faktorer som gör denna studie intressant ur ett 

lärandeteoretiskt perspektiv. Under rubriken bakgrund presenteras mål kopplat till laborativt 

arbete i skolans styrdokument. Vi har valt att ta med både nuvarande kursplaner och förslag 

på dem som ska börja gälla hösten 2011. Detta för att tydligt visa hur viktigt Skolverket anser 

att ett undersökande laborativt arbetssätt är i dagens och morgondagens skola. Sedan beskri-

ver vi syftet med studien och de frågeställningar vi valt att fokusera på. I avsnittet om tidigare 

forskning beskrivs vilka mål som just nu anses viktiga med laborativt arbete utifrån interna-

tionell forskning. Även det som forskningen säger om elevers lärande genom ett laborativt 

arbetssätt tas upp. Metodavsnittet är disponerat så att vi först presenterar de källor studien 

bygger på och hur urvalet skett. Därefter följer den metod som har använts, vilka etiska över-

väganden som gjorts, hur vi valt att genomföra analysen samt en metoddiskussion. Under 

rubriken teoretisk infallsvinkel presenteras det teoretiska perspektiv som uppsatsen bygger på. 

I resultatet presenteras det vi anser viktigt utifrån studiens syfte. Resultatet är uppdelat i sju 

delar för att få en bättre överblick av dess innehåll. Den sista delen i studien består av ett 

sammansatt analys- och diskussionsavsnitt där vi kopplar resultatet till det sociokulturella 

perspektivet samt diskuterar egna tankar. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Mål med laborativt arbete i skolan 

Per Högström har skrivit en avhandling som handlar om lärares mål med laborationer och hur 

dessa mål implementeras i undervisningen. Avhandlingen bygger på fyra delstudier. Två av 

dessa är intervjustudier och har som syfte att klargöra vilka mål som anses viktiga och hur 

dessa mål förhåller sig till internationell forskning. De andra två är fallstudier där syftet är att 

analysera hur dessa mål blir synliga i undervisningen och vilka faktorer som påverkar hur 

målen implementeras. Högström (2009) sammanfattar i avhandlingen de mål som just nu 

anses viktiga att sträva efter utifrån internationell forskning. Det laborativa arbetet ska hjälpa 

elever att utveckla: 

- kunskap om och förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen 

- praktiska laborativa färdigheter inklusive problemlösningsförmåga och argumentation 

- förståelse av forskares vetenskapliga arbetssätt 

- intresse och motivation 

- förståelse av det undersökande arbetets metoder och av naturvetenskapens karaktär (Högström, 

2009, s 18) 

Håkan Hult har sammanställt en rapport om laborationer inom tekniska och naturvetenskap-

liga utbildningar. Rapporten bygger på en litteraturstudie över pedagogisk, didaktisk och 

ämnesinriktad litteratur. Syftet med rapporten är att klargöra vad laborationer är för något, 

vilka syften de kan ha och vilket lärande som kan ske. Hult (2000) refererar till Woolnough & 

Allsop när han skriver att laborativt arbete inom naturvetenskapen är viktigt eftersom det 

stödjer teoriinlärningen.  

Ibland förekommer mål med den laborativa undervisningen som handlar om elevers sociala 

utveckling. Hult (2000) menar att dessa mål inte bör vara det huvudsakliga syftet med ett 

laborativt arbetssätt eftersom det i detta avseende inte är speciellt kostnadseffektivt. Dock kan 

de sociala förmågorna även utvecklas med ett laborativt arbetssätt, vilket Hult menar att lärare 

bör vara medvetna om. Detta genom att stimulera elever till att samtala och samarbeta under 

laborerandet där möten, både före och efter laborationen, är ett bra sätt att utveckla dessa mål 

under förutsättning att eleverna är aktiva. 

Avi Hofstein och Vincent N. Lunetta har skrivit många artiklar om laborationens roll i sko-

lans naturorienterade ämnen. De menar att för att elever ska förstå det vetenskapliga arbetssätt 

som används i forskning så måste det undersökande arbetssättet vara en viktig del i skolans 
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laborationer. I ett laborativt arbete innebär ett undersökande arbetssätt att elever själva ställer 

frågor, föreslår hypoteser, observerar, förklarar och presenterar resultat (Hofstein & Lunetta, 

2004). Det handlar alltså om att elever planerar och genomför egna undersökningar inom 

områden där tillvägagångssätt och resultat inte är bestämt i förväg (Högström, 2009). Detta 

tillvägagångssätt, anser vi, påminner om hur den laborativa delen i de nationella proven är 

utformat. 

Högström, Ottander & Benckert (2006) menar att målen med laborativt arbete kan delas in i 

tre områden. Mål som handlar om utveckling av kunskap och förståelse hamnar i den kogni-

tiva domänen, de som handlar om attityd och motivation anknyter till den affektiva domänen 

och till den psykomotoriska domänen hör mål om laborativa färdigheter och arbetssätt. Flera 

faktorer påverkar hur en laboration utformas och vilka mål som kan uppnås. Exempelvis så 

påverkar lärares syn på naturvetenskapens karaktär de mål som lärare har med det laborativa 

arbetet, detta oavsett om deras syn baseras på god förståelse eller inte. Den tid som läggs på 

laborativt arbete begränsas även av exempelvis klasstorlek, materialtillgång och andelen läs-

svaga elever. Högström, Ottander & Benckert skriver vidare att för att anpassa den laborativa 

undervisningen till praktiska och institutionella faktorer så har lärare i grundskolans senare år 

tvingats sänka de kognitiva kraven på kunskapsmålen. Laborationerna har inriktats mer mot 

att följa instruktioner och samla data istället för att elever själva får planera en tidskrävande 

undersökning. En konsekvens har blivit att elever gör färdigt laborationen snabbt för att 

umgås resten av lektionen. De menar vidare att arbetsmaterial, instruktioner och handledning 

således spelar en avgörande roll för vilka mål som kan uppnås med laborativt arbete. Hofstein 

& Lunetta (2004) menar att dessa kokboksliknande laborationer kan leda till att elever inte 

uppfattar avsikten med ett laborativt arbetssätt eller att de inte förstår betydelsen av vissa 

arbetsprocesser som görs i ett sådant arbetssätt. 

 

 

4.2 Elevers lärande vid laborationer 

Per-Olof Wickman är professor i didaktik och forskar om lärande i naturvetenskap. Han 

menar att experiment, hypotesprövning och iakttagelser är viktiga sätt för att lära sig natur-

vetenskap. Genom att pröva sina antaganden om naturliga fenomen själva så förstår man 

bättre. Det undersökande arbetssättet är en kunskapssökande metod som är användbar även 

inom andra områden. Vidare menar Wickman att det med laborationer alltid har varit en fråga 

mellan att antingen lära ut ett etablerat naturvetenskapligt innehåll eller att låta eleverna själva 
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undersöka och tänka kritiskt. Betonas det förstnämnda syftet så leder det lätt till att laboratio-

nerna blir kokboksliknande, elever följer instruktioner och svarar på slutna frågor. Ett sådant 

arbetssätt leder till att elever och lärare inte resonerar djupare om vad de egentligen gör, utan 

eleverna arbetar mekaniskt för att slutföra uppgiften. Dessa kokboksliknande laborationer 

dominerade länge den laborativa traditionen under 1900-talet. Mot slutet av 1900-talet har det 

dock blivit vanligare med fria laborationer, i dessa är det eleverna själva som planerar meto-

der och svarar på frågor som de tycker är intressanta. Dessa laborationer kan göra eleverna 

hjälplösa snarare än aktiva om eleverna inte vet vad de ska fokusera på. Det som lärare ser 

som självklart är långt ifrån alltid lika självklart hos eleverna. Lärare och elever uppmärk-

sammar inte de centrala delarna av en laboration på samma sätt. Vid laborativt arbete spelar 

en lyhörd lärare en avgörande roll för vad eleverna kan lära sig och läraren ska fungera som 

en samtalspartner till eleverna (Wickman, 2002). 

Högström (2009) menar även han att lärarens interaktioner med eleverna spelar en avgörande 

roll men han pekar även på att laborationsinstruktionernas utformande har en betydande roll i 

genomförandet av en laboration. Högströms studie visar att elever tycker det är roligt att labo-

rera men att det finns en risk att de endast ser laborationen som en uppskattad variation i 

undervisningen. För att detta inte ska ske är det viktigt, menar Högström, att lärare ägnar mer 

tid åt att tydliggöra målen både i undervisningen och i laborationsinstruktionerna. Han menar 

även att färre mål vid laborativt arbete är att föredra, samt att laborationsinstruktionen stäm-

mer överens med lärarens mål med laborationen och att målen anpassas till elevernas labora-

tiva förkunskaper. Viktigt är även att läraren, under laborationens genomförande, agerar i 

enlighet med de mål som satts upp. 

 

 

5. Teoretisk infallsvinkel 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vi kommer att analysera materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Perspek-

tivet kommer i denna studie att bygga på Vygotskys tankar och idéer samt på forskare som 

senare har vidareutvecklat dessa (se Säljö, 2000; Schoultz, 2000). Traditionellt har lärande 

setts som att en individ tar in kunskap och information. Ord som inlärning, inhämta och 

införliva kunskaper bidrar till detta. Prefixet in signalerar att kunskaper kommer in i männi-
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skor utifrån och Roger Säljö
1
 föreslår därför termen lärande (Säljö, 2000). Då vi i denna stu-

die antar ett sociokulturellt perspektiv kommer vi använda oss av termen lärande eftersom vi 

inte vill bidra till en syn om att kunskap är något som finns och tas in utifrån. I ett sociokultu-

rellt perspektiv riktas fokus på att kunskap finns och utvecklas i kommunikation och interak-

tion mellan människor. Lärande och utveckling sker genom att vi deltar i olika sociala prakti-

ker (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet på lärande har sin grund i den ryske psy-

kologen Lev S. Vygotskys teorier om mänsklig utveckling (Säljö, 2000). Vår nuvarande läro-

plan (Lpo94) har influerats av denna teori. Enligt detta perspektiv beror människans lärande 

inte enbart på intellektuell kapacitet utan människan är en kulturvarelse som samspelar och 

tänker tillsammans med andra i vardagliga praktiker (Säljö, 2000). Vi kommer således att stu-

dera vilka typer av laborativa arbetssätt lärarna beskriver för att analysera de kommunikativa 

och praktiska sammanhang eleverna får tillgång till. 

 

 

5.1.1 The zone of proximal development 

Enligt Vygotsky så har individen i alla situationer en potential för sin kognitiva utveckling. 

Med hjälp från en mer kvalificerad person kan individen utvecklas över sin nuvarande nivå 

och mot individens potentiella kunskapsnivå. Skillnaden mellan den nuvarande nivån och den 

potentiella nivån, som individen kan nå med hjälp, kallas the zone of proximal development, 

ZPD (Schoultz, 2000). Vygotsky (1978) definierar det på följande sätt: 

The distance between the actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers (s 86). 

