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1. Inledning  
Sedan några år tillbaka är jag verksam som lärare på gymnasiet i bland annat naturkunskap. 

Tidigare har jag varit verksam på skolnivåer från förskoleklass upp till och med högstadiet. 

Ofta har jag kommit i kontakt med undervisningssituationer som pekar på generella skillnader 

i hur tjejers och killar förhåller sig till olika sorters uppgifter allt mellan hur tjejer och killar 

utvecklar sina lekar i förskolan till hur högstadieelever arbetar med matematisk 

problemlösning eller hur naturvetenskapliga uppgifter hanteras. Detta i kombination med 

debatten kring tjejer och killars varierande resultat i skolan har fått mig att vilja titta närmare 

på om och i så fall hur det finns generella sätt som tjejer respektive killar arbeta på inom 

”mina” ämnen: kemi och naturkunskap. Min drivkraft, även om ramarna för detta arbete i 

bästa fall kan ge endast en försiktig antydan till mönster, är att försöka skapa inblick i delar av 

problematiken, för att ge nya infallsvinklar att bära med mig kring hur jag kan utveckla den 

egna undervisningen på ett sätt som ger såväl tjejer som killar ökade förutsättningar i sin 

kunskapsutveckling. En annan förhoppning är att locka intresse för fortsatt forskning inom 

området, vilken avseende naturvetenskapliga ämnen på gymnasienivå, vad jag kan tyda, är 

förvånansvärt begränsad. Intresset för frågeställningarna i denna undersökning har funnits 

med mig i flera år. Naturämnen har en central plats i vårt samhälle. Tjejer och killars fallande 

resultat inom naturvetenskap är ett problem som kan sträcka sig även utanför skolans ramar. 

Naturämnen är en del i att förstå den värld vi lever i, det är också ett fundament i såväl 

industri som sjukvård för att bara nämna några uppenbart nödvändiga samhällsområden i ett 

väl fungerande samhälle.  

I rapporten Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat (Ingvar 2010) framläggs ett 

diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av 

bakgrunden till att killar presterar sämre i skolan jämfört med tjejer. Ingvar säger att det går 

bättre för tjejer i skolan än för killar. Han lyfter att killars andel på högskoleutbildningar med 

hög konkurrens minskar och att killar dominerar när det gäller att gå ut grundskolan med 

ofullständiga betyg. Ingvar betonar vikten av biologiska faktorer i kombination med 

omgivningsfaktorer för att förstå individens utveckling och menar att det finns skillnader 

mellan könen, inte bara av sociala orsaker utan såväl med avseende på kognitiv funktion som 

emotionell reglering och mognadstakt. Skillnaderna ställer krav på skolans arbetssätt om man 

vill bryta den trend med skillnader i skolprestation som råder (Ingvar 2010). 

Wernersson (2010) menar däremot att tjejers och killars olika förhållningssätt och arbetssätt 

kan vara en bidragande orsak till skillnader i resultat. Vidare påpekar hon att tjejer även 

tidigare tenderat att få bättre betyg i skolan än killar men att detta nu kommit att gälla än fler 

ämnen. 

PISA-undersökningen 2012 visar att pojkars resultat i naturkunskap fallit betydligt mer än 

flickors. Undersökningen visar att flickor för första gången gått om pojkar inom naturkunskap 

(DN 2013). Det må vara hänt, men PISA-undersökningen 2012 pekar även på fallande resultat 

för såväl pojkar som flickor. Man kan alltså tyda att det finns ett system som inte är optimalt 

för vare sig pojkar eller flickor vad det gäller lärandet i naturvetenskapliga ämnen.  
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Inom ramarna för denna studie har jag valt att försöka ge en inblick i om det finns generella 

skillnader i hur pojkar respektive flickor arbetar laborativt inom naturvetenskapliga ämnen på 

gymnasiet. Laborativa moment inom naturvetenskapliga ämnen sätter såväl praktiska som 

teoretiska kunskaper inom ämnet på prov, därför har jag valt att göra arbetet inom laborativa 

moment. Ämnesvalet, naturkunskap faller sig naturligt då man sett en trend av fallande 

resultat inom naturvetenskap hos såväl tjejer som killar.  

Jag har arbetat med tre frågeställningar för att belysa huvudfrågan ur samarbetsperspektiv 

interaktions- och lärandeperspektiv, då samtliga aspekter har central betydelse för 

kunskapsutveckling. 

Vad det gäller ordval har jag valt att använda mig av orden ”tjejer” och ”killar” i studien trots 

att detta medför ett stilbrott i texten, eftersom att orden är mer att betrakta som 

talspråksmässiga. Skälet till detta val är att det känns fel att kalla gymnasieelever för 

flickor/pojkar, att använda ord som kvinna/man eller unga vuxna känns inte heller helt rätt.   

1.1 Syfte  

Syftet med undersökningen är att inom laborativa moment i naturvetenskapliga ämnen på 

gymnasiet skapa inblick i om det finns generella skillnader i hur killar respektive tjejer arbetar 

och om detta medför några skillnader i förutsättningar att klara av laborativa moment. 

1.2 Frågeställningar: 

1. Hur ser interaktionerna ut i könshomogena och könsheterogena grupper med avseende 

på hur tjejer och killar förhåller sig till laborativt arbete?  

2. Hur samarbetar gymnasieelever under laboration för att uppnå lärandet?  

3. På vilket sätt uppnår eleverna målet för laborationen i olika gruppkonstellationer?  

2. Bakgrund 

2.1 Syften med naturvetenskaplig undervisning 

Studier inom naturvetenskap har länge funnits med i skolans uppdrag. Syftet med 

naturvetenskapliga studier i skolan har dock varierat i olika skolformer och med samhällets 

utveckling. Som exempel på syften i olika skolformer tar Skolverket upp folkskolans 

traditioner, där allmänbildning har varit ett tydligt syfte. I valbara skolformer, har 

förberedelser för fortsatta studier varit ett tydligare syfte (Skolverket 2014a).  

I naturvetenskapliga ämnens natur såväl som i naturvetenskaplig tradition är empiriskt 

arbetssätt ett nödvändigt redskap. Betydelsen av laborationer återfinns i styrdokument. För 

varje skolform ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i Skollagen (Kap1, 11§). 

Läroplanen ska ange uppdrag och värdegrund för utbildningen (Regeringen 2014). I Lgy11, 

under rubriken, Skolans värdegrund och uppgifter, finns det i skolans uppdrag att stimulera 

såväl kreativitet som nyfikenhet och självförtroende för att elever ska vilja lösa problem, 

pröva och förverkliga nya idéer. Vidare ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga till 

att ta såväl initiativ som ansvar och att kunna bedriva arbete inte bara självständigt utan 

tillsammans. Elever ska ges möjlighet att närma sig ett vetenskapligt sätt att såväl tänka som 
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arbeta på. I skolans uppdrag ligger även att eleverna ska få möjlighet att se samband för att 

möjliggöra deras kunskapsutveckling. I detta ligger att eleverna även ska få tillämpa sina 

kunskaper, enligt Lgy11 (Skolverket 2014b).  

I Lgy11, under rubriken, Övergripande mål och riktlinjer, förespråkas att det är skolans ansvar 

att varje enskild elev ska ges möjlighet att använda sina kunskaper för att bland annat, 

formulera, analysera och testa antaganden. Detta är en andemening i laborationers legitimitet i 

undervisningen. Enligt Lgy11 (Övergripande mål och riktlinjer) finns det i skolans uppdrag 

att undervisningen skall ha balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som gynnar 

elevers lärande (Skolverket 2014b). 

I skollagen 16 Kap, 21§ står angivet att för varje ämne ska det finnas en ämnesplan 

(Regeringen 2014). Gällande ämnesplaner i naturkunskap såväl som ämnesplaner i kemi så 

skriver Skolverket (2014c), att i ämnesplaner för naturkunskap, ska undervisningen i kurserna 

behandla naturvetenskapliga metoder att arbeta på. Här lyfts som exempel observationer, 

klassificering, mätning och experiment. I ämnesplaner i kemi, poängteras ytterligare att 

undervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla förmåga att såväl planera som genomföra 

och sedan tolka och redovisa experiment och observationer. Eleverna skall även utveckla sin 

förmåga att hantera utrustning och kemikalier (Skolverket 2014g).  

2.2 Naturkunskapens didaktik 

Naturvetenskapernas didaktik behandlar undervisning och lärande av ett naturvetenskapligt 

innehåll. Skolverket (2014d) beskriver tre väsentliga kontaktytor ämnesdidaktiken har mot 

omgivningen. Kontaktyta mot pedagogik och didaktik, mot naturvetenskaperna som ämne och 

mot praktisk undervisning. Viktiga didaktiska frågor är: vad ska undervisas, hur och varför 

ska det undervisas, och för vem ska undervisningen planeras. De naturorienterande didaktiska 

frågeställningarna omfattar såväl undervisningens innehåll som metoder. I detta inbegrips 

såväl läromedel, styrdokument, laborativt arbete som lärares kunskapsutveckling och elevers 

attityder och lärprocesser. Områden av betydelse för ämnets didaktik är elevers lärande, 

utveckling och behov. Arbetet sker mot goda och varaktiga ämneskunskaper, integration av 

kunskaper och färdigheter att kunna använda dessa för att förstå komplexa företeelser i 

omvärlden. Inom de didaktiska frågeställningarna ska rymmas en drivkraft att engagera elever 

i kommunikation om naturvetenskap och i vidare perspektiv möjliggöra att de utvecklar sin 

förmåga att väl underbyggt kunna ta ställning i frågor i sin omgivning som rör naturvetenskap 

(Skolverket 2014d). 

Skolverket (2014d) menar på basis av naturvetenskaplig forskning att språket och det sociala 

samspelet har betydelse för lärande i naturvetenskap. Andra områden som Skolverket lyfter 

och som har visat sig ha betydelse inom naturvetenskaplig undervisning är elevers attityder, 

ämnesdidaktiska kunskaper hos lärare och klassrumsforskning med mål att ge inblick i hur 

utformning av undervisning och lärande kan utvecklas. 
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2.3 Jämställdhet i skolan 

Skillnader i skolprestationer mellan tjejer och killar är ett omdebatterat ämne. Skolverket 

(2014b) tar i övergripande mål och riktlinjer upp att läraren ska se till att undervisningen till 

innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Skollagen Kap1, 8§ 

Diskrimineringslagen (2008:567) gör med avseende på bland annat genusperspektiv gällande 

att diskriminering skall motverkas och lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet skall främjas oavsett kön (Riksdagen 2014). 

Wernersson (2010) lyfter fram att tjejer de senaste decennierna förbättrat sina skolprestationer 

relativt killar i flertalet länder i den industrialiserade världen. Wernersson (2010) menar att 

detta försteg nu gäller alla ämnen och inte bara vad hon uttrycker som ”kvinnligt kodade” 

ämnen. Wernersson (2010:57) säger ”Det handlar alltså inte om ett nytt fenomen, men pojkars 

underprestation definieras av olika anledningar som ett problem av annan dignitet än 

tidigare”. Wernersson (2010) nämner en rad tänkbara skäl till denna skevhet såsom att pojkar 

generellt är mindre engagerade i skolarbetet, ”antipluggkultur” i vissa grupper, att pojkar 

kanske också jämfört med flickor har fler alternativa vägar, som inte förutsätter skolframgång 

för att skapa en tillfredsställande framtid. Ingvar (2010:22) säger ”Om samhället anser att 

skillnader i skolprestation mellan könen inte är önskvärda behövs en förklaringsmodell som 

innefattar förståelse av konstitutionella skillnader som systematiskt skiljer mellan könen för 

att slutsatser skall kunna dras för utformning av pedagogiken.”  