Schoultz (2000) menar att det är möjligheter till interaktion som avgör utveckling i den 

proximala zonen. Genom undervisning och instruktioner så ökar elevens förmåga att utveck-

las. Elever i skolan är på olika nivåer kunskapsmässigt och har även olika potentialer för sin 

kunskapsutveckling. Utifrån detta är det enligt oss intressant att studera om lärare arbetar med 

laborationer på ett sådant sätt, att elever kan utmanas på olika nivåer för att utvecklas indivi-

duellt mot sin potentiella kunskapsnivå. Det är även intressant att se vilka möjligheter lärare 

har för detta. 

 

                                                           
1
 Roger Säljö är professor i pedagogik och beteendevetenskap. I Sverige är det framförallt han som har skrivit 

om det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande, främst i boken Lärande i praktiken: ett 

sociokulturellt perspektiv. 
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5.1.2 Appropriering 

Inom det sociokulturella perspektivet är termen appropriering vanlig. Säljö (2000) beskriver 

den som att individen tillägnar sig intellektuella redskap eller lär sig behärska fysiska redskap 

så att de kan användas för vissa syften i vissa situationer. Appropriering kan ses som en pro-

cess där individen bekantar sig med och lär sig använda redskap i olika sociala praktiker. 

Komplexa begrepp, kunskaper och färdigheter kan inte approprieras direkt utan det sker under 

en lång period. Termen appropriering är enligt Säljö ett försök att distansera sig från synen på 

lärande som enbart kunskapsinhämtande. Lärande handlar också om att utsättas för erfaren-

heter som tillåter appropriering av begrepp och färdigheter (Säljö, 2000). Det är då intressant 

att i denna studie belysa hur lärare beskriver arbetet med naturvetenskapliga begrepp och 

fysiska redskap. 

 

 

5.1.3 Artefakter och mediering 

Människan har med tiden skapat artefakter för att kunna hantera sin omvärld. Dessa artefakter 

är en del av människans kultur och i dessa vilar många av människans gemensamma kunska-

per och insikter. Artefakter är de resurser, både intellektuella och fysiska, som vi har tillgång 

till när vi verkar i vår omvärld. Exempel på en intellektuell artefakt kan vara att vi kan läsa 

och räkna vilket gör att vi lättare kan klara av vår vardag (Säljö, 2000). En intellektuell arte-

fakt kan, enligt oss, också vara att kunna ett naturvetenskapligt arbetssätt. Exempel på fysiska 

artefakter är bunsenbrännare och exempelvis en multimeter som gör att vi kan mäta hur 

mycket ström, spänning och resistans som finns i en sluten krets. Med artefakter kan vi alltså 

lösa problem som för oss annars hade varit omöjliga (Säljö, 2000). 

Språket är speciellt viktigt inom det sociokulturella perspektivet. Genom ökad begreppsför-

ståelse och tillgång till intellektuella artefakter kan vi förstå och tillägna oss kunskap på ett 

mer nyanserat sätt. Säljö (2000) tar upp en fysiklaboration i optik som exempel. Laborationen 

gick ut på att eleverna på egen hand skulle upptäcka vad som händer med ljus när det träffar 

olika föremål. När läraren frågade eleverna om vad som hände så svarade de att ingenting 

hände. Även om elever och lärare i en mening ser vad som händer på samma sätt, så kunde 

inte eleverna konstituera ljus på samma sätt som läraren då eleverna inte hade tillgång till de 

fysikaliska begreppen, eller intellektuella artefakterna, för händelserna under laborationen. 
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Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Människor använder alltid 

fysiska och intellektuella artefakter i sin kontakt med omvärlden. Människans omvärld är en 

erfarenhetsvärld där vi samspelar med hjälp av artefakter. Dessa artefakter innehåller tanke-

mödor från tidigare generationer. Mediering innebär således att vårt tänkande och vår före-

ställningsvärld framvuxit ur vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. Detta gör 

att lärande blir att tillägna sig kunskaper som framställts i vår kultur (Säljö, 2000). I skolans 

naturvetenskap är många artefakter som används nya för eleverna och de måste guidas i ett 

naturvetenskapligt sätt att hantera dessa artefakter. Elever kan inte enbart genom att titta på en 

multimeter förstå hur den ska användas eller hur den är konstruerad. Som lärare kan man inte 

räkna med att elever lär sig genom att själva observera och dra slutsatser. Läraren, eller en 

mer kompetent person än eleven själv, måste hjälpa eleven genom att till exempel förklara 

och visa hur den fungerar. Vår förståelse av artefakter påverkar hur vi använder dem och 

tvärtom. Medierande resurser påverkar därmed lärprocessen. (Lundin & Gunnarsson, 2010). I 

analysen av intervjuerna diskuterar vi vilken möjlighet elever har att visa sina kunskaper 

kring, både intellektuella och fysiska, artefakter när de arbetar laborativt. 

 

 

5.1.4 Situerat lärande 

Säljö (2000) talar om lärandets situerade natur och att lärande är kontextbundet. När männi-

skor handlar är det utifrån egna kunskaper och erfarenheter av vad man själv tror att omgiv-

ningen vill eller tillåter oss att göra. När en elev löser ett problem är elevens tillvägagångssätt 

alltid beroende av kontext och tillgängliga artefakter. Människor får erfarenheter och lär sig 

genom deltagande i olika kontexter eller arenor. I skolan är laborationsundervisningen en 

arena där vi inbjuder elever att delta och lära sig om den naturvetenskapliga praktiken. I den 

arenan finns både lärare, artefakter och undervisningsmaterial. Man skulle kunna säga att en 

annan arena är den där kursplaner och nationella prov finns, en såkallad formuleringsarena. 

Säljö menar att det vi kan lära om elever genom prov är hur de hanterar situerade kommuni-

kativa praktiker och hur de kan använda sig av olika artefakter. Det blir då viktigt, enligt oss, 

att elever får möta liknande situationer som i de nationella proven i undervisningen, för att 

eleverna ska få goda förutsättningar att klara av dessa prov senare. 
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6. Metod 

6.1 Källor, material och urval 

Vi har genomfört kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med åtta lärare som undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena i grundskolans senare år och intervjuerna utgör underlaget för 

analysen. Intervjuerna har transkriberats, sorterats och med kvalitativ innehållsanalys katego-

riserats och sedan kopplats till ett sociokulturellt perspektiv. Till intervjuerna har lärarna tagit 

med sig tre instruktioner på laborationer som de har genomfört i sin undervisning. Intervju-

erna har bland annat byggts på dessa instruktioner. Med hjälp av dessa instruktioner har vi 

sedan tittat på hur eleverna tillåts arbeta laborativt.  

Lärarna som utgör underlag för studien undervisar på två olika skolor belägna i centrala delen 

av en medelstor stad i mellersta Sverige. Fyra av dem undervisar på en kommunal friskola
2
, 

som i fortsättningen benämns Skola 1, utan någon uttalad pedagogisk profil. De övriga fyra 

arbetar på en friskola, som benämns Skola 2, med individfokuserat arbetssätt där elevens eget 

ansvar är av stor vikt. Intervjuerna har genomförts under senare delen av höstterminen 2010. 

För att kunna skilja på lärarna i resultat- och diskussionsavsnitten har vi valt att benämna 

lärarna vid Skola 1 med lärare 1.1–1.4. Vid Skola 2 benämns lärarna 2.1–2.4. Den första siff-

ran syftar på vilken skola lärarna undervisar på och den andra siffran är för att skilja de olika 

lärarna på skolan åt. Detta val, att benämna lärarna med siffror, har gjorts med tanke på att vi 

har intervjuat både manliga och kvinnliga lärare och att vi inte har något genusperspektiv i 

studien. 

Valet av skolor har skett strategiskt och grundar sig på att vi ville ha en skola som represente-

rar den allmänna kommunala skolan och en skola som utifrån pedagogiskt tankesätt skiljde 

sig från denna. Båda skolorna är ungefär lika stora med ca 400 elever vardera. Skola 1 arbetar 

med läromedel de själva väljer. I NO används läroböckerna Spektrum. Dessutom kan TEFY 

användas som laborationsunderlag. Utöver detta har lärarna fri tillgång till Internet där de 

själva kan söka efter laborationer till sin undervisning. Klasserna på denna skola består av 23-

28 elever. Skola 2 är en del av en koncern och blir därför styrd från högre instans med vilka 

läromedel de skall använda sig av i undervisningen. De har ett tematiskt arbetssätt med kurser 

där det finns gemensamma mål att uppnå. Samtliga kurser och mål ser likadana ut i alla skolor 

tillhörande denna koncern. På ett gemensamt intranät finns exempel på laborationer som de 

                                                           
2
 Skillnaden mellan en kommunal friskola och en kommunal skola ligger inte i hur undervisningen bedrivs, utan 

i hur ekonomin och ledningen styrs. Den för studien aktuella kommunala friskolans pedagogiska tankesätt kan 

därför jämställas med en kommunal skola. 
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kan använda sig av i undervisningen för att uppnå dessa mål. På denna skola består klasserna 

av cirka 21 elever. Vi har även tidigare haft våra verksamhetsförlagda utbildningar på de båda 

skolorna vilket gjort det lättare att ta kontakt med berörda lärare inför intervjuerna. 

 

 

6.2 Intervju 

Eftersom syftet med studien delvis är att belysa hur lärare arbetar med laborationer och hur de 

anser att de nationella provens införande har påverkat deras undervisning valde vi att genom-

föra kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuers syfte kan vara att förstå ämnen utifrån 

informantens synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid dessa intervjuer är det viktigt med 

öppna frågor för att få spontan och personlig information från informanten (Starrin & Renck, 

1996). Kvale & Brinkmann menar att öppenheten inte betyder att informanten bara ska prata 

på om vad som helst, intervjuaren måste fokusera på det som är viktigt för studien. De inter-

vjuer som genomförts i denna studie har ljudinspelats för att sedan inom två dagar transkribe-

rats. Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer och alla intervjuer har skett med en lärare i 

taget. En av oss har haft en ledande roll som intervjuare och den andre har haft en mer passiv 

roll. Vi har båda antecknat tankar som dykt upp under intervjuerna och även sådant som vi 

velat veta mer om för att kunna ställa kompletterande frågor. Laborationsinstruktionerna som 

lärarna tagit med sig till intervjuerna användes som tankestöttor för att konkretisera kring 

laborationers innehåll och funktion. 

En form av kvalitativ intervju är den halvstrukturerade intervjun där den som intervjuar har en 

intervjuguide med förslag till frågor som stöd. Informanten har möjligheten att göra utsväv-

ningar från dessa vilket gör att den halvstrukturerade intervjun får karaktären av ett samtal. 

Det ger intervjuaren möjlighet att diskutera med informanten för att klargöra det som menas 

då något är oklart. Genom att omformulera en fråga kan samma sak frågas på olika sätt om 

intervjuaren vill ha ett mer uttömmande svar (Kvale & Brinkmann, 2009). En skicklig inter-

vjuare har förmågan att använda uppföljningsfrågor då något behöver utvecklas (Starrin & 

Renck, 1996). Inför våra intervjuer utarbetade vi en intervjuguide (bilaga 1) som kom att fun-

gera som ett stöd för oss. Vår förhoppning var att intervjuerna skulle få en berättande karak-

tär, vilket de fick. Därför utformade vi vår intervjuguide med öppna frågor och utan inbördes 

ordning. För att göra detta sökte vi stöd i Kvale & Brinkmann för utformning av frågorna. 

Efter de första två intervjuerna valde vi att utvärdera vår intervjuguide. Detta för att vi skulle 

kunna omformulera frågor och utveckla våra roller för att göra de kommande intervjuerna så 
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givande som möjligt. Det vi gjorde var att komplettera intervjuguiden med två frågor för att få 

ett mer uttömmande svar angående den laborativa undervisningen. 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det inte finns någon generell form eller kod för hur 

forskningsintervjuer ska transkriberas, utan det beror på avsikten med utskrifterna. Då syftet 

med intervjuerna i denna studie är att få en bild av hur lärare beskriver deras arbete med labo-

rationer, har vi inte heller haft någon avsikt att göra en språklig analys av utskrifterna. Därför 

har dessa transkriberingar fått en skriftspråklig karaktär. 

 

 

6.3 Etiska överväganden 

Då vi genomfört kvalitativa intervjuer i denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

(2009) forskningsetiska principer. För att uppfylla individskyddskravet finns fyra huvudkrav 

vilka beskrivs nedan. Inför intervjuerna i denna studie har vi skickat missiv med en skriftlig 

förfrågan om deltagande till både lärare (bilaga 2) och rektorer (bilaga 3) på berörda skolor. 

För att uppfylla informationskravet så har vi informerat lärarna om studiens syfte, att deras 

medverkan är frivillig och att de kan välja att avbryta denna medverkan när de vill. Då lärarna 

själva lämnat sitt medgivande om att delta i studien uppfylls samtyckeskravet. Kravet om 

konfidentialitet innebär att lärarnas och skolornas identiteter inte ska kunna avslöjas. I denna 

studie innebär det att allt material som kan avslöja lärarnas identitet inte är tillgängligt för 

utomstående. Då vi transkriberat intervjuerna har vi valt att använda fiktiva namn. Nyttjande-

kravet innebär att det som sägs i intervjuerna endast ska användas i forskningssyfte för denna 

studie. 

 

 

6.4 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys kan ske både kvalitativt och kvantitativt. Vi har använt oss av en kvalitativ 

innehållsanalys för att analysera intervjuerna. Att göra en kvalitativ analys innebär att antalet 

gånger något sägs i intervjuerna är ointressant. Det viktiga är intervjuernas innehåll och vad 

som kan tolkas ur dem. Kvalitativ innehållsanalys syftar till textanalyser där tolkningar måste 

göras, nästan all form av text kan analyseras med någon form av innehållsanalys (Bergström 

& Boréus, 2005). Genom kvalitativ innehållsanalys vill man hitta gemensamma mönster i 

texten för att därefter skapa teorin (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 
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När man använder sig av kvalitativ innehållsanalys måste man bestämma sig för om analysen 

ska läggas på den manifesta deskriptiva nivån eller den latenta tolkande nivån. Den manifesta 

nivån är det som direkt uttrycks i texten och den latenta nivån handlar om textens underlig-

gande mening och forskarens tolkning. I båda dessa nivåer ingår tolkning men skillnad ligger 

i tolkningens djup (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har valt att lägga analysen på den 

latenta nivån.  

Ett grundläggande beslut i innehållsanalys handlar om vad man ska analysera, i vårt fall inter-

vjuer. Efter transkribering av intervjuerna så fick vi texter att analysera. Analysen gick till så 

att vi läste igenom texterna flera gånger för att få en känsla av helheten. I texterna hittade vi 

meningsbärande enheter, meningar och fraser som hänger samman baserat på innehåll. 

Meningsbärande enheter som var relevant för syfte och frågeställningar markerades och 

plockades ut. När vi hittat dessa meningsbärande enheter skedde en meningskondensering 

genom att den väsentliga innebörden kortades till några få ord på post-it lappar. Därefter gjor-

des en abstraktion och de meningsbärande enheterna lyftes till en högre logisk nivå genom att 

kodas med olika färger. Efter kodning gjordes en kategorisering med grupper av innehåll med 

gemensam innebörd. Vi delade sedan in kategorierna i underkategorier. Denna del har utgjort 

den manifesta nivån i analysen. Vi har sedan tolkat den underliggande meningen i kategori-

erna och hittat kopplingar mellan dessa för att skapa teman i vårt resultat. Denna sista del har 

utgjort den latenta delen av analysen. Detta förfarande bygger på Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning på hur en kvalitativ innehållsanalys kan gå till. 

 

 

6.5 Metoddiskussion 

Patel & Davidson (2003) menar att kvalitativa studier utmärks av stor variation och att det 

därför inte finns några entydiga regler för att uppnå god kvalité. De menar vidare att varje 

kvalitativ studie är unik och att det därför är viktigt att vi som forskare noggrant redogör för 

vårt tillvägagångssätt. Vi har därför på ett utförligt sätt beskrivit hur vi gått tillväga under 

insamling och analys av data. 

För att försäkra oss om studiens tillförlitlighet valde vi att ha en intervjuguide som stöd och 

att vi båda var närvarande vid samtliga intervjuer. Patel & Davidson (2003) menar att det 

under transkriberingsprocesser sker en mer eller mindre medveten påverkan på analysunder-

laget. För att minimera denna påverkan valde vi att, så snabbt som möjligt, efter varje enskild 
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intervju att transkribera denna. Detta för att ha gester och mimik i färskt minne. Alla transkri-

beringar har i efterhand lyssnats och lästs igenom för att försäkra oss om att dessa är korrekta. 

De tolkningar som gjorts i denna studie är våra egna och utgår från egna erfarenheter och ett 

sociokulturellt perspektiv. Vi är medvetna om att dessa tolkningar förmodligen skulle se 

annorlunda ut om studien genomförts av andra forskare med andra erfarenheter. I och med att 

studien, främst på grund av tidsbrist, bygger på data från åtta lärare på två skolor, så kan 

resultatet därför inte ses som generellt. Däremot kan resultatet i analysen kopplas till det 

sociokulturella perspektivet och möjliggöra generella resonemang. 

Det kan vara svårt att avgöra studiens validitet då den grundar sig på individuella tolkningar 

och inte några mätningar. Vår ringa erfarenhet av att genomföra intervjustudier och analys av 

datamaterial kan dock ifrågasättas. 

 

 

7. Resultat 

Nedan följer det vi anser vara relevanta resultat för studiens syfte utifrån intervjuerna vi 

genomfört. Resultatet är uppdelat i sju delar där vi presenterar både likheter och skillnader 

mellan lärare och skolor. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

 

7.1 Frekvens och gruppstorlek i det laborativa arbetet 

På Skola 1 har man i årskurs 7 och 8 avsatt laborationstid på schemat där lärarna har möjlig-

het att laborera med eleverna i halvklass varje vecka. Dessa lektionstillfällen är 80 minuter. 

Denna tid utnyttjas inte enbart till praktiska laborationer, men eleverna får i genomsnitt labo-

rera en till två gånger per fyraveckorsperiod enligt lärarna. I årskurs 9 finns ingen liknande tid 

avsatt, utan lektionerna bedrivs i helklass där lektionstiden är max 60 minuter, vilket medför 

att eleverna inte får laborera lika ofta. Detta för att lärarna anser att det krävs en högre 

ansträngningsgrad att laborera med elever i helklass. Citatet nedan av lärare 1.2 får exemplifi-

era hur gruppstorleken påverkar den laborativa undervisningen på denna skola.  

Ja, det med påverkar jättemycket. I mina 9:or nu så har jag bara helklasser. Max har jag 50 

minuterspass med dom. […] Där har dom precis hållit på med organisk kemi. Och där kände man 

ju direkt att det funkar kanske inte att ha några organiska kemilabbar bland 28 elever på en och 

samma gång. […] Med 9:orna har jag inte labbat alls mycket med. Under den här terminen har 

dom inte labbat nån gång, i kemisal. 
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På Skola 2 genomförs laborationer en gång per kurs, det går cirka en till två kurser per termin. 

Varje laborationstillfälle är max 60 minuter och genomförs oftast i helklass men ibland även i 

halvklass. När det gäller synen lärarna på Skola 2 har på den laborativa undervisningen anser 

de att man inte ska laborera bara för laborerandets skull. Det är viktigt att ha ett genomtänkt 

syfte med laborationen, som är kopplat till mål som ska uppnås. Lärare 2.1 säger:  

Alltså man gör inte en laboration för laborationens skull, utan det ska finnas ett syfte med den. […] 

Naturligtvis är det viktigt vad man gör för laboration, för det ska ju inte bara vara en laboration 

som inte når målen för den kurs man läser. Utan det ska ju finnas ett syfte, ett mål med det.  

Gällande hur ofta man bör laborera anser lärarna på båda skolorna att det är viktigare vad 

man laborerar om och hur man laborerar, än hur ofta det sker. Lärare 2.4 säger: 

Och det är klart, har man bara en labb så kanske man jobbar mer med förarbete, arbete de gör på 

plats och efterarbete. Så att det blir grundligt, än att det bara blir en happening. […] Så hellre få 

med riktigt bra kvalité i så fall, tycker jag. 

Trots detta anser lärare 2.4 att de få laborationer som utförs på skolan ofta är av dålig kvalitet. 

Läraren säger ”Även om jag sagt få labbar med bra kvalité så upplever jag att vi har få labbar 

med dålig kvalité”. Dock ser vi en skillnad genom att lärare på Skola 1 anser att det också är 

viktigt att ha en viss frekvens i laborerandet. Dels för att eleverna ska träna på och lära sig ett 

naturvetenskapligt arbetssätt, dels för att eleverna ska behålla sitt intresse för ämnet. Lärare 

1.3 säger: 

Hellre vettiga labbar lite mer sällan. Men det får ju inte liksom va sådär ”a jag labba två gånger 

under min högstadietid”. Så ska det ju inte va, det ska ju finnas en viss frekvens liksom för du 

måste träna, du måste sätta arbetssättet och tankesättet. 

I tabell 7.1.1 presenterar vi hur lärarna beskriver deras arbete med laborationer i undervis-

ningen. Det är skillnad i hur stora elevgrupperna är under lektionerna, om eleverna får arbeta 

enskilt eller i grupper när de laborerar samt hur ofta de laborerar. 
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Tabell 7.1.1 Storlek på elevgrupper som respektive lärare arbetar med under laborativt arbete, om laboratio-

nerna sker i hel- eller halvklass samt frekvens av laborationer per läsår. 

Lärare Enskilt eller grupparbete Hel- eller halvklass Laborationer per läsår 

1.1 4-5 elever/grupp Årskurs 7 och 8 halvklass.  