 3. Litteraturgenomgång 

3.1 Lärandet och hur elever tar till sig kunskap 

Egidius (2009) tar upp uppgiftsinriktat och uppgiftsbaserat lärande. Egidius menar att det 

förra lärandet utgår ifrån att eleverna ska lära sig att lösa bestämda uppgifter på ett bestämt 

sätt med faktakunskaper till grund, medan det senare, som i fallet med 

grupparbeten/laborativa arbeten, ger utrymme för ett lärande i själva arbetet med uppgiften på 

ett sätt som förmedlar till eleven en kompetens i djupare mening där fler färdigheter får 

utrymme. Egidius tar upp att Vygotskijs pedagogik är giltig än idag då han understryker det 

dialektiska samspelet mellan individ och kollektiv (grupp) och att läraren bidrar med att lägga 

upp uppgifter på ett sätt att ju mer förtrogna individerna i gruppen blir med uppgiften ju mer 

självgående blir de. Även Säljö (2000) ger exempel på studier som har visat att handledning 

från lärarens sida blir mer central än reguljär undervisning. 

Fuglestad (1999) menar att lärandet kan vara en kunskapsuppbyggnad i dialog form, där 

samtalet genom ett aktivt deltagande från deltagarna i undervisningssituationen bidrar till att 

skapa gemensam förståelse. Vidare talar Fuglestad om att det finns en personlig såväl som en 

social och en kulturell infallsvinkel i läroprocessen. Han säger att lärandet inte går oss 

obemärkt förbi utan medför en förändring i kognitiv, känslomässig eller beteendemässig form. 

I lärandet knyts nytt ihop med det som finns där sedan tidigare. Genom dialog med andra 

utvecklas man på flera plan. Fuglestad lägger tonvikt på att skapa en dynamik mellan det som 

sägs i samtalet i klassrummet och de tankar som kan formas i varje elev och att dessa former 

samverkar och stimulerar varandra.  
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3.2 Könsskillnader och genusperspektiv 

Ingvar (2010) har i rapporten Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat tagit fram 

ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av 

bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer jämfört med flickor. Ingvar talar om skillnad i 

spatial förmåga mellan pojkar och flickor. Tidig testosteronexponering av hjärnan påverkar 

utvecklingen i en fördelaktig riktning när det gäller spatial förmåga. Ingvar ser det som en 

möjlig faktor bland flera faktorer som gör att pojkar betraktat som grupp har ett mindre 

avvaktande förhållningssätt till teknikämnen i jämförelse med vad flickor som grupp har. 

Ingvar hävdar att det finns skillnader mellan könen vad det gäller kognitiv funktion, 

emotionell reglering och mognadstakt. Han efterlyser en förklaringsmodell till skillnader i 

skolprestationer mellan könen som innefattar konstitutionella faktorer som systematiskt skiljer 

mellan pojkar och flickor för att utforma pedagogiken på bästa sätt för såväl pojkar som 

flickor. 

Wernersson (2010) binder i Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker samman 

forskning med olika inriktningar men som samtliga avser könsskillnader i skolprestationer. 

Wernersson gör bland annat gällande att forskning om könsskillnader i motivation visar på att 

det är vanligare att flickor drivs av lärandemotiv; det vill säga att de lär sig för sin egen skull 

eller av plikt, medan pojkar oftare drivs av prestationsmotiv. Konkurrens och tävlan synes 

vara viktiga för pojkar och detta ger prestationsmotiv. Men Wernersson understryker 

samtidigt att skillnader mellan flickor och pojkar inte får ges för stor betydelse. Enkelt 

uttryckt, fler parametrar än biologiska skillnader är med och påverkar skillnader mellan 

flickor och pojkar.  

Begreppet genus rymmer de uppfattningar som finns i samhället kring vad som definieras som 

kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i samspel mellan könen definierat ur biologiskt 

hänseende och människans miljö och går därmed att förändra (Linköpings universitet 2014). 

Med genusperspektiv menas att man analyserar händelser, förhållanden och processer inom 

olika delar av samhället, såsom exempelvis utbildning och vetenskap, utifrån ett perspektiv 

som tar hänsyn till att relationer mellan kön kan ha effekt även i könsneutrala sammanhang 

och att tillskrivna kollektiva könskarakteristika, som ger systematisk ojämlikhet mellan 

könen, observeras (Nationalencyklopedin 2014). 

4. Tidigare forskning 

4.1 Betydelsen av laborativa moment inom naturvetenskapliga ämnen  

Gruvberg (2008) belyser i sin avhandling Kemilaborationens bidrag till förståelse – 

högskolestudentens perspektiv huruvida laborationer bidrar till att underlätta studenternas 

kognitiva arbete att förstå teorin. Gruvberg undersöker vilket kunskapsutbyte eleverna tar med 

sig från en laboration.  

Ett naturvetenskapligt ämne är empiriskt präglat och slutsatser är baserade på experimentella 

resultat, och det är då av vikt att tränas att kunna genomföra laborativa moment med säkerhet 

och noggrannhet för att erhålla pålitliga resultat. Instruktioner som för den erfarne är klara kan 
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medföra fler beslut för den oerfarne, så som vad olika praktiska begrepp innebär, vilket kan 

handla om att förstå när en fällning satt in eller se när ett färgomslag är bestående eller veta 

hur man förbereder en byrett. Mycket av detta sorteras under tyst kunskap. För att utveckla 

detta kan eleven låna kognitiv kompetens från läraren. Eleverna börjar med att göra andras 

experiment för att bli förtrogna med den tysta kunskapen för att sedan beroende på val av 

inriktning så småningom göra sina egna experiment (företrädelsevis på högskola/universitet), 

menar Gruvberg (2008). Han menar att i nybörjarsituationen är pararbete en fördel.  

I kommunikationen, inte bara mellan elev och lärare, utan mellan elever, sätts ord på det 

kognitiva och det praktiska som utförs.  Gruvberg talar om att utförandet av laborationer ger 

procedurminne. Procedurminne ger erfarenhetskunskap som avser den motoriska delen av 

kunskaperna. Instruktionen, den verbala informationen, översätts till motorisk kunskap, en 

tyst kunskap som krävs för att man ska utvecklas inom laborativt arbete vilket i sin tur är ett 

viktigt underlag inom empiriskt präglade ämnen. Utförandet ger kunskaper som inte står i 

instruktionerna, till exempel en känsla för tidsförlopp, variationer i olika fällningsförlopp eller 

färgomslag, för att ge några exempel.  

Gruvberg (2008) lyfter kommunikationen inom laborativa moment och menar att språket 

istället för att vara den problematiska punkten, då man skall redogöra för resultat, har en 

central betydelse för att nå förståelse. När eleven letar efter lösningar på problemet skapar 

eleven en bild av problemet och relationer ses i strukturer snarare än verbalt. När eleven 

behöver formulera sig för att ställa en fråga kring vad som är oklart får eleven ange relationer 

mellan dessa delar och den verbala beskrivningen ger en annorlunda logik för att nå 

lösningen, menar Gruvberg. Genom att eleven formulerar frågan blir en del av problemet löst 

bara genom att sätta ord på företeelserna.  

Gruvberg redovisar i sin avhandling att utförandet av verkliga försök är av betydelse för 

förståelsearbete. Genomgång av laborativt arbete och laborationsrapportskrivande bidrar till 

lärande. Laborativa moment innebär, som Gruvberg tar upp visualisering av teorin och vidare 

elevens egen omformulering av teorin i talspråk och sedan omformulering av teori i 

skriftspråk. Såväl kvantitativa som kvalitativa data bekräftar att eleverna anser att laborativt 

arbete bidrar till förståelse (Gruvberg 2008).  

 

Katchevich, Hofstein och Mamlok-Naaman (2011) studerar i sin studie Argumentation in the 

Chemistry Laboratory: Inquiry and Confirmatory Experiments de processer som är 

involverade när elever argumenterar under kemilaborationer. Författarna menar att laborativa 

moment innehåller flera viktiga delar vilka bidrar till att skapa ett lärande på hög nivå. Bland 

dessa nämns förmågan att ställa relevanta frågor, utvecklandet av kritiskt tänkande samt 

utvecklandet av metakognitiva förmågor (att vara medveten om en del av sina egna tankar). 

Dessutom innebär laborationssituationen möjligheter att samarbeta och kommunicera ämnet 

med andra elever, där teori och praktik fyller i varandra och skapar en plattform för goda 

lärandevillkor. Katchevich, Hofstein och Mamlok-Naaman poängterar betydelsen av att elever 

utvecklas till att kunna föra adekvata resonemang kring det de förhåller sig till inom laborativt 

arbete, då detta är centralt inom naturämnen med stark empirisk tradition. De har undersökt 

laborativa moment och studerat hur elever konstruerar diskussioner sinsemellan kring försök 
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under olika sorters laborativt arbete. Ett av målen med studien är att utveckla undervisningen 

för att underlätta argumentationsmöjligheter. De fann att laborationer med en mer öppen 

frågeställning (vilket innebär att försöket kräver hypotesprövning i vidare mening än när 

laborationen innehåller instruktioner som är mer av en ”laborera-och-bekräfta-fynden”-natur) 

gav eleverna en god utgångspunkt för att formulera argument relaterade till laborationen, 

medan laborationer med förbestämd frågeställning inte gav samma öppning till 

argumentation. I en öppen frågeställning har de tittat på diskussioner i relation till 

hypotesbyggande steg i laborativa moment, analys steg samt diskussioner för att dra adekvata 

slutsatser i laborativa moment (Katchevich m.fl.2011).  

4.2 Interaktioner bland elever i klassrummet 

Einarsson (2003) har i sin avhandling Lärares och elevers interaktion i klassrummet 

Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen 

undersökt interaktioner i klassrummet. Einarsson har studerat vilken betydelse kön på elev 

och kön på lärare, elevernas ålder, undervisningsämnet samt gruppstorleken har för den 

interaktion som sker i klassrummet mellan lärare och elever. Einarsson har även undersökt 

vilka uppfattningar eller idéer lärare har om sin interaktion med eleverna. Einarsson beskriver 

med avseende på sin avhandling att generella skillnader finns mellan pojkar och flickor vad 

det gäller interaktion med lärare under pågående lektion. Einarsson menar att pojkar 

sammantaget har mer kommunikation med läraren men variationen i vilken utsträckning 

enskilda pojkar har lärarkontakt är dock lika stor som variationen inom flickgruppen. I de fall 

pojkar dominerar klassrumsinteraktionen är det oftast ett fåtal pojkar som kommunicerar 

mycket med läraren. Det finns flera faktorer som bidrar till hur kommunikationen mellan 

lärare och elever utvecklas, såsom elevens kön, elevålder och om läraren är man eller kvinna 

men även andra variabler kan ha betydelse för att förstå varför kommunikationen ser ut på ett 

visst sätt, menar Einarsson.  

Einarsson (2003) tar upp att flickorna i studien inte var benägna att svara på diffusa frågor, 

inte heller var de benägna att ta del i den offentliga kommunikationen om de kände osäkerhet 

över om det de tänkte säga var korrekt. En större aktivitet visade sig då läraren ställde 

specifika frågor där ett korrekt svar kunde ges. Flickor i studien, visade det sig, var 

återhållsamma med att ge sina åsikter. Pojkarna i studien gav ofta kortfattade svar, medan 

flickorna gav mer kompletta svar. När eleverna svarade fel försökte pojkarna korrigera 

misslyckandet genom att visa förståelse oberoende om de förstod eller ej när läraren gav 

feedback. För flickornas del upplevdes misslyckandet större i den fortsatta lärarinteraktionen 

för, som Einarsson säger, att de inte uppfattade lärarens ledtrådar för att hjälpa dem fram till 

ett korrekt svar. 