Årskurs 9 helklass. 

10 – 15 i årskurs 7 och 8 

5 – 10 i årskurs 9 

1.2 2-3 elever/grupp Årskurs 7 och 8 halvklass.  

Årskurs 9 helklass. 

10 – 15 i årskurs 7 och 8 

5 – 10 i årskurs 9 

1.3 2-4 elever/grupp Årskurs 7 och 8 halvklass.  

Årskurs 9 helklass. 

10 – 15 i årskurs 7 och 8 

5 – 10 i årskurs 9 

1.4 1, max 2 elever/grupp Årskurs 7 och 8 halvklass.  

Årskurs 9 helklass. 

10 – 15 i årskurs 7 och 8 

5 – 10 i årskurs 9 

2.1 3-4 elever/grupp Halvklass 2 – 4  

2.2 3-4 elever/grupp Helklass 2 – 4 

2.3 och 2.4 2-3 elever/grupp Helklass 2 – 4 

 

Som tabell 7.1.1 ovan visar laborerar nästan alla lärare i grupper. Anledningen är brist på 

material och att det blir mer överskådligt för lärarna. Det kan handla om ett säkerhetstän-

kande, men även att vissa av lärarna ser det som en självklarhet att man laborerar i grupper. 

En av lärarna (1.2) svarade ”I grupp så klart” på frågan om eleverna arbetade enskilt eller i 

grupper under det laborativa arbetet. 

 

 

7.2 Arbetet med laborationer i undervisningen 

På Skola 1 väljer varje enskild lärare vilka laborationer som ska genomföras till varje område. 

Möjligheten att diskutera dessa ges genom ämneskonferenser varannan vecka. Lärarna på 

denna skola har uttryckt en önskan om att skapa en gemensam laborationsbank. Diskussioner 

kring detta förs på ämneskonferenserna, men de slutförs aldrig. Anledningen är, enligt lärarna, 

att det inte är någon som tar tag i det eller att andra saker dyker upp hela tiden. 

På Skola 2 arbetar lärarna i grupper om två per årskurs. De väljer gemensamt ut ur koncer-

nens intranät vilka laborationer som ska genomföras under årets kurser. Gemensamma 

ämnesmöten hålls cirka en gång i månaden och då finns det möjlighet att diskutera laboratio-

nerna som ska genomföras den närmaste tiden. Alla NO-lärare på skolan ska veta vilka labo-

rationer som genomförs, detta för att eleverna ska kunna vända sig till vilken lärare som helst 

om de har frågor. 

En majoritet av lärarna på båda skolorna använder laborationer för att exemplifiera teorin. Det 

kan exempelvis vara laborationen Ångkanonen som lärare 2.4 hade med sig. Den ser ut på 

följande sätt: 
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Syfte: Få eleven att förstå samband mellan temperatur, molekylernas rörelse i materian och tryck. 

Material: Värmekälla, Provrör, Gummikork 

Utförande: Fyll i några droppar vatten i provröret. Sätt på gummikorken lite lätt. Värm försiktigt! 

Rikta inte provröret mot någon. Vad händer? 

Inför denna laboration har eleverna läst om sambandet mellan värme och tryck. Då vattenånga 

bildas när vattnet värms upp skapas ett högt tryck i provröret vilket får gummikorken att 

skjutas iväg. Efter genomförandet av laborationen ska eleverna enskilt skriva en laborations-

rapport och de har cirka en vecka på sig att lämna in den. Beroende på vilket betyg eleverna 

satsar på finns olika kriterier (bilaga 4) att uppnå med rapporten. 

Utmärkande för Skola 2 är att lärarna utrycker att det huvudsakliga målet med den laborativa 

undervisningen är att eleverna skall kunna utforma en korrekt laborationsrapport. Lärarna på 

denna skola säger även, i högre grad än lärarna på Skola 1, att det är viktigt att koppla den 

laborativa undervisningen till vardagen, eller som en lärare (2.3) utrycker det ”att ge vardag-

liga fenomen en naturvetenskaplig förklaring”. Denna lärare säger även att eleverna ska se en 

koppling mellan laborationer och nyttan med dessa i deras egna liv.  

Det ska ju vara en mening med det, de ska ju se en nytta med laborationen också. Det ska inte bara 

vara att gå in och slarva med vatten, utan det ska finnas en bakomliggande tanke. Varför gör vi det 

här och vad kan jag som elev få ut av det här i mitt liv? Att få förståelsen kring nånting. 

En av lärarna (1.3) på Skola 1, har en utarbetad strategi för hur eleverna ska utveckla sina 

laborativa kunskaper för att nå målen i årskurs 9. Läraren arbetar utifrån en ökande ansvars 

och svårighetsskala med sin laborativa undervisning. I början av årskurs 7 är laborationsrap-

porten bortplockad ur undervisningen, detta för att arbetssättet och elevernas tankegångar ska 

vara i fokus. Ett exempel på en sådan laboration kan se ut på följande sätt:  

Undersökning av föremål för materialbestämning 

Materiel: 100 ml bägare med diverse prylar 

Kemikalier: Vatten (H2O) 

Genomförande: Prylarna i bägaren undersöks en efter en. Följande aspekter kan exempelvis ingå i 

undersökningen; 

 Leder prylen elektricitet? 

 Har prylen lägre/högre densitet än vatten? 

 Är prylen hård, mjuk eller mittemellan? 

 Är prylen en metall? 

 Har prylen god/dålig ledningsförmåga? 
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Resultat: Resultatet av undersökningen presenteras i tabellform. 

Analys: Vilka egenskaper hos ett föremål kan vi inte undersöka i klassrummet? 

Det material som undersöks kan vara allt ifrån vätskor till fasta föremål, till exempel rapsolja, 

spikar, blyertspennor, metaller och plaster. Eleverna får undersöka materialen genom att ta på, 

lukta på och se på dem. De får även jämföra densiteten hos dem med hjälp av vatten och ta 

hjälp av batterier och krokodilklämmor för att testa materialens ledningsförmåga. Detta för att 

ta reda på så mycket som möjligt om materialens egenskaper. Laborationsrapporten plockas 

in under vårterminen i årskurs 7. I årskurs 8 ska eleverna kunna hela det laborativa arbetssät-

tet, inklusive att skriva laborationsrapport. När eleverna går i årskurs 9 väljer läraren att foku-

sera på en mer utvecklad analysdel i laborationsrapporten. Målet är att eleverna i slutet av 

9:an ska kunna genomföra en laborativ undersökning utan lärarens hjälp. Läraren (1.3) upple-

ver att eleverna blivit mycket mera analyserande sedan införandet av detta arbetssätt. 

 

 

7.3 Bedömning av det laborativa arbetet 

En tydlig skillnad som vi märkt genom intervjuerna är hur bedömningen av det laborativa 

arbetet görs på de olika skolorna. På Skola 2 läggs all betygsgrundande bedömning av det 

laborativa arbetet på laborationsrapporten. Två av lärarna (2.1 och 2.2) menar att de ser labo-

rationen som ett lärtillfälle där eleverna får testa, och därför görs ingen bedömning av genom-

förandet av laborationen. Detta ser dock en av lärarna (2.3) som ett problem på denna skola. 

Läraren menar att eleverna är medvetna om detta och att de därför inte tar laborationen på lika 

stort allvar som laborationsrapporten. Läraren påpekar att det under ämnesmötena varit dis-

kussioner kring bedömning av den laborativa verksamheten. Där har de diskuterat utifrån de 

nationella målen. Läraren menar att där står det att planering, genomförande och analys skall 

vara en del i bedömningen, och att det är så man egentligen ska arbeta. Läraren säger att det 

borde vara mer fokus på genomförande än på teori, än vad det är idag. Detta påpekas även av 

en annan lärare (2.4) på skolan, men denne menar att det är svårt med 20 elever samtidigt. 

Något som försvårar en sådan bedömning ytterligare är att de under laborationer oftast arbetar 

i grupper om två till fyra elever på denna skola. Därför menar lärarna att det är mer rättvist att 

lägga den individuella bedömningen enbart på laborationsrapporten.  

På Skola 1 grundar lärarna sina bedömningar på flera faktorer. Samtliga lärare bedömer 

genomförandet under laborationen. De tittar på om eleverna kan följa en laborationsinstruk-

tion och hur självgående de är. Här ser vi en skillnad mellan lärare på de olika skolorna. 
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Lärare 1.2 menar att alla elever inte kan följa en laborationsinstruktion, att vissa elever har 

jätteproblem med det, medan lärare 2.2 menar att alla elever kan följa en laborationsinstruk-

tion och att man därför inte kan bedöma detta moment.  

Två av lärarna (1.3 och 1.4) säger att de skiljer på vad för typ av frågor de får från eleverna. 

De gör skillnad i om det är sakfrågor eller analyserande frågor. En sakfråga kan till exempel 

handla om hur man hanterar materialet under laborationen medan en analyserande fråga är 

mer djupgående med kopplingar till teori. En av dessa två lärare (1.3) säger att den även 

bedömer kreativitet och noggrannhet och lägger inte alls stor vikt på laborationsrapporten. 

Läraren säger: 

Och i princip så bryr jag mig inte alls om rapporten, förutom analysdelen, det andra brukar 

stämma till 99 % av fallen. Utan det är bara att skumma igenom och se så att alla kemikalier är 

med. Jag brukar titta på säkerhetsbedömningen som de gör. 

Även de övriga tre lärarna på Skola 1 uttrycker att de inte heller lägger någon stor vikt på 

laborationsrapporten vid bedömning, utan det viktigaste är genomförandet. De nämner dock 

att de tittar på att alla steg finns med i rapporten. 

 

 

7.4 Möjligheter att bedriva laborativ undervisning 

Alla lärare vi intervjuat menar att skolornas laborativa material påverkar deras undervisning. 

Detta då de väljer laborationer till sin undervisning utifrån det material som finns på skolorna. 

Ett exempel är att det på båda skolorna uttrycks, av ett flertal lärare, en önskan om fler drag-

skåp. På Skola 1 är dessa lärare starkt kritiska till att det endast finns ett dragskåp i kemisalen, 

samt att det är placerat i ett hörn, vilket enligt tre av lärarna (1.1, 1.2 och 1.4) medför att 

kemiundervisningen blir lidande. Lärarna menar att de drar sig för att bedriva laborativ 

undervisning som kräver dragskåp, detta då alla elever inte kan vara aktiva. En av lärarna 

(1.4) säger ”Om vi tittar på kemi till exempel så har vi bara ett dragskåp. Det begränsar hur 

eleverna kan labba för de kan inte göra alla labbar. […] Jag tycker det är under all kritik”. 

Samtidigt uttrycker den fjärde läraren (1.3) på skolan osäkerhet kring utnyttjandet av drag-

skåp i sin undervisning även om de fanns. Läraren säger: 

Den enda begränsningen som jag ser är att vi har så få dragskåp. Å andra sidan vet jag inte om jag 

skulle vilja göra en laboration som kräver dragskåp med eleverna. Så bara för att möjligheten finns 

så vet jag inte om jag skulle göra dem. 