4.3 Kommunikation och samarbete 

Att lära sig det naturvetenskapliga sättet att uttrycka sig och kommunicera är en del av att lära 

sig naturvetenskap. Det naturvetenskapliga språket innehåller såväl visuella representationer 

som diagram, ekvationer, skrivet och talat språk. Lärandet av det naturvetenskapliga språket 

betraktas som något som aktivt formar vår förståelse av omvärlden, ett viktigt redskap kring 

lärandet av naturvetenskap (Skolverket 2014e).  
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Forslund Frykedal (2008) har i sin avhandling Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – om 

ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer studerat hur grupparbete och 

grupparbetsuppgift konstrueras mellan elever. Forslund Frykedal har undersökt vilka 

förutsättningar som påverkar elever när de inleder ett grupparbete, hur elevers syn på 

grupparbete varierar, samt hur eleverna försöker ha inflytande på grupparbetet för att styra in 

det på sina ambitioner med skolarbetet. Forslund Frykedal pekar i sin avhandling på tre 

centrala parametrar vid grupparbete: interaktion, beroende och uppgift och beskriver vad som 

gynnar grupparbete ur de perspektiven. Uppgifter kan ha specificerat eller ospecificerat 

innehåll. Ett ospecificerat innehåll har fördelar i grupparbeten då uppgiften innebär relativt 

fria val och eleverna måste då forma innehållet själva, och därmed krävs interaktion och 

kommunikation inom gruppen. För att skapa en situation där eleverna behöver samarbeta skall 

uppgiften vara av sammanhållen karaktär så att det inte finns utrymme för eleverna att skapa 

enskilda uppgifter i uppgiften. Genom att skapa ett gemensamt produktkrav, skapas 

förutsättningar för samarbete. Ju mer gruppen gemensamt behöver utföra, desto mer beroende 

av varandras förmågor blir gruppen som helhet och det gynnar grupparbetet.  

Forslund Frykedal (2008) visar i sin avhandling på skillnader mellan homogena och 

heterogena grupper, homogena och heterogena i den mening att elever har olika 

personligheter, sociala och ämneskunskapsmässiga förmågor som skiljer sig åt. Forslund 

Frykedal (2008) framhåller att grupper påverkas av vilka individer som deltar och att 

individer påverkas av den grupp de är en del av. Hur interaktionen utvecklas i gruppen är 

bland annat beroende på elevernas förmågor och gruppsammansättningen. Ju större skillnad 

mellan eleverna i gruppen desto större kan utbytet av idéer bli, vilket skulle kunna gynna 

arbetet. Dock kan detta leda till hinder för effektivt interagerande i gruppen. Genusrelaterade 

fördomar, olika förmågor, värderingar och vilja till arbete, och ett spektrum av beteenden kan 

leda till hierarkier i gruppen och/eller hindra målen från att nås. I mer homogena grupper är 

det mindre troligt att perspektivet divergerar i diskussionerna, och homogena grupper tenderar 

att undvika risktagande. Forslund Frykedal (2008) hänvisar även till att forskning har visat att 

elever med mindre utvecklad ämneskunskapsförmåga lyckas bättre i heterogena grupper 

medan elever med mer utvecklade ämneskunskaper och förmåga att ta till sig kunskap 

presterar bättre i homogena grupper.   

5. Metod  

5.1 Teorigenererande observationsstudie med låg grad av struktur  

Observationsstudier med låg grad av struktur hör till kvalitativ forskning. Enligt Hammar 

Chiriac och Einarsson (2013:149) lämpar sig teorigenererande observationsstudier med låg 

grad av struktur i undersökningar där man försöker lyfta fram nya aspekter som inte 

uppmärksammats tidigare.  Detta är ansatsen i studien. I detta arbete har Hammar Chiriac och 

Einarssons arbete använts som handledning i analys av materialet. Initialt har arbetet bestått i 

att uppnå systematiska beskrivningar av vad som iakttagits i empirin och därefter har analys 

skett. Den kvalitativa analysen som genomförts har hämtat inspiration i Grounded Theory 

(Bryman 2011). Dock skall påtalas att ramarna för studien begränsar möjligheten till att fullt 
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uppnå vad Bryman (2011) benämner teoretisk mättnad. Tillvägagångssättet kan dock medge 

en antydan till mönster. Enligt Brymans (2011:345-347) beskrivning av teorigenererande 

observationsstudier i kvalitativ forskning bör ett antal steg följas. Som ett inledande steg 

presenteras generella frågeställningar. Utgångspunkten i denna studie är frågan huruvida det 

finns generella skillnader i hur tjejer respektive killar arbetar inom laborativa moment i 

naturämnen på gymnasiet. Som en andra punkt gällande kvalitativa studier framhåller Bryman 

(2011:346) valet av relevanta platser och undersökningspersoner. Utifrån denna studies 

frågeställningar är platsen som given inom naturämnen på gymnasienivå och 

undersökningspersoner, dem studien handlar om, elever.  Vidare nämner Bryman (2011:346-

347)  insamling av relevanta data, tolkning av data, specificering av frågeställningarna 

respektive insamling av ytterligare data samt, som en sista punkt, formulering av 

forskningsrapporten.  

5.1.1 Observation som metod 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013:27-28) menar att observation är ett tillförlitligt sätt att 

samla information om grupper, inte minst genom att den bygger på vad som faktiskt händer 

vid en given tidpunkt. Metoden förutsätter inte att gruppen aktivt förmedlar information utan 

genom handlande delger gruppen information. Att observera gör att observatören direkt kan 

samla in data i den naturliga miljön. Hammar Chiriac och Einarsson (2013:59) ger teoretiska 

referensramar för observationer av grupper. Målet är att visa på sätt att observera och notera 

vad som sker när man betraktar grupper av individer. Hammar Chiriac och Einarsson 

poängterar att själva forskningsfrågan styr val av metod. Att ställa en fråga om huruvida det 

föreligger generella skillnader i arbetssätt förutsätter, som jag ser det, en metod som är 

teorigenererande och därför har jag valt att arbeta enligt vad Hammar Chiriac och Einarsson 

(2013:149-162) benämner som teorigenererande observationer med låg grad av struktur.   

Vidare belyser Hammar Chiriac och Einarsson (2013:29) observatörsrollen. I detta arbete har 

jag inte minst ur etiskt hänseende valt att observationen skall genomföras som öppen, med det 

menat att grupperna informerats om att jag är där som observatör. Jag är verksam som lärare i 

naturämnen på aktuell skola, om än i andra grupper än de som observerats, och detta bidrog 

ytterligare till att valet föll på öppen observation. Vidare preciserar Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013:30-31) olika alternativ beträffande observatörsrollen, enligt detta har min roll 

varit vad de kallar för ”observatör som deltagare”, det vill säga att jag är känd för gruppen och 

mitt syfte är främst att observera och inte delta aktivt i gruppernas arbete.  

5.1.2 Insamling av relevanta data 

Gällande insamling av relevanta data har två typer av fältanteckningar genererats i denna 

studie, dels observationsanteckningar utifrån aktuella observationer och dels anteckningar 

från frågor ställda till elever efter aktuella laborationer.  

Bryman (2011:347) säger att Grounded Theory betonar vikten av tolerans gentemot att 

teoreiska idéer tillåts härledas ur insamlade kvalitativ data i teorigenerering. Med teoretiska 

idéer menar han vad som utkristalliseras i observationerna, men för att kunna tala i termer av 

teorier i sin egentliga mening måste ett tillstånd av teoretisk mättnad uppnås menar han. 

Bryman(2011:348) poängterar att ramarna för kvalitativa undersökningar, så som beskrivits 



10 
 

här, innebär möjlighet till teorigenerering. Förhoppningen är att teoretiska idéer kan komma 

att inspirera till vidare forskning inom området. Att hämta inspiration i Grounded Theory 

legitimeras som metod då växling mellan prövning av teoretiska idéer och datainsamling sker 

och där nya aspekter således kan lyftas fram.  

5.1.3 Urval  

Grupper under observationerna har inkluderat såväl könshomogena grupper med tjejer 

respektive killar som grupper som bestått av både tjej/er och kille/ar. Totalt har åtta 

laborationsgrupper studerats, vilka sedan delats in i laborationsgrupper två och två och i några 

fall tre och tre. Totalt har 36 par grupper och 4 grupper med tre deltagare observerats. 

Sammantaget har 83 elever observerats. Laborationerna inkluderar kemi och 

naturkunskapslaborationer. 

Urvalet har skett utifrån den grundläggande frågeställningen; det vill säga om det finns 

generella skillnader i hur killar respektive tjejer generellt arbetar inom laborativa moment i 

naturämnen. Ett inledande steg i urvalet var att tala med rektor på aktuell gymnasieskola. 

Förfrågan mottogs väl och med intresse för frågeställningen. Vidare blev nästa steg sedan att 

göra förfrågan om tillträde till lektioner inom naturämnen och då gällande laborativa moment. 

Samtliga tillfrågade lärare öppnade upp för möjligheten. Som ett sista led informerades 

aktuella elever om studien och fick sedan fatta beslut huruvida de ville ingå i studien eller 

inte. Samtliga tillfrågade elever tackade ja och har deltagit i studien. Med hänsyn tagen till 

studiens omfattning så har urvalet begränsats till en skola. För att få en mer nyanserad 

spegling av frågeställningen så har såväl grupper som medvetet valt naturämnen av eget 

intresse inbegripits i studien som grupper där naturämnen ingår som obligatoriskt moment i 

ett program med annan inriktning. I studien inbegrips såväl yrkesförberedande som 

studieförberedande program med syfte att inte låsa studien vid elever som valt natur ämnen 

medvetet och därmed har en preferens att arbeta naturvetenskapligt. Även sådana elever har 

deltagit som valt naturämne som en del i program med annan huvudinriktning, där intresset 

för naturämnen kan variera, då det inte specifikt varit ett val vid val av utbildning.  

Begreppet urval skall här tolkas som urval i sin vardagliga mening och gör därmed inte 

anspråk på att tolkas strikt inom ramarna för teoretiskt urval.  Urvalet av elever har varit så 

som tillfälligheten placerat dem i sina grupper och genom att de ansökte till aktuella program. 

Selektion mellan grupper för observationerna i denna studie har skett med målet att skapa en 

variation mellan grupperna enligt ovan för att spegla elever med olika bakgrund och 

inställning till naturämnen, men även av praktiska skäl, så som att tidpunkter för laborativa 

moment tidsmässigt i verksamheten påverkat möjligheten att vinna tillträde till grupper att 

observera. Enligt Bryman (2011:393) används teoretiskt urval i datainsamling med syfte att 

generera teori kontinuerligt. Det vill säga att observatören gör avväganden efter varje 

observationstillfälle över vilken information som skall vara i fokus vid nästa 

observationstillfälle, detta för att utveckla teorin i samstämmighet med de mönster som 

framkommer. Teoretiskt urval kopplas till Grounded Theory genom att det handlar om 

specificering av idéer (Bryman 2011:393). Bryman (2011:395) talar om ”teoretisk mättnad”, 

med det menat att en fundamental idé gällande urval inom Grounded Theory är just att man 

på ett teoretiskt sätt fortsätter även med sitt urval tills inga nya eller i sammanhanget 
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väsentliga data gör sig gällande. Ramarna för denna studie medger inte ett tillstånd av 

”teoretisk mättnad”, för det skulle sannolikt en mer omfattande studie behöva genomföras. 

Dock finns med hjälp av tillvägagångssättet möjlighet att en bild av frågeställningen kan 

utkristalliseras.  

Grounded Theory ser jag som ett passande tillvägagångssätt då observationerna sker av 

enskilda individer kopplat till olika gruppkonstellationer i laborativt arbete i naturämnen i en 

levande verksamhet, där varje elev är en personlig individ med allt vad det innebär.  

Teorigenererande observationer med låg grad av struktur lämpar sig när man vill generera ny 

kunskap enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013:149-162). I aktuell studie med aktuella 

frågeställningar där lite forskning bedrivits, så ser jag det motiverat att hämta inspiration i 

metoden.     

5.2 Genomförande 

I egenskap av observatör har jag försökt att minimera elevernas upplevelse av min närvaro 

som observatör, dels genom att under själva observationerna inte röra mig runt i 

laborationssalen och kommunicera med eleverna utan stationera mig i rummet med god 

överblick över aktuella grupper. I det fall jag kommunicerat med eleverna har jag gjort detta 

efter avslutad laboration. Anteckningar har jag fört med hjälp av papper och penna. Min 

uppfattning var att detta valda sätt gick mest obemärkt förbi. Jag har också så som Bryman 

(2011:397) trycker på, uppmärksammat vikten av att man lämpligen tar en paus från 

antecknandet och bara observerar mellan varven. Anteckningarna har varit relativt detaljerade 

över skeenden i laborationssalen utifrån min frågeställning och närmar sig vad Bryman (2011: 

399) benämner fullständiga fältanteckningar. Jag har samtalat med undervisande lärare om de 

märkt någon påtaglig skillnad i elevernas förfarande på laboration vid min närvaro i 

laborationssalen i förhållande till då de inte varit observerade. Inga påtagliga skillnader kunde 

uppfattas. Vad det gäller observationsanteckningarna, har dessa sedan renskrivits i direkt 

anslutning till att varje observationstillfälle avslutats, som Bryman (2011:397), gör gällande, 

dvs att man dels ska skriva ner sina intryck så snabbt som möjligt och dels att man ska skriva 

ut mer fullständiga noteringar senast mot slutet av dagen som en kvalitetssäkring av 

dokumentationen.  

5.3 Forskningsetik 

I skälig tid innan studien påbörjades informerades aktuella elever såväl muntligt som skriftligt 

om anledningen till studien, studiens syfte, tillvägagångssätt, om hur anonymitet hanteras 

samt rättigheter att avstå ifrån att delta i studien. Vid tillfället fanns utrymme för att ställa 

frågor och meddela inställning till deltagande samt lämnades kontaktuppgifter till mig för att 

meddela inställning vid senare tillfälle och vid behov ställa frågor (Bilaga 1). Av tillfrågade 

elever valde ingen att avstå ifrån att delta.  

Etiska perspektiv måste säkerställas. Elever har behandlats enligt etiska principer som gäller 

för svensk forskning vilka beskrivs i Bryman (2011:131-132)  där det finns ett 

informationskrav, med det menat att den som skall genomföra studien ska informera dem som 

kan komma att beröras av studien om undersökningens syfte samt informera om hur 



12 
 

undersökningen går till. Vidare skall lyftas att undersökningen är av frivillig karaktär och att 

man har rätt att tacka nej till att delta i studien från början eller under arbetets gång; detta går 

under samtyckeskravet. Elever informerades skriftligt och muntligt om att deltagande i 

undersökningen är frivilligt, samt meddelades de ytterligare inför laboration om rätt att tacka 

nej vid varje given tidpunkt. Till de etiska principerna hör även konfidentialitetskravet, det 

vill säga, att uppgifter om personer som ingår i studien ska hanteras med största möjliga 

konfidentialitet. Inga elever har benämnts vid namn, grupperna är kodade. Som ett led i de 

etiska principerna finns även ett nyttjandekrav vilket innebär att den information som 

genereras i studien bara får användas i forskningsändamål det vill säga i det här fallet mitt 

examensarbete vilket i sin tur blir offentligt tillgängligt inom ramarna för examensarbetet. 

Tillfälle att skapa ett lugn hos eleverna över min närvaro som observatör bjöds då eleverna 

tillfrågades om jag fick tillåtelse att göra observationer. Skriftligt (se bilaga 1) informerades 

eleverna om mål och tillvägagångssätt liksom muntligt, och eleverna fick sedan utrymme att 

ställa frågor kring studien innan de fattade beslut om sitt deltagande. Studien ingår inte i 

elevernas utbildning och kan på intet sätt ses som en del av obligatoriskt moment. En 

observatörs närvaro skulle kunna få till följd att eleverna inte känner sig bekväma på sin 

lektion vilket de har rätt att göra. Observatören måste ”bjudas in” av eleverna vid varje enskilt 

tillfälle och de som inte vill delta i observationerna ska utan ifrågasättande respekteras i sin 

vilja - och detta gäller såväl före laboration som under pågående laboration - samt ha 

möjlighet att avstå ifrån att bli inkluderade i studien och meddela detta i skälig tid efter 

laborationen. Annat vore ej försvarbart. Ingen elev valde att avstå ifrån att delta i studien. Att 

samtliga elever godtagit att delta gör ju dessutom att man kan känna tillit till att eleverna 

högst sannolikt är bekväma och därmed att det man ser på lektionerna är äkta och något att 

kunna ta mer fasta på. 

5.4 Kvalitetskriterier 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013:46-57) tar upp några intressanta perspektiv på 

kvalitetsbedömning av studien. Bland annat förförståelse, intern logik, validitet, reliabilitet,  

autentiska situationer och generaliseringar.  

5.4.1 Förförståelse 

Till min förförståelse kan nämnas att jag är verksam som lärare i naturämnen och har 

ämneskunskap i aktuella ämnen (kemi/naturkunskap) och kan därmed bedöma 

tillvägagångssätt inom laborativa moment så som studien tar upp.  

5.4.2 Intern logik 

Gällande det som Chiriac och Einarsson nämner som intern logik kommer val av metod in 

som en kvalitetsparameter. Som tidigare gjorts gällande i detta arbete så enligt Hammar 

Chiriac och Einarsson (2013:149) lämpar sig teorigenererande observationsstudier med låg 

grad av struktur i undersökningar där man försöker lyfta fram nya aspekter som inte 

uppmärksammats tidigare.  
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5.4.3 Validitet och reliabilitet  

Hammar Chiriac och Einarsson (2013:49) tar upp en mer modern tolkning av begreppet 

validitet så som till vilken grad observationer och tolkningar ur observationerna speglar det 

som forskaren hade som utgångspunkt för studien. Det skall finnas en samstämmighet mellan 

frågeställning, insamling av data och själva analysen. Hur väl dessa kriterier har mötts i detta 

arbete är upp till läsaren att bedöma. Enligt mitt förmenande har huvudfrågan utvecklats i 

enhetlighet med teorigenerering och val av data och val av metod för insamlandet av data har 

varit väl avvägt mot studiens syfte som synes i intern logik ovan. Analysdelen är baserad på 

faktiska iakttagelser enligt beskrivet förfaringssätt samt kommenterat utifrån tidigare 

forskning. 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013:49-50) ger innebörden av reliabilitet som att se om det 

finns överensstämmelse mellan olika tillfällen för insamling av data med samma metod som 

grund. Metoden har varit densamma genom hela studien och olika grupper har studerats kring 

samma ämne. Vidare tar de upp att vid observationsstudier med låg grad av struktur, som i 

aktuell studie, är ett sätt att stärka reliabiliteten att forskaren ägnar omsorg åt att notera 

överväganden gällande såväl metod som analytiska överväganden. Fältanteckningar har 

inbegripit egna reflektioner kring detta. Gällande reliabilitet så påtalar Chiriac och Einarsson 

vikten av att vara konsekvent i sina tolkningar av händelser samt objektivitet. Här kommer till 

del min förförståelse som verksam lärare, tränad i detta förhållningssätt, att vara konsekvent 

och kunna se objektivt på saken att bidra till kvalitet.  

5.4.4 Autentiska situationer 

Chiriac och Einarsson (2013:53) diskuterar vad som menas med en autentisk situation och hur 

forskaren kan säkerställa att det verkligen rör sig om autentisk situation. I detta arbete har 

grupper sammansatta av undervisande lärare med mål att vara lämpliga grupper för 

undervisningssituationen satts samman, i en del fall har eleverna själva valt grupp. Grupperna 

har sedan studerats i autentiska laborationssituationer. Man kan reflektera över vilken 

betydelse min närvaro som observatör kan tänkas ha haft. Vad jag själv kan tyda är att 

grupperna inte avvek i sitt sätt från grupper jag själv lett i laborationer. Det var inget 

iögonfallande jag kunde notera som skulle indikera att de i någon form stördes av min närvaro 

som observatör. För att testa min idé om att jag fann det troligt att situationen skulle kunna 

betecknas som autentisk, frågade jag undervisande lärare om en observerad laboration avvek 

från hur laborationer normalt framstår i aktuella grupper. Aktuella lärare menade att ingen 

nämnvärd skillnad kunde konstateras.  

5.4.5 Generaliseringar 

Chiriac och Einarsson (2013:55) tar upp att generaliseringar handlar om i vilken omfattning 

det går att utifrån observationsstudien dra slutsatser som gäller för andra situationer. Detta 

arbete har en begränsad omfattning då det rör sig om ett examensarbete på 15hp och har 

rimligen inte som mål att dra slutsatser som är av den digniteten att de kan appliceras på 

annan undervisning. 
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5.5 Kvalitativ dataanalys 

Som en generell strategi vid analysen har inspiration hämtats i Grounded Theory som 

analysverktyg. Kodning är centralt inom Grounded Theory och innebär genomgång av 

observationsanteckningar med mål att namnge delar som kan uppfattas vara av teoretisk vikt.  

Analys med Grounded Theory kan inledas tidigt i observationsstudien och kodningen i 

analysen styr sedan nästa steg i datainsamlingen, det vill säga perspektiv på den följande 

observationsstudien. Man kan alltså se Grounded Theory som såväl analysstrategiskt som 

genererande av strategi vid själva datainsamlingen (Bryman 2011:511). 

Bryman (2011:514) beskriver olika former av kodning, i denna studie har s.k. initial kodning 

varit en inspirationskälla, initial kodning är vad Hammar Chiriac och Einarsson (2013:149-

162) benämner som teorigenereande observationer med låg grad av struktur. Johannessen och 

Tufte (2003:108) beskriver Grounded Theory som att primärt ha som mål att utveckla nya 

teorier med utgångspunkt från observationer, det vill säga teorier i form av begrepp och 

samband vilka har sin grund i observationerna men är mer generella än det man ser i data 

genererade i observationerna. Vidare lyfter Johannessen och Tufte (2003:110-111) det 

utmärkande draget i Grounded Theory om kodning. I analysstegen identifieras element som 

ger insikt om aktuellt huvudtema. Detta sätt är en väg att hantera observationsmaterialet för 

att öka analysbarheten. Vidare utvärderas mönster som utkristalliserats i skenet av befintlig 

forskning och teorier. 

6. Resultat  
Grupper under observationerna har inkluderat såväl könshomogena grupper med tjejer 

respektive killar som grupper som bestått av både tjej/er och kille/ar. Totalt har ett 80-tal 

elever deltagit. Laborationerna inkluderar kemi -och naturkunskapslaborationer. 

I resultatdelen redovisas här centrala aspekter som utkristalliserats i observationsstudien, 

aspekter som visat sig återkomma med gemensamma nämnare i observerade grupper. Analys 

av dessa aspekter i relation till arbetets frågeställningar återfinns i kapitel 7 Analys av 

materialet.  

Framställan i resultatdelen har gjorts enligt beskrivande metod för att återge autenticiteten i de 

empiriska observationerna, med målet att inte bara ge läsaren faktiska resultat utan även 

förmedla en känsla av det som utspelats under observationsstudierna.  

I redovisningen har varje observerad grupp beskrivits separat ifrån övriga observerade 

grupper. Med en grupp menas de individer som utfört laborativt arbete vid aktuellt tillfälle. En 

grupp har i vissa fall varit delar av en klass och i andra fall helklass. I studien har samtliga 

grupper iakttagits men grupperna har fått större eller mindre observationsuppmärksamhet 

beroende på mönster som utkristalliserats under observationerna.  

För att bevara anonymitetskravet har grupperna tilldelats bokstavskoder A-H. Jag kallar sedan 

observationstillfällena A-H. Inom en sådan grupp har elever laborerat två och två men i några 

fall tre och tre och då betecknats utifrån gruppens beteckning i sin helhet, och därefter med 

tillägg tt (tjej och tjej), kk (kille och kille), tk (tjej och kille) eller i grupp med tre betecknats 
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som kkt (kille, kille och tjej), kkk (kille, kille och kille) och ttt (tjej, tjej och tjej). Man kan 

således ur beteckningen härleda gruppens konstellation med avseende på genus. Dessa 

grupper har sedan i sin tur tilldelats ett nummer, 1, 2, osv. för att beteckna vilken 

(könshomogen respektive könsheterogen) grupp de olika observationsdelarna avser. Exempel: 

Gruppen Bkt1 består alltså av en kille och en tjej och har fått nr1 i helgrupp B. Grupp Ett2 

består av två tjejer i delgrupp 2 i helgrupp E. Indelningen har gjorts för att beskriva och 

redovisa hur var och en grupp förhåller sig till det laborativa momentet.  