  

23 

 

Läraren resonerar vidare om sin egen osäkerhet kring användningen av dragskåp i att 

det handlar om elevernas säkerhet vid hantering av farliga kemikalier. 

På Skola 2 uttrycks en önskan om dragskåp då de saknar dem helt. De menar att de hade kun-

nat bedriva en annan undervisning om de hade dragskåp. Lärarna tror att eleverna lättare 

skulle bli motiverade då. De påpekar dock att de inte känner att det är ett hinder för eleverna 

för att nå de nationella målen. Detta då skolan endast undervisar i vardagskemi och inga far-

liga kemikalier behöver användas. 

Lärarna på skolorna menar att salarna de bedriver sin undervisning i inte är lämpade för labo-

rationer. Det kan handla om en säkerhetsrisk i att salarna är små, vilket medför att det blir 

trångt. Därför drar sig flera lärare för att laborera i helklass. Flera lärare menar dessutom att 

deras salar inte visar på hur en laborationssal egentligen ska vara utformad. Salarna är vanliga 

klassrum som gjorts om till NO-salar. 

 

 

7.5 Skillnader i att undervisa i fysik och kemi 

Sju av lärarna vi intervjuat ser en skillnad i att undervisa fysik och kemi. Gemensamt för 

lärarna är att de tycker det är lättare att undervisa i fysik då ämnet inte är lika beroende av 

specifikt material. Överlag tycker lärarna att det är lättare att ha öppna
3
 laborationer i fysik än 

i kemi, där de anser att det är lättare att genomföra styrda
4
 laborationer. Fysiklaborationerna 

anses inte heller vara lika beroende av att genomföras i halvklass som kemilaborationerna, 

både på grund av säkerhetsrisken och att materialet i kemi ofta inte räcker till i helklass. Två 

av lärarna (1.4 och 2.4) menar att fysiklaborationerna är lättare att koppla till vardagen vilket 

gör att eleverna har lättare att förstå dem. Det kan till exempel vara som en av dessa lärare 

(1.4) sa: ”Det är nått de kan ta i och känna på”. Läraren säger också att det däremot i kemi kan 

vara mer abstrakta saker som ska förstås, till exempel varför det sker en färgförändring eller 

en reaktion av något slag. Även om eleverna kan se fenomenet så förstår de inte per automatik 

varför det sker.  

                                                           
3
 Med en öppen uppgift menar vi i denna studie ett tillvägagångssätt som inte på förhand är bestämt av läraren. 

Uppgiften kan bestå av att eleverna ska undersöka eller lösa ett problem utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

Eleverna ska själva i en sådan uppgift planera, genomföra och utvärdera undersökningen, likt tillvägagångssättet 

i de nationella proven. 
4
 Med en styrd uppgift menas att eleverna till exempel följer en given instruktion för att undersöka ett 

naturvetenskapligt fenomen. I en styrd uppgift är planeringen redan gjord av någon annan än eleven själv. 

Genomförandet görs av eleven medan elevens utvärdering kan ske i olika grad. 
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En del lärare menar att det är fler saker som spelar in i en kemilaboration. Att man måste göra 

saker på ett visst sätt för att det ska fungera och att det är mer material som eleverna ska vara 

förtrogna med. Detta menar en lärare (1.3) visade sig på det nationella provet i kemi 2009. 

Läraren hade i sin undervisning använt sig av BTB (bromtymolblått) för att påvisa om något 

var surt eller basiskt för eleverna. Läraren menar att undervisningen då var riktad gentemot de 

nationella målen. I det nationella provet skulle eleverna använda sig av pH-papper i den labo-

rativa undersökningen. Då eleverna inte hade använt sig av detta tidigare visste de inte riktigt 

hur materialet skulle användas, vilket påverkade deras resultat. Läraren menar att det alltså 

blev en hanteringsfråga som till viss del avgjorde elevernas resultat på provet. På fysikprovet 

2010 användes, enligt läraren, däremot mer lättförståeligt material. Till exempel dynamomet-

rar, som eleverna själva kunde lista ut hur det skulle användas. Detta visade sig också på 

resultaten där det endast var tre elever i två klasser som fick laborera utefter sina egna plane-

ringar på kemiprovet, medan det året efter i fysik var fem till sju elever i två klasser som inte 

fick laborera utefter egna planeringar. 

 

 

7.6 Lärarnas syn på de nationella proven 

Av de åtta lärare vi intervjuat var det två lärare (2.1 och 2.2) som inte riktigt visste hur de 

nationella proven i NO var utformade. De kunde således inte svara på våra frågor och därför 

har vi valt att inte ta med deras svar i det här avsnittet. Övriga lärare menar att det är positivt 

med de nationella proven för att det nu är tydligare vilka mål eleverna ska uppnå med den 

laborativa undervisningen. Man har upplevt kursplanerna som luddiga när det gäller laborativ 

undervisning. En lärare (1.3) uttrycker det som: 

Och vi känner att vi riktar in vår undervisning så som Skolverket vill, så det är ju trevligt att få ett 

praktiskt exempel på vad de vill att det ska mynna ut i. […] Det har blivit mer tydligt i och med att 

jag har fått en upplevelse av hur de tänker. Att nån säger något eller att jag läser något och tolkar 

är en sak, de är ju det man har gjort gällande laborationsbeskrivningar i målbeskrivningar och 

strävansmål. Men nu har jag ju sett ett praktiskt exempel på hur dom skulle göra labbar. 

Det som blivit tydligare efter införandet av de nationella proven, enligt lärarna, är vad Skol-

verket menar med ett naturvetenskapligt arbetssätt. Detta då lärarna nu fått se exempel på hur 

Skolverket examinerar elevernas laborativa kunskaper genom ett sådant arbetssätt. Alla lärare 

har även uppmärksammat att planering av laborativa undersökningar bör utgöra en viktig del i 

skolans laborativa undervisning. Enligt lärare 1.2 överraskades lärarna på Skola 1 av att ele-
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verna på de nationella proven 2009 själva skulle planera en laborativ undersökning. Läraren 

menar att eleverna på denna skola inte tränades i detta, utan tränades i att kunna följa en labo-

rationsinstruktion. Detta ledde till att många elever misslyckades på denna del av provet. 

Läraren menar vidare att detta är något som eleverna måste tränas i. 

När vi frågade lärarna om förändringsarbete av den laborativa undervisningen utifrån de 

nationella proven, var det bara en lärare (1.3) som inte kände något behov av förändring i sin 

undervisning. Detta då läraren anser att undervisningen är fokuserad på ett naturvetenskapligt 

arbetssätt som förbereder eleverna inför upplägget i de nationella proven. På Skola 2 har de 

efter införandet av de nationella proven utvecklat den mall med punkter som eleverna följer 

när de skriver laborationsrapporter. Numera ska eleverna även utvärdera laborationerna samt 

reflektera över hur laborationerna kan utvecklas. En lärare (2.4) har efter de nationella proven 

förändrat sin undervisning genom att eleverna nu får planera laborationer i större utsträckning 

än förut. Övriga fyra lärare på de båda skolorna har inte förändrat undervisningen än, men de 

känner ett behov av att låta eleverna planera undersökningar för att öva dem på detta moment 

inför de nationella proven. Lärare 1.1 svarar följande på frågan om införandet av de nationella 

proven har påverkat undervisningen den bedriver: 

Än så länge har det inte gjort det alls, men det kommer väl att göra det antar jag. Typ mer att, som 

jag sa, att eleven får planera sin egen laboration. Att man inte ger färdiga instruktioner utan dom 

får själva klura ut vad dom ska använda och hur de ska använda materialet. […] För det är det 

som dom, det nationella provet, verkar utgå ifrån. Eleven själv ska komma på hur man ska göra, 

och kunna tänka vetenskapligt och kunna göra en riktig undersökning istället för att bara följa en 

mall. 

Läraren känner också, liksom lärare 2.4, ett behov av att ha mer öppna uppgifter i sin under-

visning, likt de nationella proven, där eleverna själva får planera, genomföra och utvärdera sin 

undersökning. Ett sätt att uppnå detta menar de kan vara att behålla själva laborationen men 

att modifiera frågeställningen så den blir av en mer öppen karaktär. Lärare 2.4 säger sig även 

känna att laborationer, nu efter de nationella proven infördes, ”har blivit tyngre och vikti-

gare”. 

Det som de flesta av lärarna ser som negativt med den laborativa delen i de nationella proven 

är att det är tidskrävande. De tar inte bara tid för läraren att genomföra utan det blir även 

schemabrytande för hela skolan. Proven måste genomföras med mindre grupper åt gången, 

och på båda skolorna är det cirka 100 elever som ska genomföra dem varje år. Sedan är det 
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både för- och efterarbete som kräver tid av läraren. Till exempel kontroll av att material som 

krävs för provet finns på skolan, och rättning av proven efteråt. 

 

 

7.7 Lärarnas syn på öppna och styrda laborativa uppgifter 

Tabell 7.7.1 Fördelar och nackdelar som lärare uttryckt med öppna respektive styrda laborativa uppgifter. 

 Öppna uppgifter Styrda uppgifter 

Fördelar  Eleverna får tänka själva 

efter egna förutsättningar.  

 Läraren ser tydligare vad 

eleverna kan. 

 Eleverna får möjlighet att 

visa sina kunskaper för att 

nå högre betyg. 

 Eleverna lär sig mer av 

öppna uppgifter då de själva 

får tänka och prova sig 

fram. 

 Kan leda till bra diskussio-

ner om hur man löst upp-

giften. 

 Bekvämt, man kan alltid 

luta sig mot instruktionen. 

 Kan användas för att 

bevisa något (en teori) och 

få in faktakunskaper. 

 Eleverna kan tränas i det 

som läraren vill att de ska 

utveckla. 

 Fler elever har möjlighet 

att genomföra uppgiften. 

 Lättare att ha en gemen-

sam genomgång. 

Nackdelar  Kan bli okontrollerat och 

flamsigt. 

 Svårare ur säkerhetssyn-

punkt. 

 Elever kan stå handfallna 

och inte veta vad de ska 

göra när de får tänka fritt. 

Risk att de känner sig illa 

till mods. 

 Tidskrävande 

 Eleverna lutar sig mot sina 

starka sidor och tränar på 

det som de redan kan.  

 Eleverna kan redan på för-

hand se vad som ska 

hända vilket gör att det 

kan bli tråkigt. 

 Det blir inget 

problembaserat lärande. 

 Svårare att se hur eleverna 

själva tänker. 

Överlag så tycker lärarna på de båda skolorna att öppna uppgifter riktar sig mer mot elever 

som siktar mot högre betyg. I undervisningen visar sig detta på Skola 1 genom att laboratio-

nerna i regel är av styrd karaktär. Lärarna menar att det är beroende av vilken kunskapsnivå 

klassen överlag befinner sig på om de väljer att ha öppna uppgifter i undervisningen. En lärare 

(1.2) menar att dennes elever inte befinner sig på MVG-nivå och därför har läraren inte låtit 

eleverna planera egna undersökningar. Däremot säger läraren att öppna laborationer kan vara 

bra för elever som satsar mot högre betyg, då de får visa sina kunskaper fullt ut.  

I Skola 2:s betygskriterier står det att elever för högre betyg ska planera en laborativ under-

sökning. Detta ligger utanför den ordinarie laborativa undervisningen och det är upp till ele-

verna själva att planera en undersökning, för att sedan boka tid med en lärare, och genomföra 
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den. Eleverna ska göra det här på egen tid. Lärarna menar att alla elever har möjlighet att göra 

detta, och att skolan inte hindrar någon. Samtidigt så säger lärare 2.1 att de elever som siktar 

mot betyget G oftast är nöjda med att få en laborationsinstruktion i handen. 

 

 

7.8 Sammanfattning 

Lärarna som intervjuats anser att det är viktigare att ha väl genomtänkta laborationer, än att 

bara laborera för laborerandets skull. Men vi ser en skillnad i hur ofta man laborerar på de 

olika skolorna. På Skola 1 säger lärarna att de laborerar tio till femton gånger per läsår medan 

lärarna på Skola 2 säger att de laborerar två till fyra gånger per läsår. Dock laboreras det inte 

lika mycket i årskurs 9 på Skola 1 eftersom lärarna inte har avsatt tid för halvklass på sche-

mat. Då laboreras det mellan fem till tio gånger per läsår. Vi ser även en skillnad i hur stora 

elevgrupperna är under det laborativa arbetet. På Skola 1 varierar gruppstorleken mellan en 

till fem elever och på Skola 2 är det mellan två till fyra elever per grupp. 

Vi har sett en skillnad i hur lärarna väljer de laborationer som de ska genomföra i sin under-

visning. På Skola 1 väljer varje enskild lärare ut laborationer till sin undervisning medan 

lärarna på Skola 2 samarbetar i grupper om två. Majoriteten av lärarna har ofta som syfte med 

laborationer att exemplifiera teorin. På Skola 2 är det viktigaste målet med den laborativa 

undervisningen att eleverna ska kunna utforma en korrekt laborationsrapport.  

En stor skillnad mellan Skola 1 och Skola 2 är hur den laborativa undervisningen bedöms. På 

Skola 2 bedöms enbart laborationsrapporten medan denna del är mindre viktig hos lärarna på 

Skola 1. Dessa lärare ser istället genomförandet som den viktigaste delen att bedöma. 

Samtliga lärare tycker att skolornas tillgängliga laborationsmaterial påverkar deras undervis-

ning eftersom de laborationer de utför är baserat på det material som finns. Bland annat lyfts 

brist på dragskåp som en begränsande faktor. Lärarna uttrycker även att de laborationssalar 

som finns på skolorna är begränsande då de inte är representativa för hur laborationssalar ska 

se ut. 

Övervägande stor del av lärarna tycker att det är lättare att laborera i fysik än i kemi. Detta då 

de bland annat anser att fysikämnet inte är lika materialberoende som kemin. Det visade sig 

enligt lärare (1.3) på resultaten på de nationella proven. Lärarna anser också att det är lättare 

att genomföra öppna laborationer i fysik. Det kan handla om säkerhetsaspekter då lärare helst 

vill laborera i halvklass i kemi. 
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Efter införandet av de nationella proven anser majoriteten av lärarna att det har blivit tydligare 

vad som menas med ett naturvetenskapligt arbetssätt från Skolverkets sida. Flera lärare har 

uttryckt ett behov av att förändra sin laborativa undervisning, främst mot att ha mer öppna 

uppgifter och att elever ska få möjlighet att planera egna laborationer och undersökningar. 

Dock uppger de lärare som inte genomfört proven i egna klasser, att de inte har förändrat sin 

undervisning än. Något som lärarna uttryckt som negativt med de nationella proven är den 

stora tidsåtgången. 

I tabell 7.7.1 sammanfattas de fördelar och nackdelar lärarna ser med öppna respektive styrda 

laborativa uppgifter. Lärarna på båda skolorna anser överlag att öppna laborativa uppgifter är 

riktade mot elever som siktar mot högre betyg. På Skola 1 är det läraren som bestämmer om 

eleverna får möjlighet att genomföra sådana uppgifter medan det på Skola 2 är upp till den 

enskilde eleven att ansvara för att de görs.  

 

 

8. Analys och diskussion 

8.1 Frekvens i det laborativa arbetet 

I vår första frågeställning undrar vi hur lärare beskriver sitt laborativa arbete i ämnena fysik 

och kemi. Något vi noterat som en skillnad mellan skolorna är lärarnas syn på frekvens i det 

laborativa arbetet. På Skola 1 laboreras det ofta jämfört med Skola 2. Vi tror att elever som 

laborerar för lite kan få problem med att komma in i den naturvetenskapliga arenan. Det är 

enligt oss även viktigt att elever tillåts laborera ofta för att behålla intresset och motivationen 

för ämnena vilket enligt Högström (2009) är ett av målen med den laborativa undervisningen. 

I det sociokulturella perspektivet är begreppet appropriering centralt. I skolans värld handlar 

det om att elever måste få erfarenheter som tillåter appropriering av begrepp och färdigheter. 

Som vi tidigare nämnt kan inte komplexa kunskaper och färdigheter approprieras direkt, utan 

det sker under en lång period. I det laborativa arbetet betyder det, enligt oss, att man måste 

laborera ofta för att elever ska bli förtrogna med det naturvetenskapliga arbetssättet och det 

laborativa materialet. Med andra ord måste eleverna bli förtrogna med de intellektuella och 

fysiska artefakter som finns i skolans naturvetenskapliga arena, vilket de enligt oss har större 

möjlighet att bli om de laborerar ofta. 
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8.2 Tid och gruppstorlek 

En faktor som lärarna menar försvårar den laborativa undervisningen är bristen på tid. Lärarna 

kan känna att de inte ges tillräckligt med tid för att plocka fram eller konstruera bra laboratio-

ner. Det kan också vara så att lektionspassen är för korta för att eleverna ska hinna med att 

genomföra laborationer på ett bra och väl genomfört sätt. Lärare 2.2 beskriver det som att 

under en 40-minuterslektion går 10 minuter åt att samla klassen och att introducera laboratio-

nen samt 10 minuter åt att plocka undan material och sammanfatta laborationen. Då är det 

bara 20 minuter kvar för att genomföra laborationen. Lärarna menar då att det är lättare att ha 

styrda laborationer för att hinna med. Den korta tiden kan även göra det svårt för elever att 

appropriera de begrepp och färdigheter som är av nytta i den laborativa verksamheten. Oftast 

är det så att laborationerna genomförs i helklass vilket gör att det blir väldigt lite tid som lära-

ren har till att handleda varje elev. Detta tror vi kan leda till att det blir svårare för elever att 

nå sin potentiella kunskapsnivå. På Skola 1 anser vi att lärarna har en bättre möjlighet att 

hjälpa eleverna att nå sina potentiella kunskapsnivåer. Detta då lärarna på denna skola under-

visar i halvklass i årskurs 7 och 8 samt att dessa tillfällen är 80 minuter. Det kan leda till att 

varje elev har möjlighet att få mer individuell handledd lärartid i det laborativa arbetet. 

 

 

8.3 Skillnader i att undervisa i fysik och kemi 

Majoriteten av lärarna ser en skillnad i att laborera i fysik jämfört med kemi och fysiken upp-

levs som lättare. Detta eftersom kemin är beroende av mer specifika och ibland också mer 

komplexa artefakter. Det kan även vara så att det i kemi finns flera artefakter som kan använ-

das på olika sätt för att påvisa liknande resultat. Exempel på detta är BTB (bromtymolblått) 

som används som indikator för att påvisa om något är surt eller basiskt och pH-papper som 

används för att ge en skala på detta. Det betyder att eleverna måste bli förtrogna med ett större 

antal artefakter för att kunna laborera i kemi på samma sätt som i fysik. För att eleverna ska 

kunna appropriera de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå samma betygsnivå i de 

båda ämnena, tror vi att det krävs en större frekvens av kemilaborationer än fysiklaborationer.  

Ett exempel på hur elevernas förtrogenhet med artefakter kan vara av avgörande betydelse för 

resultatet på de nationella proven visas, enligt oss, av det som lärare 1.3 berättade angående 

resultaten på de nationella proven i lärarens klasser år 2009 och 2010. Läraren berättade att 

det endast var tre elever i två klasser som fick laborera efter sina egna planeringar på kemi-

provet 2009, medan det året efter i fysik var fem till sju elever i två klasser som inte fick labo-
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rera efter egna planeringar. Anledningen till detta var enligt läraren inte att eleverna hade en 

högre kunskapsnivå i fysik, utan att materialet som skulle användas på fysikprovet var mer 

lättförståeligt. Vi tolkar det som att läraren menar att artefakterna som användes på fysikpro-

vet inte var lika komplexa som i kemiprovet och att eleverna hade lättare att appropriera 

dessa.  

 

 

8.4 Bedömning av det laborativa arbetet 

Som vi tidigare nämnt har vi sett en tydlig skillnad i hur bedömningen av det laborativa arbe-

tet görs på de olika skolorna. På Skola 2 ligger all betygsgrundade bedömning på laborations-

rapporten och det kan enligt oss leda till att eleverna inte tar genomförandet av laborationen 

på allvar, vilket även intygas av lärare 2.3. På denna skola bedöms således enbart elevernas 

intellektuella artefakter genom hur de redogör för ett naturvetenskapligt arbetssätt i skriftlig 

form. Vi anser att detta gynnar teoretiskt starka elever medan de elever som är duktiga på det 

praktiska planet missgynnas. På Skola 1 är det däremot genomförandet av laborationen som 

ligger i fokus för bedömningen, till exempel hur eleverna hanterar fysiska artefakter. En del 

lärare har haft problem med att få in laborationsrapporter från elever för att dessa inte har 

bedömts. Vid ett sådant tillvägagångssätt med laborationer anser vi att eleverna inte utvecklar 

sina intellektuella artefakter på bästa sätt. Detta i form av att elever inte analyserar och 

reflekterar över det som har skett under laborationen samt att det finns en risk att laborationen 

bara blir ett brytande moment i den teoretiska undervisningen. 