I den mån tid och utrymme funnits, har elever efter observationsstudierna fått frågor kring det 

som rör observationerna. Möjligheten har inte funnits i alla grupper. Dock har svaren i de 

grupper som haft utrymme varit så pass intressanta att de inkluderats. Frågor och svar 

redovisas här i resultatdelen. Studien är förvisso en observationsstudie och man kan fråga sig 

varför de som observeras i detta fall skall tillfrågas. Svaret är helt enkelt att det är intressant 

att höra dem som observeras gällande vad som observeras, att lyssna på elevers medvetna syn 

på det. 

Observationsstudie A   

Gruppen som helhet kodas: A. Grupp med tjej/tjej kodas Att1, Att2, Att3 och Att4, grupp med 

kille/kille kodas Akk1. 

Eleverna har inte fått se laborationen på förhand. Men de har gått igenom teorin. Laborationen 

avser kemisk jämvikt, uppgiften är att studera ett jämviktssystem genom att ändra 

koncentrationen för ämnen i jämvikten och genom färgomslag se åt vilket håll reaktionen går. 

Uppgiften är att sedan resonera sig fram till egenskaper som är karakteristiska för ett 

jämviktssystem. Laborationen består av både praktiska moment, att arbeta med själva 

lösningarna, och teoretiska moment, att svara på frågor kring uppgiften.  

Eleverna laborerar två och två vid laborationsbänkar som är placerade så att det finns 

utrymme för två grupper mitt emot varandra vid varje sådan enhet. Som observatör sitter jag 

långt bak i rummet med god överblick över samtliga grupper. Jag noterar händelser och 

antecknar samtidigt. Jag talar inte med eleverna under laborationen. Min förhoppning är att 

sessionen ska löpa som den vanligtvis gör. Jag vill att min närvaro ska gå så obemärkt förbi 

som möjligt för att få realistiska observationsmöjligheter. Detta gäller samtliga observationer 

jag har utfört i denna studie.   

Direkt efter att läraren sagt ”varsågod och sätt igång och laborera” plockar grupp Akk1 fram 

material. De pratar bara om vad de behöver för laborationen. De hämtar snabbt lösningar. En 

läser instruktioner medan en annan mäter upp. De är noggranna och metodiska. De analyserar 

problematiken tillsammans på ett sätt som för laborationen framåt. En kille säger till en annan 

kille ”Hur hänger det ihop då?”. Frågorna rör konkreta frågeställningar framför frågor som rör 

praktiska förhållanden kring laborationen. De börjar resonera. De frågar inte läraren. ”Det där 

behöver man inte motivera”, säger en kille sedan. Killarna samtalar inte om något av social 

natur så länge laborationen pågår men däremot sker detta efteråt. Deltagarna i gruppen är 

mycket aktiva och alla är lika aktiva med stort fokus på laborationen.  
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Grupp Att1, Att2, Att3 och Att4 tar lite längre tid på sig att plocka fram material de behöver 

till laborationen. Dessa grupper småpratar om annat än försöket och skrattar och umgås mer. 

Mer småprat kring laborationen i grupperna, så som ”Är det rätt mätglas?”, medan grupp 

Akk1 tar ett mätglas utan att bekräfta om det är rätt eller fel. Allteftersom laborationen pågår 

kan man se att tjejgrupper här generellt diskuterar ämnet för laborationen även vad det gäller 

mer perifer kunskap, det vill säga sådant som inte är i direkt fokus för laborationen men som 

är relaterat till det, och försöker knyta denna kunskap till det som är fokus för laborationen. 

En tjej i grupp Att2 säger under arbetets gång: ”Det där behöver man motivera.” De 

analyserar då frågeställningen tillsammans i gruppen. En av tjejerna i gruppen säger till en 

annan tjej: ”Jag fattar inte vad du menar.” Den andra förklarar. Samtalen inbegriper såväl 

teoretiska som praktiska aspekter av laborationen och rent social kommunikation. Grupp 

Akk1 analyserar och diskuterar sinsemellan, ingen säger att de inte förstår. En i grupp Att3 

frågar grupp Akk1 försiktigt om hjälp och inte läraren direkt. Tjej: ”Fattar ni frågorna?” Kille: 

”Ja”. Tjej: ”Vi har gjort fel.” Killen säger inte mer utan fortsätter sin laboration.  

Vad jag kan tyda under observationen är att samtliga grupper verkar lika observanta på 

förändringar som äger rum i laborationen med avseende på det laborativa och analyserar det 

som sker. De verkar i lika omfattning komma fram till ett adekvat resultat. I grupp A är 

killarna färdiga först. När killarna är färdiga gör de en egen explorativ laboration (inom 

rimlighetens ram). Killarna sätter igång och blandar lösningar och testar densitet. Först då 

frågar killgrupp läraren: ”Vad har hänt här?” Läraren förklarar.  

Genomgång efter laborationen: Genom lärarens frågor till eleverna kan jag tyda att samtliga 

grupper förstått laborationen.  

Observationsstudie B  

Gruppen som helhet kodas: B. Grupp med tjej/kille kodas Bkt1, Bkt2 och Bkt3, grupp med 

kille/kille/tjej kodas Bkkt1. 

Laborationen avser kemisk jämvikt som beskrivs i föregående observation avseende grupp A.  

Tjejer går in i laborationssalen och sätter sig längst fram. Killar går in och sätter sig längre 

bak. Här sitter de under genomgång och går sedan och ställer sig vid laborationsbänkar som i 

observationsstudie A. 

Bkt1: Tjejen talar om för killen vad de ska göra. Hon säger åt honom att hämta vad som ska 

hämtas. Killen gör som tjejen säger. Tjejen följer efter killen och tittar på när han mäter upp 

en viss volym. Hon fortsätter att tala om för honom vad mer de ska ha. Han gör som hon 

säger. Tjejen antecknar. Killen skriver av. Killen frågar tjejen ibland om något i laborationen. 

Hon svarar. Killen jobbar praktiskt. Under tiden läser hon i laborationsinstruktionen. Killen 

börjar efter ett tag att ifrågasätta hypotesen tjejen uttalat. Detta sker efter att blandandet av 

lösningarna är klart. Tjejen är tyst då. Killen försöker att analysera det som sker tillsammans 

med tjejen genom att ställa frågor och komma med reflektioner kring dessa och riktade frågor 

till tjejen. Tjejen är tyst. Ingen av dem frågar läraren. När läraren tar initiativ till kontakt blir 

killen mycket kommunikativ, analyserande. Tjejen säger inget. När läraren frågar henne kring 

en uppgift säger hon att ”Det känns inte som jag förstår”. Läraren fångar upp detta genom nya 
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frågeställningar som framförallt killen besvarar. Bkt2: Kille och tjej turas om att blanda. Till 

en början tar tjejen mer initiativ. Kille och tjej i gruppen löser uppgifter tillhörande 

laborationen självständigt. De talar inte mer än nödvändigt med varandra. Bkt3: Arbetet är 

jämbördigt. Båda utför praktiska moment. Båda följer laborationsinstruktionerna 

självständigt, men lyfter frågor kopplade till laborationen med varandra. Gemensamt 

diskuterar de laborationen. Båda håller fokus på laborationen, kommunicerar framgångsrikt 

på det sätt att frågor och svar genereras vilka för laborationen framåt på ett adekvat sätt, de 

arbetar mer utforskande än tvärsäkert. Killen laborerar försiktigt och noggrant, och stämmer 

av med tjejen innan varje moment. Båda i gruppen arbetar med noggrannhet, kommunikativt 

och båda har koll på laborationen, det framgår i kommunikationen samt i vad som utförs. 

Bkkt1: Killarna talar med varandra om laborationen. Tjejen inbegrips inte. En kille går sedan 

och hämtar lösningar till försöket. Den andra killen plockar fram material. Killarna börjar 

laborera. Killarna pratar med varandra. Kille till kille: ”Ska vi ta så här mycket av 

lösningen?”. Andra killen till första: ”Ja”. Tjejen är tyst. Killarna studerar provrören. Det är 

relativt tyst vid bordet. Killarna skriver i laborationsprotokollet. Killarna pratar med varandra. 

Tjejen är tyst och ingen av killarna tilltalar heller henne.  Sedan ber killarna tjejen att hämta 

aktuella lösningar. Hon gör det utan någon kommentar. Gruppen initierar kontakt med läraren 

men begränsat. Frågorna kretsar kring exakta frågeställningar i laborationen. 

I övrigt så ställer varken killar eller tjejer frågor i nämnvärd utsträckning till läraren under 

laborationen. I lärarinitierad kontakt kommunicerar eleverna. I efterföljande avstämning av 

laborationen bekräftas genom avstämningssamtal med några teoriuppgifter som underlag att 

samtliga grupper lyckats genomföra laborationen. Killarna räckte till skillnad från tjejerna inte 

upp handen för att svara men gav utvecklade svar då läraren direkt frågade dem. 

Observationsstudie C 

Gruppen som helhet kodas: C. Grupp med tjej/kille kodas Ckt1 och Ckt2, grupp med 

kille/kille kodas Ckk1 och grupp med tjej/tjej/tjej Cttt1. 

Laborationen avsåg kemilaboration där eleverna skulle undersöka om givna ämnen hör till jon 

eller molekylförening. Laborationen består av såväl praktiska moment att arbeta med 

kemikalier som teoretiska moment att genomföra olika test på ämnena och kunna dra 

slutsatser om ämnena är jonföreningar eller molekylföreningar.  

Eleverna laborerar vid laborationsbänkar som är placerade så att det finns utrymme för två 

grupper mitt emot varandra vid varje enhet. 

Ckk1: Sätter snabbt igång att laborera så snart läraren sagt varsågod till detta. Det sker inget 

socialt småprat utan samtal handlar om laborationen. De arbetar snabbt, man ser inget slarv, 

de slänger blickar mellan varven på övriga grupper och laborerar efter det ännu snabbare.  

Sinsemellan pratar killarna om vad de gör i laborationen, frågorna rör främst teoretiska 

frågeställningar framför frågor som rör direkt praktiska förhållanden kring laborationen, 

praktiska delar utför de utan att samtala så mycket om. Grupp Ckk1 går och kikar på i rummet 

närliggande grupp Ckt1, inte för att prata, utan de står och kollar hur de andra gör. Men de 

frågar inte läraren om feedback. Sedan går de tillbaka till sitt försök och fortsätter laborera. 
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Killarna i gruppen gör ungefär lika mycket vardera. Ingen verkar bestämma mer än den andra. 

Läraren går runt till grupperna och öppnar samtal med dem kring laborationen. I dessa samtal 

klargörs oklarheter, men dessa oklara ting har killarna i gruppen inte frågat om spontant. 

Tjejer i grupperna frågar läraren oftare om oklarheter eller för att bekräfta att de är på rätt väg 

så som ”Har jag tänkt rätt nu?”, ”Ska jag göra så här nu?”. Killarna här frågar inte utan sätter 

bara igång med momentet. Ckt1: Småpratar med varandra, tjej försöker föra in lite mer socialt 

prat. Killen svarar men fokuserar på uppgiften. Detta är genomgående i samtliga kill/tjej 

grupper i grupp C. Tjej i grupp Ckt1 springer och hämtar det som behövs till laborationen. 

Killen lägger sedan upp proverna. Tjejen säger ”Vilken fin färg” som kommentar till ett av 

ämnena i laborationen. Tjejerna i grupp C kopplar i större omfattning omkringliggande 

kunskap till själva laborationen. Reflekterar perifert, diskuterar omkringliggande företeelser 

relaterade till ämnet i fokus, i större omfattning än killar i grupp C vid detta tillfälle.  