Två av lärarna (1.1 och 1.2) har påpekat att deras elever nöjer sig med att konstatera det som 

har hänt under laborationer och att de inte söker en djupare teoretisk förklaring. Lärare 1.1 

säger ”Dom är lite lata för att ta reda på egen fakta, men det kanske är att man själv har skämt 

bort dom”. Enligt oss så vore det mest optimala att både titta på laborationsrapporten och 

genomförandet av laborationen för att kunna sätta en så korrekt och rättvis bedömning som 

möjlig. Alltså att bedömningen görs på hur elever hanterar fysiska artefakter i genomförandet 

och hur de visar sina intellektuella artefakter i laborationsrapporten. Vi är dock medvetna om 

att det tar mycket tid från lärarna. Men den bedömning som nu görs av det laborativa arbetet 

på de olika skolorna leder enligt oss inte till lika förutsättningar eleverna emellan. En anled-

ning till att lärare bedömer laborativt arbete olika kan vara att man tolkar de nuvarande kurs-

planerna, vilka lärarna anser vara luddiga, på olika sätt. På sikt tror vi att de nationella proven 

och de nya kursplanerna i fysik och kemi kan leda till mer lika förutsättningar mellan elever 
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på olika skolor. De kan även bidra till högre måluppfyllelse då lärare tydligare ser vad den 

laborativa verksamheten bör innehålla. Dock är det enligt oss viktigt att laborationen inte 

utarmas och enbart ses som ett förberedande moment inför de nationella proven. De måste 

även i fortsättningen användas på olika sätt, till exempel genom att exemplifiera teori, men 

mer öppna laborationer måste införas i undervisningen. 

 

 

8.5 Elevers förutsättningar inför de nationella proven 

Något vi reflekterat över är skillnaden som eleverna möter i undervisningen jämfört med 

provsituationen i de nationella proven. I den laborativa undervisningen arbetar alla lärare, 

förutom en, med grupper om två till fem elever. Tiberghien et al (1998) har studerat hur den 

laborativa undervisningen ser ut i flera europeiska länder. De har kommit fram till att det 

vanligaste arbetssättet med laborationer är att elever får arbeta i grupper om två till tre elever 

och följa en given instruktion. Vi ser en tydlig koppling mellan detta förfarande och det 

sociokulturella perspektivet, där kunskap anses finnas och utvecklas i social interaktion och 

kommunikation mellan människor. Detta leder däremot till att elever ställs inför helt olika 

situationer i prov och undervisning. En provsituation har till exempel en annan kommunikativ 

karaktär än en undervisningssituation. I de nationella proven har elever inte tillgång till lärare 

och artefakter på samma sätt som i den laborativa undervisningen. Dilemmat blir då hur man 

kan bedöma elevernas kunskaper genom de nationella proven. Som vi tidigare nämnt menar 

Säljö (2000) att det vi kan lära om elever genom prov är hur de hanterar situerade kommuni-

kativa praktiker och hur de kan använda sig av olika artefakter. Vi tolkar det som att eleverna 

måste utsättas för situationer liknande de nationella proven i undervisningen och att de måste 

vara förtrogna med de artefakter som ska användas på proven om de ska ha goda förutsätt-

ningar att klara av dem. 

En del lärare har under intervjuerna berättat att de resultat deras elever fått på de nationella 

proven inte varit bra ur ett nationellt perspektiv. Dock så påpekar de att eleverna lyckats bra 

utifrån de förutsättningar de haft. Enligt det vi har kunnat utläsa ur intervjuerna så möter inte 

elever på Skola 1 och Skola 2 situationer liknande de nationella proven i sin undervisning. 

Det kan enligt oss vara en av anledningarna till de, nationellt sett, mindre bra resultaten. Ett 

bra exempel på detta är när lärare 1.2 berättar att eleverna i dennes klass inte har tillåtits pla-

nera egna laborationer eller laborerat på egen hand. Lärarens motivering till detta är, speciellt 

i kemi, att det är viktigt att eleverna följer laborationsinstruktionerna för att inte utgöra en 
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säkerhetsrisk. När eleverna sedan ställdes inför den laborativa delen i de nationella proven så 

berättade läraren att de stod som frågetecken och inte visste vad de skulle göra. Vi anser att 

eleverna i det här fallet inte haft möjlighet att utveckla de kunskaper som de bedömdes i och 

därför blev bedömningen inte rättvis. Detta visar, enligt oss, att elever måste möta situationer 

liknande de nationella proven i undervisningen om de ska bedömas på ett rättvist och natio-

nellt likvärdigt sätt. 

 

 

8.6 Elevers möjligheter att arbeta med öppna laborativa uppgifter 

Generellt så tycker lärarna vi har intervjuat att öppna laborativa uppgifter är mer riktade mot 

elever som siktar mot högre betyg. Detta stämmer väl överens med kursplanerna i Lpo94 där 

det först på VG-nivå står att elever ska planera en undersökning. Vi har sett en skillnad på 

skolorna gällande elevernas möjlighet att få planera och arbeta med öppna uppgifter. På Skola 

1 är det läraren som bestämmer om eleverna ska få möjlighet att planera egna laborativa 

undersökningar och det är inte alltid det sker. På Skola 2 är det istället upp till eleven att söka 

upp och boka tid med en lärare för att genomföra en laboration som eleven själv planerat. 

Detta ligger utanför den ordinarie laborativa undervisningen. Lärarna menar att alla elever har 

möjlighet till detta och att skolan inte hindrar någon. Vi är tveksamma till om elever i den 

åldern är redo att ta ett sådant ansvar och en lärare säger även att elever som siktar mot bety-

get G oftast är nöjda med att få en färdig laborationsinstruktion i handen. Vi tror att fler elever 

skulle lyckas bättre på de nationella proven om lärarna på de båda skolorna utsatte eleverna 

för öppna uppgifter i den laborativa undervisningen. 

I varje klass finns elever med olika kunskaper när det gäller laborativt arbete och de har olika 

potentialer för att utveckla kunskaper. Om elever i den laborativa undervisningen endast 

möter styrda uppgifter så blir det omöjligt att utmana alla elever mot deras potentiella kun-

skapsnivå. Skillnaden mellan den nuvarande kunskapsnivån och den potentiella kunskapsni-

vån, som elever kan nå med hjälp, kallas inom det sociokulturella perspektivet för The zone 

of proximal development. Under intervjuerna berättade en lärare (1.2) att eleverna inte får 

arbeta med öppna uppgifter och planera egna laborationer eftersom eleverna enligt läraren 

inte befinner sig på MVG-nivå. Man kan då ställa sig frågan om anledningen till att eleverna 

inte befinner sig på MVG-nivå är att de inte fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper 

genom öppna uppgifter. Arbetar man med öppna laborativa uppgifter så kan läraren även fun-

gera som en handledare för eleverna, så att varje elev kan utvecklas mot sin potentiella kun-
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skapsnivå. Som vi tidigare skrivit menar Wickman (2002) att läraren har en avgörande roll för 

vad eleverna kan lära sig och att läraren ska fungera som en samtalspartner för eleverna under 

det laborativa arbetet. Pedagogiskt sätt får läraren en medierande roll. 

 

 

8.7 Nationella provens påverkan på undervisningen 

Efter införandet av de nationella proven så tycker de flesta lärare att det blivit tydligare vad 

eleverna ska lära sig av den laborativa undervisningen. Kursplanerna i Lpo94 har av lärarna 

upplevts som luddiga och många av lärarna har tidigare sett laborationen som ett komplement 

till den teoretiska undervisningen istället för ett eget moment. Vi tror att införandet av de 

nationella proven kan leda till att bedömningen av det laborativa arbetet kommer att utgöra en 

större del av elevernas betyg än vad det gör idag. Anledningen till detta är att den laborativa 

delen i de nationella proven tar den största delen av tiden och att elever, för att få högre betyg, 

måste kunna planera och utvärdera en egen laboration. Detta upplevs även av lärare 2.4 som 

säger att laborationen ”har blivit tyngre och viktigare” sedan de nationella proven infördes. 

Flera av lärarna känner ett behov av att förändra sin laborativa undervisning så att det ska bli 

mer likt arbetsgången i de nationella proven. Exempelvis genom att ha fler öppna laborationer 

samt att elever ska få möjlighet att planera egna laborativa undersökningar. Lärarna känner 

detta behov då de inte upplever elevernas resultat som tillfredsställande ur ett nationellt per-

spektiv. Det är dock endast en lärare (2.4) som har förändrat sin undervisning genom att ele-

verna nu får planera mera. Denna lärare har även utvecklat skolans mall som eleverna ska 

följa när de ska skriva en laborationsrapport. Numera ska eleverna på Skola 2 även utvärdera 

laborationen samt reflektera över hur laborationen kan utvecklas.  

Enligt Säljö (2000) så är lärande situerat och kontextbundet, elever får erfarenheter och lär sig 

när de deltar i olika kontexter och arenor. För att elever ska få goda förutsättningar att klara av 

de nationella proven är det viktigt att de får möta liknande situationer i undervisningen som 

de sedan kommer möta på proven. Två av de tre (2.1 och 2.2) lärare som inte har genomfört 

proven med sina klasser än, kände att de inte var tillräckligt insatta i hur de nationella proven 

var upplagda och valde därför att inte svara på våra frågor om detta. Den tredje läraren (1.1), 

som kände sig insatt i proven, har inte förändrat sin undervisning än trots att denne känner ett 

behov av det. Detta på grund av att läraren vill genomföra proven först och för att en eventuell 

förändring ska ske redan från årskurs 7. I och med att laborationens roll i kursplaner tidigare 
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har upplevts som luddiga, så förvånar det oss att de lärare som inte har genomfört de natio-

nella proven än inte satt sig in i hur proven ser ut och är uppbyggda. Vi tror att deras elever 

skulle ha en bättre möjlighet att nå högre resultat på proven om deras lärare hade förberett 

dem på ett sådant laborativt arbetssätt. Sedan ställer vi oss frågan, vilket flera av lärarna gjort, 

om det är så att man ska anpassa undervisningen efter de nationella proven. I Skolverkets 

(2004) rapport, Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan – omfattning, användning, 

dilemman, om de nationella proven i kärnämnena framkommer att lärare oftast inte riktar sin 

undervisning mot nationella prov i allmänhet. Men de lärare som känner sig styrda av proven 

upplever det snarare som något positivt än något negativt, då de ser dem som en riktlinje och 

ett stöd i undervisningen. Nackdelen, enligt de lärare vi intervjuat, är att den laborativa delen i 

de nationella proven tar så enormt mycket tid. I kemi till exempel så har skolorna bara en 

laborationssal, vilket gör att när proven genomförs så blir det schemabrytande för elever och 

lärare, vilket kan påverka andra ämnen och klasser. Som lärare ska man rätta elevernas plane-

ringar, förbereda genomförandet och bedöma detsamma samt rätta utvärderingen. Utöver 

detta så måste man innan provet se till så att det finns tillräckligt material på skolan. När det 

kommer till rättningen så anser lärarna, trots att det finns rättningsmallar, att det inte blir 

rättvist då lärare tolkar mallarna olika. En del lärare föreslår ett centralt rättningssystem, vil-

ket skulle underlätta för lärarna och bli mer rättvist för eleverna. Vi ser dock praktiska svå-

righeter med hur detta skulle kunna genomföras på den laborativa delen av proven. 