Ckt2: Är färdiga först. De har i huvudsak fått laborationen rätt. De verkar ha laborerat 

noggrant. Detta tolkar jag in i diskussionen efter laborationen och i samtal mellan gruppen 

och läraren. Sedan blir i ordning grupper i huvudgrupp C, Ckt1, Ckt3, Ckk1 och Cttt3 klara 

med laborationen. Grupp Ckk1 verkar ha fått det som är huvudsak på laborationen rätt. De 

verkar ha haft tillräcklig noggrannhet i laborationen. Grupp Ckk1 väntar på genomgång, efter 

att de är klara med laborationen så har de fortfarande fokus på laborationen och fortsätter 

anteckna i laborationsprotokollet. Cttt1 är klara sist men de har fått allt rätt. Trots det så 

verkar de inte helt säkra på vad de har gjort. De frågar läraren om sitt resultat och 

förtydligande av laborationen. I genomgången frågar även killar här läraren men bara ca ¼ av 

gångerna medan tjejer ställer frågor cirka ¾ av gångerna.  Lärarens genomgång är tydlig.  

Sammanfattningsvis verkar alla ha fått adekvata resultat och bör därmed överlag varit ungefär 

lika noggranna, samtliga är färdiga inom en rimlig tid.       

 

Jag frågar efter laborationen eleverna ”Om man inte vet hur man ska göra i 

laborationen. Vad gör man då?” 

Tjej: ”Man kollar med gruppen först innan man frågar” 

Tjej: ”Man frågar direkt” 

Kille: ”Man ska försöka väldigt mycket först innan man frågar.” 

 

 

På frågan ”Tror du att det finns generella skillnader i hur killar och tjejer arbetar på lab?” i 

grupp C svarade flera ja. En kille sa att han trodde killar är snabbare med labbandet men att 

tjejer är noggrannare och tillade sedan att det kanske är fördomar som ger den bilden. 
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Observationsstudie D 

Grupp som helhet kodas D. Grupp med kille/kille kodas Dkk1, Dkk2, Dkk3 och grupp med 

tjej/tjej Dtt1, Dtt2. 

Laborationen avser kemisk jämvikt likt laborationen som beskrivs under grupp A. Eleverna 

laborerar två och två, vid laborationsbänkar som är placerade så att det finns utrymme för två 

grupper mitt emot varandra vid varje sådan enhet. 

Dkk1, Dkk2: Killarna i båda grupperna har fått fram utrustning och satt igång innan övriga 

grupper hämtat utrustning. Grupp Dkk3 diskuterar laborationen upprepat med läraren, 

frågorna rör en blandning av konkreta och teoretiska frågeställningar men inbegriper även 

frågor som rör praktiska förhållanden. Denna killgrupp tittar inte på hur andra grupper gör 

utan frågar läraren, vid lärarkontakt är en av gruppmedlemmarna mer kommunikativt aktiv än 

den andra. Dkk2 börjar efter ett tag att samarbetar med grupp Dkk3 som laborerar mittemot. 

De analyserar tillsammans. Arbetet är med mer samarbete än konkurrens. Dkk1: Denna 

killgrupp är på annan plats i rummet än övriga killgrupper. Denna grupp arbetar med bra 

sammanhållning, samarbete, tävlan, de verkar vilja bli klara snabbt, men kompromissar inte 

med noggrannheten, de pratar bara lab. Chansar lite, gör fel, gör då om. Dtt1 arbetar noggrant, 

snabbt och metodiskt. Diskussionerna mellan gruppdeltagarna rör framförallt teori kopplade 

till analys av resultat men även mer praktiska inslag som rör hur de ska gå vidare med 

laborationen diskuteras, däremot kan man inte tyda social kommunikation i någon större 

omfattning.  De frågar varandra i gruppen främst ”Hur gör man?”, ”Vad menar du med..?”, 

”Vilken lösning?”. Dtt2 samarbetar och analyserar tillsammans. De pratar även socialt men 

mycket begränsat.  ”Oh blev det en fällning med?”. De diskuterar resultaten, de diskuterar 

uppgiften lite perifert, diskuterar alltså omkringliggande företeelser relaterade till ämnet i 

fokus.  

Överlag på laborationen framstår det som att alla grupper är lika noggranna, alla har fått 

adekvata resultat. Grupperna är klara ungefär samtidigt.  

 

Efter observationstillfället i grupp D, lämpade det sig att ställa några frågor till 

eleverna.  

Jag frågar: ”Vad är viktigast med en laboration?” 

Kille svarar: ”Variationen, man får göra något praktiskt.  

Det är viktigt att resultatet blir bra. Det är bra att vi nu har längre labtid,  

man får god tid på sig.” 

Jag frågar: ”Är det viktigt att bli klar snabbt?” 

Kille svarar: ”Det är viktigt att resultatet blir bra.” 

Jag frågar: ”Om man kör fast på laborationen, vad gör man då?” 

Kille svarar: ”Man frågar läraren.” 

Jag frågar: ”När frågar man? Väntar man eller frågar man på en gång?” 

Kille svarar: ”Man försöker klart lite.  

Men man frågar ganska snabbt, så att man kommer vidare snabbt.” 
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Jag frågar: ”Tror du det finns generella skillnader i  

hur killar respektive tjejer laborerar?” 

Kille svarar: ”Ja, absolut. Jag tror att tjejer är mer noggranna innan de försöker.  

Tror de får bättre resultat. Killar testar mer och om det blir fel så gör de om.  

Kan vara fördomar man har, men jag tror att det är så här på lab.” 

Jag ställer sedan samma frågor till tjej.  

Jag frågar: ”Vad är viktigast med en laboration?” 

Tjej svarar: ”Man får tänka själv, det ger förståelse. Detta vi gör idag är en 

tankelab i andra labbar kan det vara säkerheten som dominerar, då är säkerheten 

viktigast.” 

Jag frågar: ”Är det viktigt att bli klar snabbt?” 

Tjej svarar: ”Det är viktigare att göra labben noggrant.”  

Jag frågar: ”Om man kör fast på laborationen, vad gör man då?” 

Tjej svarar: ”Man frågar kompisar eller så frågar man läraren ganska direkt.” 

Jag frågar: ”Tror du det finns generella skillnader i hur killar respektive tjejer 

laborerar?” 

Tjej svarar: ”Ja. Killar är lite mindre noggranna.  

Killar verkar gilla labba för att det inte bara är teori utan praktik med.”  

En annan tjej fyller i: ”Killar är mer koncentrerade när det är mycket att göra.  

De är mer okoncentrerade när labben är slut.” 

 

På frågan om de tror att det finns generella skillnader mellan killar och tjejer gällande 

praktiska färdigheter på lab. svarar en tjej ja, men utvecklar inte svaret närmare.  

Observationsstudie E  

Gruppen som helhet kodas E. Grupp med kille/kille kodas Ekk1, grupp med tjej/tjej Ett1, 

grupp med kille/tjej Ekt1 och grupp med kille/kille/tjej som Ekkt1. 

Laborationen, som handlar om kemisk jämvikt beskrivs under observationsstudie A.  

I genomgången före laborationen ställer läraren frågor kring laborationen, killar svarar. Kille 

ställer fråga kring reaktionen som inte är helt uppenbar kanske ”Är det en endoterm 

reaktion?” Läraren ”Ja”. En tjej frågar ”Hur visste man det?” Läraren förklarar.  

Laborationsbänkarna är placerade enligt observationsstudie A. 

Grupp Ekkt1: Alla deltar. Men kontaktytan i kommunikation mellan kille och kille är mer 

frekvent än den som inbegriper tjejen. Tjejen frågar killarna ”Ska jag ta detta provrör?” Hon 

har av övriga i gruppen fått i uppgift att hämta provlösning vid ett provbord där eleverna 

hämtar prover till sin laboration. Kille svarar ”Nej” och visar på ett annat provrör. Killarna 

analyserar och frågar inte läraren. Men vid lärarinitierad kontakt pratar killarna. Killarna 

pratar sinsemellan och tjejen inbegrips inte på samma sätt. Grupp Ekk1 tittar inte på hur andra 

laborerar, de frågar inte heller läraren om återkoppling, frånsett vid ett tillfälle efter en god 

stunds laborerande, då de i samråd ställer en fråga till läraren som avser analys av 

laborationen. Båda deltar lika aktivt i de olika momenten, de arbetar snabbt. Vid ett tillfälle 
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gör de om del av moment, men verkar annars arbeta med noggrannhet. Grupp Ett1 arbetar 

snabbt, de diskuterar bara laborationen sinsemellan. De frågar läraren, men bara sällan. 

Diskussionerna mellan gruppdeltagarna i Ett1 rör framförallt teori kopplade till analys av 

resultat, men även mer praktiska inslag som rör hur de ska gå vidare med laborationen 

diskuteras, däremot kan man inte tyda social kommunikation i någon större omfattning. 

Deltagarna är lika aktiva och samarbetet för laborationen går fint framåt. En är mer tyst, den 

andra mer kommunikativ vid lärarinitierad kontakt. I fall av oklarhet rodnar en av dem och 

säger ”Det känns som jag inte förstår allt.” Grupp Ekt1 laborerar snabbt och mycket noggrant. 

Framförallt tjejen ställer perifera frågor kring laborationen som i samtal i gruppen fördjupar 

ämnet. Killen återkopplar till fokus för laborationen, och laborationen fortskrider väl för dem.  

De diskuterar konstruktivt, ställer frågor till varandra. De samarbetar väl och laborationen är 

balanserad mellan dem.  

Efter de laborativa momenten analyserar samtliga grupper uppgiften. I gruppen Ekkt1, 

analyserar killarna ihop medan tjejen i gruppen analyserar själv, hon tar hjälp av läraren i sin 

analys. Killarna frågar till en början inte läraren, men säger sedan till slut till läraren 

”Förklara”. Läraren förklarar. ”Jaha”, säger den ene och fortsätter: ”Så att om det är så så 

medför det att det blir så här?” Han vänder sig till den andra killen och säger ”Men du sa ju att 

om det är så så blir det inte på det viset…inte konstigt att vi inte fick rätt svar direkt”. Grupp 

Ekk1 säger bara ”Hypotesen är klar”. ”Får vi göra skumormen vid katedern nu om vi övar oss 

5 eller 7 gånger?” (ett kemiskt experiment som inte ingår i laborationen). Grupp Ett1 frågar 

inte heller så mycket i analysen. På de flesta punkter verkar laborationen vara klar för dem. 

Sammanfattningsvis verkar alla lika noggranna och har fått adekvata resultat, vidare är 

grupperna klara inom en rimlig tid.  

 

Även här finns det utrymme att efter observationstillfället  

ställa några frågor till eleverna.  

Jag frågar: ”Vad är viktigast med en laboration?” 

Kille svarar: ”Man försöker förstå vad man gör.  

Att labba på ett säkert sätt är också viktigt.” 

Jag frågar: ”Vad gör man om man kör fast i labben?” 

Kille svarar: ”Vi kör inte fast! Det har inte hänt.  

Om det skulle hända så försöker man komma på det själv.” 

Jag frågar: ”Tror du det finns generella skillnader i  

hur killar respektive tjejer laborerar?” 

Kille svarar: ”Jag tror tjejer är noggrannare  

men jag tror också att killar får fram rätt svar ändå.” 

Jag frågar: ”Vad är viktigast med en laboration?” 

Tjej svarar: ”Få resultat, det känns onödigt att labba annars.” 

Jag frågar: ”Vad gör man om man kör fast på labben?”  

Tjej svarar: ”Man frågar en kompis eller läraren.  

Man väntar inte så länge innan man frågar.” 

Jag frågar: ”Tror du det finns generella skillnader 
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 i hur killar respektive tjejer arbetar på lab?” 

Tjej svarar: ”Inte i vår klass.” 

 

 

På frågan hur det kommer sig att de tror att tjejer är noggrannare än killar på lab. säger en tjej 

att det är svårt att svara på men att det känns så. 

Observationsstudie F  

Gruppen som helhet kodas F. Kille/kille kodas Fkk1, grupp med tjej/tjej Ftt1, grupp med 

kille/tjej Fkt1 och Fkt2. 

Laborationen avser en kemilaboration där eleverna ska studera reaktionen mellan magnesium 

och saltsyra, laborationen går bland annat ut på att lära sig att samla upp en gas, analysera 

vilka ämnen som bildas vid reaktionen mellan magnesium och saltsyra och hur de kan 

identifieras.  

Eleverna laborerar vid laborationsbänkar som är placerade så att det finns utrymme för två 

grupper mitt emot varandra vid varje sådan enhet. 

Grupp Fkk1 är först med att ha monterat försöksuppställningen. Därpå frågar de läraren om 

hur de ska fortsätta laborationen. Jag har inte noterat att de läst instruktionerna. Fkk1 frågar 

även fortsättningsvis läraren relativt ofta. Frågorna rör en blandning av konkreta och 

teoretiska frågeställningar men inbegriper även frågor som rör praktiska förhållanden. Man 

kan inte se något som tyder på att de chansar utan verkar mer inriktade på att fråga hellre än 

chansa. De betraktar inte heller hur andra grupper gör utan frågar företrädesvis läraren.  

Grupp Fkt1 frågar läraren minimalt. Killen monterar laborationsuppställningen snabbt. Sedan 

går gruppen vidare med laborationen efter att tjejen bett läraren att kontrollera uppställningen. 

Uppställningen är ok. Gruppen samarbetar väl. Båda är aktiva, de gör olika saker som sedan 

förs samman till den helhet laborationen kräver. Vid något tillfälle går killen till Ftt1-gruppen 

och kikar utan att säga ett ord. Grupp Fkt2 monterar uppställningen snabbt och går sedan 

vidare i laborationen. Under laborationen frågar de läraren minimalt om feedback. Tjejen 

diskuterar laborationen perifert med killen och det ger ett djup på labben, killen har själva 

uppgiften mer i fokus och det styr upp laborationen till sitt fokus. Samarbetet fungerar. De gör 

olika delar men dessa fyller i varandra fint. Ftt1 skrattar gott när de ska montera 

uppställningen och frågar läraren efter varje moment om det är så här det är tänkt att det ska 

vara och sedan hur de ska göra i nästa steg. När uppställningen är klar går de genast vidare 

med laborationen och verkar då mer säkra på utförandet. De bekräftar med läraren mellan 

varven att de tänkt rätt innan de påbörjar nästa moment på laborationen och vill ha bekräftelse 

på hur de tänkt kring resultatet. 

Samtliga grupper är klara med laborationen ungefär samtidigt. Alla har fått godtagbara 

resultat. De verkar ha haft ungefär lika god kontroll. I genomgång av laborationen med lärare 

är tjejerna mest aktiva med att ställa frågor. 
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Observationsstudie G 

Gruppen som helhet kodas G. Gruppen delas in i mindre grupper så att eleverna laborerar två 

och två förutom en grupp som är tre. Grupp G består av 15 tjejer och inga killar. Grupperna 

betecknas Gtt1-Gtt7 samt Gttt8.  

Laborationen avser en energiomvandlingslaboration. Eleverna får testa olika 

energiomvandlingar. T.ex. sätta på en ficklampa och fundera över vilka energiomvandlingar 

som sker såsom kemisk energi i batteriet leder till elektrisk energi som leder till 

strålningsenergi i lampan och värmeenergi. Laborationen består av en rad stationer med 

varierande småexperiment om energi som finns tillgängliga i rummet. Istället för att vara 

stationerade vid en laborationsbänk så rörde eleverna sig mellan stationerna.  

Försöken är utplacerade som små stationer och grupperna vandrar mellan stationerna.  

Så snart läraren sagt att det är klart att starta laborationen sätter samtliga grupper igång. Inom 

varje grupp och även grupper sinsemellan pratar med varandra om själva laborationen, detta 

gäller för Gtt1-Gtt7 samt Gttt8. Frågor bollas först i gruppen och om ingen i gruppen vet 

kollar de med närliggande grupp och först efter att de inte fått rätsida så frågar de läraren. De 

diskuterar med läraren kring uppgiften tills gruppen som helhet verkar ha en bild. Eleverna 

fortsätter ibland att tala om uppgiften tills alla i gruppen säkert är med. Efter en stunds 

laborerande utkristalliseras i huvudsak två typer av grupper. En som jobbar mer metodiskt och 

i huvudsak pratar om laborationen i form av hur man ska göra och vilka energiformer som är 

aktuella. Deltagarna i denna typ av grupp är lika aktiva, elever i den här typen av grupp 

interagerar mindre med andra grupper och frågar läraren ibland men inte så ofta som den 

andra typen av grupp, hit hör Gtt1 och Gtt5. Den andra typen av grupp Gtt2-Gtt4, Gtt6, Gtt7 

samt Gttt8, pratar mer socialt mellan varven. De tar mer tid på sig att gå mellan stationerna 

och utförandet av försöken tenderar att ta längre tid, de frågar läraren oftare om stöd i 

uppgiften. Gruppen som helhet domineras av den sistnämnda typen av grupp. Man kan inte se 

någon konkurrens eller tävlan mellan grupperna i hela grupp G.  

Man kan även se exempel på grupp som inte frågar läraren vid tvekan. Exempelvis när grupp 

Gtt5 undersöker energiomvandlingar hos en studsboll som studsar, så nämner de det i relation 

till ämnet uppenbara att lägesenergi blir rörelseenergi och värme vid bollens nedslag i 

marken. En i gruppen säger dock att det hörs ju något när bollen slår i marken och talar med 

laborationskompisen om det kan vara någon form av ljudenergi. Gruppen diskuterar detta och 

trots den intressanta iakttagelsen i sammanhanget så vågar de inte skriva detta i protokollet 

utan håller sig till det säkra. 

Vid genomgång efter laborationen märker man att samtliga elever i huvudsak har förstått det 

de gjort. Samtliga grupper är färdiga inom en rimlig tid. 
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Observationsstudie H 

Gruppen som helhet kodas H. Gruppen består av 11 killar och 2 tjejer. Gruppindelning är 

enligt kille/kille, kille/kille/kille och kille/tjej. Grupperna betecknas Hkk1-Hkk3, Hkt1, Hkt2 

och Hkkk1. 

Laborationen avser en naturkunskapslaboration i form av en populationslaboration, elever får 

med hjälp av biologimetoder försöka komma fram till hur många individer som finns i en 

fiktiv djurpopulation i form av ärtor i en burk med bulkmedel. Laborationen går ut på att ge 

eleverna inblick i hur biologer kan förfara när de ska bestämma storlek på en population. 

Eleverna ska systematiskt märka låtsasmöss (ärtor) och sedan märka om enligt en 

fångst/återfångst-metodik kopplad till matematiska samband. Laborationen ställer krav på 

noggrannhet. 

Laborationerna äger rum vid bänkar med plats för två, bänkarna står på rad efter varandra. I 

mitten av rummet finns längre bänklängor, där flera grupper kan sitta bredvid varandra. Jag 

sitter i ett hörn av rummet med god överblick över grupperna. 

Eleverna får ut laborationsinstruktioner. Läraren går noggrant igenom laborationen. 

Grupperna hämtar sedan snabbt material. Hkk1-Hkk3, Hkkk1 är igång med laborationen 

samma stund som läraren är färdig med introduktionen. Frågor som kretsar kring laborationen 

är frågor kring hur man egentligen ska göra. Eleverna frågar här hellre läraren än att läsa 

instruktionerna. Kille i Hkk2: ”Vad lär man sig på det här?” En annan kille i Hkk1:” Vad är 

det här?” (om bulkmedlet). De är nyfikna på materialet vilket har marginell betydelse för 

laborationen. Någon i könshomogengrupp Hkk2 säger ”Jag fattar inget!”. Eleverna i samtliga 

grupper pratar sinsemellan om laborationen men även om annat. De tittar mellan varven på 

hur andra grupper gör. Det gäller flertalet grupper, och tittar man på fördelningen så gäller det 

såväl Hkk-grupp som Hkt-grupp och även Hkkk-grupp. De frågar obehindrat och ofta läraren 

om feedback - det gäller såväl könsheterogena som könshomogena grupper. Några kill- 

grupper tar mycket god tid på sig medan andra kill-grupper verkar försöka jobba snabbt och 

relativt noggrant. Till exempel så går en ärta sönder för en killgrupp, Hkk3, och istället för att 

bortse från den ärtan säger de ”Vår mus dog, vad gör vi?”. De fick en ny ärta av läraren. Att 

ställa denna fråga visar på förståelse för laborationen och likaså på noggrannhet. Efter en 

stunds laborerande verkar det som samtliga grupper fått mer kontroll på laborationen. 

Fortfarande frågar de hellre läraren än att läsa instruktionerna. Mellan varven hetsar 

grupperna på varandra, ”Vi är snart färdiga, har ni inte kommit längre!”. I takt med att tiden 

går ökar tempot på laborerandet, det gäller såväl könshomogena som könsheterogena grupper. 

Efter ytterligare en stunds laborerande har de slutat att fråga läraren. Kontakten är 

lärarinitierad nu. Vid lärargenomgång av laborationen visar det sig att en tredjedel av 

grupperna nått ett resultat som faller inom rimlighetens ramar (könshomogen grupp och 

könsheterogen grupp) medan två tredjedelar fått resultat en bra bit utanför rimliga ramar 

(könshomogena och könsheterogen). Grupperna är färdiga ungefär samtidigt. Noggrannheten 

tycks ha varierat något med tanke på resultaten. Resultaten behöver med nödvändighet inte 

spegla i vilken omfattning de förstått själva metodiken. 
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I samband med observationsstudien finns möjlighet att ställa några frågor till en 

könshomogen grupp. 

 

Jag frågar efter laborationen: ”Vad är viktigast med laborationen?” 

Kille: ”Att ha roligt”. Den andra instämmer. 

Jag frågar: ”Är det viktigt att blir klar snabbt?” 

Kille: ”Man ska vara först annars är det ingen mening. 

Man ska vinna. Man vill ju inte vara sist.” 

Jag frågar: ”Tror ni att de är någon skillnad på  

hur killar jämfört med tjejer jobbar på lab.?” 

Kille: ”Jag tror det.” 

 

Jag frågar på vilket sätt de tror att det i så fall är skillnader på hur killar jämfört med tjejer 

jobbar på laborationer, men det går inte riktigt att sätta fingret på det och jag vill inte pressa 

på med frågor. 

7. Analys av materialet   
För att få en tydligare bild av om det finns generella skillnader i hur killar respektive tjejer 

arbetar på laborativa moment i naturvetenskapligt ämne och vilken betydelse det i så fall har 

för att uppnå adekvata resultat har interaktioner studerats i könshomogena och 

könsheterogena grupper. I analysen har grupper inom varje kategori; könshomogena grupper 

– killar, könshomogena grupper - tjejer samt könsheterogena grupper, oberoende av vilket 

kön som dominerar, sammanförts för att det ska bli möjligt att se observationsstudiens hela 

utfallsrum inom respektive kategori. Därefter har analys av variationer inom varje kategori 

utförts. Huvudmönster avseende interaktion inom grupp, mellan grupper, med lärare, sätt att 

analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget har 

uppmärksammats. Olika mönster utkristalliseras i samtliga gruppkonstellationer.  

7.1 Interaktion i könshomogena grupper – killar  

Man kan i könshomogena killgrupper se antydan till mönster i hur eleverna arbetar på 

laborationer inom ett naturvetenskapligt ämne. I den aktuella observationsstudien har tre 

huvudmönster uppmärksammats. 

I grupp A, C, D, E och F utkristalliseras ett huvudmönster i laborationsgrupperna Akk1, 

Ckk1, Dkk1 och Ekk1 och ett annat huvudmönster i Dkk3, Dkk2 och Fkk1 samt ett tredje 

mönster i Hkk1-Hkk3 och Hkkk1.  