 

 

8.8 Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att göra en liknande studie om 5-10 år när de nationella proven i fysik och 

kemi har genomförts en längre tid. Detta för att se om det har skett en förändring i den labo-

rativa undervisningen som många lärare i denna studie uttryckt ett behov av. Det vore även 

intressant att, utifrån denna studie, göra en observationsstudie för att se hur lärare praktiskt 

arbetar med laborationer. Man skulle då kunna jämföra resultaten i de olika studierna för att 

se likheter och skillnader. Vad är det, förutom säkerhet och handhavande av material, som 

lärarna kan bedöma vid genomförande? Det kan även vara intressant att studera hur lärare 

bedömer laborationsrapporter och vad som anses vara en bra respektive dålig laborationsrap-

port.
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Instruktion: 

Uppmuntra informanten att berätta fritt och undvik att bryta tråden i den framväxande 

berättelsen. Anteckna under tiden nyckelord och teman som bör kompletteras. Återvänd sedan 

till dessa med uppföljningsfrågor. Dessa ställs utifrån berättelsen. I sista steget ställs 

kompletterande frågor om sådant som ej spontant kommit upp till behandling. 

Exempel på sonderande frågeformuleringar: 

Kan du säga något mer om det? 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning? 

Kan du exemplifiera det här? 

Har du några fler exempel på det? 

 

Del 1 

Presentera dig själv och dina tidigare erfarenheter inom läraryrket. Berätta kort om dig som 

NO-lärare.  

Vilka faktorer utgår du ifrån när du tar fram laborativa uppgifter i din undervisning? Berätta 

om de mål du tycker att eleverna ska utveckla i den laborativa undervisningen. Beskriv även 

hur du planerar och utvärderar denna undervisning. 

Hur mycket tid avsätts till att arbeta med laborationer i undervisningen? Beskriv hur du 

utnyttjar tiden.  

Tror du det är viktigt hur ofta man laborerar eller på vilket sätt laborationerna sker för 

elevernas lärande? Berätta. 

Beskriv utförligt dina tankar med en av laborationerna du valt ut. (Arbetssätt 

individuellt/grupparbete, kokbokslaboration/öppet problem och mål med laborationen) 

Beskriv utförligt hur du tycker en bra laboration ska vara. 

Vilka positiva och negativa aspekter ser du på skolans arbetssätt inom ämnet?  

Vilka möjligheter och begränsningar för att bedriva laborativ undervisning ger faktorer som 

klasstorlek, lektionssalar och avsatt undervisningstid?  

 

 

 



  

 

 

Vad vi vill veta: 

Hur länge läraren har arbetat som NO-lärare och hur länge den har varit på denna skola. Hur 

läraren resonerar när den väljer laborationer till undervisningen (mål). Lärarens åsikter om 

hur ofta man bör laborera. En beskrivning av hur läraren resonerat vid val av en laboration. 

Hur läraren tycker att en bra laboration ska vara. Lärarens åsikter om skolans arbetssätt 

kopplat till undervisningen. Vilka förutsättningar läraren har för att bedriva laborativ 

undervisning (tid, klasstorlek, tillgång till material och utrymme). 

 

Del 2 

Kan du beskriva skolans undervisningsmaterial för den laborativa undervisningen. 

(läroböcker, laborationsinstruktioner, laborativt material, NO-salar)  

På vilket sätt anser du att materialet påverkar ditt sätt att undervisa? 

(Möjligheter/begränsningar) 

Jämför de laborationer du tagit med dig med det laborativa arbetssätt som testas i de 

nationella proven. Reflektera över de likheter och skillnader du ser. 

Hur tänker du kring behovet av att förändra eller skapa egna laborationer, i relation till 

befintliga laborationsinstruktioner som finns i skolans undervisningsmaterial, för att eleverna 

ska nå de nationella målen?  

Vilka fördelar och nackdelar ser du med styrda respektive öppna laborativa uppgifter? Koppla 

till de nationella proven. 

På vilket sätt påverkar de nationella proven och skolans undervisningsmaterial ditt val av 

laborativt arbetssätt?  

 

Vad vi vill veta: 

Hur det laborativa materialet ser ut på skolan och vilka möjligheter/begränsningar för 

undervisningen som läraren anser att detta material ger. Hur läraren resonerar kring behovet 

att skapa egna laborationer för att nå de nationella målen. Lärarens åsikter om öppna/styrda 

laborationer. Hur läraren väljer att arbeta med laborationer med tanke på faktorer som de 

nationella proven och skolans befintliga undervisningsmaterial.  

 

 



  

 

 

Del 3 

Berätta så utförligt som möjligt vad du tycker om den laborativa delen i det nationella provet i 

NO. (Exemplifiera med 2009 års prov)  

Har du själv genomfört proven i en klass? I så fall, hur tycker du det gick?  

Har proven på något sätt bidragit till att du förändrat din laborativa undervisning eller ditt 

förhållningssätt till denna? Berätta. Om det skett en förändring, när skedde denna förändring? 

Berätta vad du anser som positivt och negativt med införandet av proven kopplat till 

undervisningen? 

Kan du beskriva vad diskussionerna i arbetslaget/ämneslaget har behandlat sedan de 

nationella proven i naturkunskap infördes? (Förändringsarbete) 

 

Vad vi vill veta: 

Lärarens förhållningssätt till den laborativa delen i de nationella proven gentemot sin 

undervisning. Fördelar/nackdelar med den laborativa delen i de nationella proven kopplat till 

lärarens undervisning. Hur lärarna diskuterat proven i arbetslagen/ämneslagen. Har lärarna 

gemensamt diskuterat eventuellt förändringsarbete kopplat till de nationella proven och i så 

fall hur. 

 

Del 4 

Beskriv utförligt ditt önskescenario gällande den laborativa undervisningen.  

 

Vad vi vill veta: 

Lärarens önskescenario för den laborativa undervisningen. 

 

 

Komplettera med eventuella frågor som kommit upp under intervjuns gång.
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Bilaga 2. Missiv till lärare 

Hej! 

Vi är två studenter vid Lärarprogrammet i Norrköping som de kommande 10 veckorna ska 

skriva vårt examensarbete inom inriktningen Naturvetenskap. Vårt arbete syftar till att belysa 

lärares erfarenheter av och föreställningar om arbetet med laborationer i grundskolans senare 

år. Vårt intresse för detta ämne uppkom i samband med införandet av de nationella proven i 

de naturorienterade ämnena. Det vi vill belysa mer konkret är hur lärare väljer att arbeta med 

laborationer i undervisningen och vad valet av arbetssätt grundar sig på. 

Studien kommer att bygga på intervjuer med lärare som undervisar i NO och intervjuerna är 

beräknade att ta ca 1 timme. Avsikten är att genomföra intervjuer med totalt 6-8 lärare vid två 

skilda skolor. Studien kommer att bedrivas i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att du som lärare själv får bestämma om du vill medverka i studien, att 

din medverkan är frivillig och att du kan avbryta denna medverkan om/när du vill. Materialet 

i studien kommer att behandlas på ett sådant sätt att varken skolans eller din identitet kommer 

avslöjas. De intervjuer som genomförs kommer endast användas för denna studies syfte. 

Om du väljer att delta i denna studie har vi en önskan om att du inför intervjun väljer ut 3 

laborationer med instruktioner som du själv har genomfört i din undervisning. Finner du 

möjlighet är vi tacksamma om vi någon dag innan intervjun kan få en kopia på dessa 

laborationsinstruktioner. Har du några frågor går det utmärkt att kontakta oss eller våra 

handledare på uppgifterna nedan. 

Härmed samtycker jag att delta i denna studie 

Namn:________________________________  Datum:______________ 

 

Med vänliga hälsningar    

Johannes Bulkay   Handledare: 

johbu916@student.liu.se    Jan Schoultz 

xxxx – xxx xxx   jan.schoultz@liu.se  

 

Ida Söderback   Ragnhild Löfgren 

Idaso408@student.liu.se     ragnhild.lofgren@isv.liu.se 

xxxx – xxx xxx

mailto:johbu916@student.liu.se
mailto:jan.schoultz@liu.se
mailto:Idaso408@student.liu.se
mailto:ragnhild.lofgren@isv.liu.se
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Bilaga 3. Missiv till rektorer 

Till berörd rektor på … 

Hej! 

Vi är två studenter vid Lärarprogrammet i Norrköping som de kommande 10 veckorna ska 

skriva vårt examensarbete inom inriktningen Naturvetenskap. Vårt arbete syftar till att belysa 

lärares erfarenheter av och föreställningar om arbetet med laborationer i grundskolans senare 

år. Vårt intresse för detta ämne uppkom i samband med införandet av de nationella proven i 

de naturorienterade ämnena. Det vi vill belysa mer konkret är hur lärare väljer att arbeta med 

laborationer i undervisningen och vad valet av arbetssätt grundar sig på. 

Studien kommer att bygga på intervjuer med lärare som undervisar i NO. Avsikten är att 

genomföra intervjuer med totalt 6-8 lärare vid två skilda skolor. Studien kommer att bedrivas 

i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att lärarna själva får 

bestämma om de vill medverka i studien, att deras medverkan är frivillig och att de kan 

avbryta sin medverkan om/när de vill. Materialet i studien kommer att behandlas på ett sådant 

sätt att varken skolans eller lärarnas identitet kommer avslöjas. De intervjuer som genomförs 

kommer endast användas för denna studies syfte. 

För att studien ska kunna genomföras behöver vi ett medgivande från Er som rektor på … att 

få genomföra intervjuer med lärare verksamma på skolan. Har ni några frågor går det utmärkt 

att kontakta oss eller våra handledare på uppgifterna nedan. 

 

Med vänliga hälsningar    

Johannes Bulkay   Handledare: 

johbu916@student.liu.se    Jan Schoultz 

xxxx - xxx xxx   jan.schoultz@liu.se  

 

Ida Söderback   Ragnhild Löfgren 

Idaso408@student.liu.se     ragnhild.lofgren@isv.liu.se 

xxxx – xxx xxx

mailto:johbu916@student.liu.se
mailto:jan.schoultz@liu.se
mailto:Idaso408@student.liu.se
mailto:ragnhild.lofgren@isv.liu.se


 

 

 

 

Bilaga 4. Betygskriterier Ångkanonen 

Godkänt 

Du genomför minst en given laboration/undersökning och skriver en laborationsrapport enligt 

det naturvetenskapliga arbetssättet. 

 

Väl Godkänt 

Du är med och planerar och genomför minst en laboration/undersökning. I slutsatsen förklarar 

du med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och modeller. Du ger förslag till förbättring av 

laborationen/undersökningen. 

Du är med och ställer hypoteser på begreppen tryck-värme-temperatur. Du förklarar vad 

begreppen tryck, värme och temperatur innebär.  

 

Mycket Väl Godkänt 

Du planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar minst en laboration/undersökning. I 

slutsatsen förklarar du med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och modeller. Du gör en 

djupare analys av resultatet i slutsatsen. 

Du förklarar vad begreppen tryck, värme och temperatur innebär.  

Du planerar, genomför, utvärderar minst en laboration på begreppen, tryck-värme-temperatur.  

 