Mönster 1: Akk1, Ckk1, Dkk1 och Ekk1:s gemensamma nämnare kan sammanfattas så som 

att de är helt fokuserade på att svara på den direkta frågeställning som laborationsuppgiften 

innehåller. I fokus är då att på ett adekvat sätt genomföra praktiska momenten och utifrån 

empirin, kopplat till tidigare teoretiska kunskaper, analysera resultatet. Inget socialt prat 

förekommer i dessa grupper under laborationen (däremot efteråt). Grupperna läser aktivt 
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instruktioner och arbetar tillsammans kring att utveckla förståelse för såväl praktiska 

skiftningar som för att förstå teori på ett djupare plan. De talar endast om det som direkt avser 

laborationen. Samtal som rör perifera sammanhang är även de mycket begränsade. Gruppen 

interagerar inte med andra grupper, istället frågar de varandra i gruppen så som ”Hur hänger 

det ihop då?”. De hjälper varandra inom gruppen genom att förklara och i det fall ingen har 

det helt klart för sig fortsätter de att resonera gemensamt kring frågeställningen i laborationen. 

Samtliga deltagare i gruppen deltar aktivt, ingen verkar leda gruppen utan allt bottnar i 

spontant samarbete mot ett gemensamt mål. Inslag av tävlan gentemot andra grupper 

förekommer. En uttalad vilja att snabbt bli färdig syns men samtidigt är de medvetna om 

noggrannhetens betydelse. Möjligen kan vissa inslag av ”testa och blir det fel så gör vi om” 

förekomma. Grupp Ckk1 och Akk1 ställer inte frågor till läraren, men vid lärarinitierad 

kontakt märker man att även de har oklarheter att tillrättalägga. Samtliga gruppmedlemmar 

kommunicerar med läraren då. Ekk1 och Dkk1 tar kontakt med läraren men endast vid ett 

enstaka tillfälle, frågan rör då analys av resultat. Samtliga deltagare i såväl Ckk1, Dkk1 som 

Ekk1 deltar aktivt i samtalet som genereras av läraren men man kan inte höra någon säga att 

de inte förstår utan istället går kommunikationen ut på att bekräfta ”Så här har jag tänkt, har 

jag tänkt rätt…”? Vid enstaka tillfällen kikar Ckk1 på hur en annan grupp förfar i 

laborationen. De kommunicerar inte med aktuell grupp utan står och betraktar och ser hur den 

andra gruppen gör och går sedan tillbaka till sin laborationsplats och fortsätter.   

Den andra typen av grupp, mönster 2, inkluderar Fkk1, Dkk3 och Dkk2. Grupperna läser 

aktivt instruktioner och arbetar tillsammans kring att utveckla förståelse för såväl praktiska 

skiftningar som att förstå teori på ett djupare plan. De frågar läraren betydligt mer om 

återkoppling än i mönster 1. Frågorna rör en blandning av uppgifter att lösa i laborationen 

men inbegriper för dessa grupper även frågor som rör praktiska förhållanden, kommunikation 

sker även inom gruppen och samtalen rör i stort laborationen. I Fkk1, Dkk3 och Dkk2, till 

skillnad från vad som beskrivits för mönster 1, kan man inte se något som tyder på att de 

chansar utan de verkar mer inriktade på att hellre fråga läraren om vägledning. De betraktar 

inte heller hur andra grupper gör utan frågar vid oklarhet företrädesvis läraren. Vid 

lärarkontakt är framförallt en av deltagarna mer kommunikativt aktiv än den andra. Dkk3 

visar på samarbete med grupp Dkk2 snarare än tävlan mot grupp. Samarbetet är i form av 

kommunikation kring teoretiska men även praktiska inslag på laborationen. 

Gällande killgrupperna i mönster 3, Hkk1-Hkk3, Hkkk1 så är de snabbt igång med 

laborationen. Därpå börjar flertalet av grupperna att fråga läraren istället för att använda 

laborationsinstruktionen. Frågorna är mer inriktade på hur man skall göra än hur det kommer 

sig att man skall göra på ett visst sätt. Frågorna de ställer rör framförallt praktiskt utförande 

och även frågor som rör det som är av sekundär natur kring laborationen, så som vilket 

material laborationsmaterialet består av, även om det i detta fall saknar betydelse för själva 

laborationen. Grupperna pratar sinsemellan och man ser inget som tyder på egentlig tävlan 

mellan grupperna även om de säger att de vill bli färdiga snabbt. Samtalen i H-grupperna 

kretsar kring laborationen, det som är själva uppgiften, men även frågor runt omkring 

laborationen såväl som samtal av social natur förekommer. I grupp H ställs många frågor, 

övervägande till läraren framför att elever själva analyserar sinsemellan i gruppen.  
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Gällande resultat i grupp med mönster 1 såväl som resultat i grupp med mönster 2 kommer de 

i lika omfattning fram till adekvata resultat samt är färdiga inom skälig tid. I genomgången 

efter laborationen, genom lärarens frågor till eleverna kan tydas att samtliga grupper förstått 

laborationen.  Vad det gäller grupperna med mönster 3 visar det sig att knappt hälften av 

grupperna nått ett resultat som faller inom rimlighetens ramar.  

I grupp H fanns möjlighet att ställa några snabba frågor efter laborationstillfället. På frågan 

vad som är viktigast med laborationen svarar kille i grupp H ”Att ha roligt”. På frågan om det 

är viktigt att bli klar snabbt svara en annan kille ”Ja, man ska vinna”.  

I grupp D efter observationstillfället svarar en kille att variationen, att få göra något praktiskt, 

är viktigt med laborationen och tillägger att det även är viktigt att resultatet blir bra. På frågan 

om det är viktigt att bli klar snabbt svarar en kille att det är viktigt att resultatet blir bra. 

Gällande om man kör fast på laborationen svarar en kille att då försöker man själv först men 

frågar läraren ganska snabbt så att man kommer vidare med laborationen snabbt.  

Sammanfattning av interaktion i könshomogena grupper - killar 

Mönster 1 

Interaktion inom grupp: De hjälper varandra inom gruppen genom att förklara och i det fall 

ingen har det helt klart för sig fortsätter de att resonera gemensamt kring frågeställningen i 

laborationen. Samtliga deltagare i gruppen samarbetar mot ett gemensamt mål.  

Interaktion mellan grupper: Gruppen interagerar inte med andra grupper, istället frågar de 

varandra i gruppen. Inslag av tävlan gentemot andra grupper förekommer. Vid enstaka tillfälle 

går de och tittar på hur en annan grupp gör, men säger inget, utan går sedan tillbaka till sin 

grupp och fortsätter laborera. 

Interaktion med lärare: Endast vid ett enstaka tillfälle tar två av grupperna kontakt med 

läraren, frågan rör analys av resultat. Annars ställer grupper i mönster 1 inte frågor till läraren, 

men vid lärarinitierad kontakt märker man att även de har oklarheter att tillrättalägga.  

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

Grupperna läser aktivt instruktioner och arbetar tillsammans kring att utveckla förståelse för 

såväl praktiska skiftningar som för att förstå teori på ett djupare plan. De talar endast om det 

som direkt avser laborationen. Samtal som rör perifera sammanhang är även de mycket 

begränsade. En uttalad vilja att snabbt bli färdig syns men samtidigt är de medvetna om 

noggrannhetens betydelse. Möjligen kan vissa inslag av ”testa och blir det fel så gör vi om” 

förekomma.  

Mönster 2 

Interaktion inom grupp: Samarbetet är i form av kommunikation kring teoretiska men även 

praktiska inslag på laborationen. 
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Interaktion mellan grupper: De betraktar inte hur andra grupper gör utan frågar vid oklarhet 

företrädesvis läraren. Man kan inte se tävlan mot andra grupper. 

Interaktion med lärare: De frågar läraren om återkoppling. 

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

Grupperna läser aktivt instruktioner och arbetar tillsammans kring att utveckla förståelse för 

såväl praktiska skiftningar som att förstå teori på ett djupare plan. Man inte se något som 

tyder på att de chansar utan de verkar mer inriktade på att hellre fråga läraren om vägledning. 

Mönster 3 

Interaktion inom grupp: Samtalen kretsar kring laborationen, men även samtal av social natur 

förekommer. 

Interaktion mellan grupper: Inget tyder på egentlig tävlan mellan grupperna. Grupperna pratar 

framförallt socialt med varandra.  

Interaktion med lärare: De fråga läraren istället för att använda laborationsinstruktionen. 

Frågorna är mer inriktade på hur man skall göra än hur det kommer sig att man skall göra på 

ett visst sätt. Även frågor som rör det som är av sekundär natur kring laborationen, så som 

vilket material laborationsmaterialet består av, även om det i detta fall saknar betydelse för 

själva laborationen ställs. 

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

De ställer många frågor, övervägande till läraren framför att själva analyserar sinsemellan i 

gruppen.  

 

7.2 Interaktion i könshomogena grupper – tjejer  

Man kan i könshomogena tjejgrupper i grupp A, C, D, E, F och G se en antydan till mönster i 

hur eleverna arbetar på laborationer inom naturvetenskapligt ämne. I den aktuella 

observationsstudien har två huvudmönster utkristalliserats.  

Mönster 1, i laborationsgrupperna; Att1, Att2, Att3, Att4, Ftt1, Ctt1, Dtt2, Gtt2, Gtt3, Gtt4, 

Gtt6, Gtt7 samt Gtt8 och ett annat mönster, mönster 2, i Dtt1, Ett1, Gtt1 och Gtt5. 

  

I mönster 1, i grupp Att1-Att4, Ftt1 och Ctt1, kan man inte se att det förekommer några 

tendenser till tävlan. Grupperna söker samarbete sinsemellan.  Grupperna arbetar noggrant. 

De verkar inte ha bråttom utan samtalar relativt detaljerat över vad de ser i laborationen. 

Samtalen inbegriper både teoretiska och praktiska aspekter av laborationen såväl som social 

kommunikation. I första hand diskuteras frågeställningarna inom gruppen och mellan grupper 

i närhet till varandra i laborationssalen. Man ser inte någon grupp som chansar vid osäkerhet. 

I det fall de inte löser problemet frågar de läraren om återkoppling relativt omgående. 

Frågorna är av förtydligande natur och gäller förståelse för uppgifterna samt mellan varven 

fenomen som inte står uttryckligen i laborationshandledningen; frågor såsom nyanser i 
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färgomslag. Vem som är mer/mindre aktiv i gruppen under laboration och i lärarkontakt 

varierar. Grupperna verkar dock måna om att alla har förstått uppgiften, det ser man genom att 

oklarheter förklaras av den som förstått till den/de som inte riktigt är med. Även i de fall man 

kan höra att grupperna har en klar och adekvat bild så riktas frågor av bekräftande natur till 

läraren innan gruppen går vidare med nästa steg. Allteftersom laborationen pågår kan man se 

att Att1, Att2, Att3, Att4, Ftt1 och Ctt1 generellt diskuterar ämnet för laborationen även vad 

det gäller mer perifer kunskap och försöker knyta denna kunskap till det som är i fokus för 

laborationen för en fördjupad förståelse. 

I mönster 2, finns Dtt1, Ett1, Gtt1 och Gtt5, de arbetar snabbt, metodiskt och noggrant. De är 

fokuserade på att svara på den direkta frågeställning som laborationsuppgiften innehåller. 

Diskussionerna mellan gruppdeltagarna rör framförallt teori kopplade till analys av resultat, 

men även mer praktiska inslag som rör hur de ska gå vidare med laborationen diskuteras; 

däremot kan man inte tyda social kommunikation i någon större omfattning. Frågorna till 

läraren är mycket begränsade, de frågar varandra företrädesvis i gruppen främst. Vid 

lärarinitierad kontakt tar båda gruppmedlemmar del i samtalet likvärdigt. I Dtt1 ser man 

inslag av tävlan och likaså i Ett1, i Ett1 ses detta kortvarigt i inledningen av laborationen. I 

Dtt1 sker efter halva laborationen en förändring i sättet att förhålla sig till laborationen; det 

sker när de börjar samarbeta med Dtt2, vilka befinner sig nära i rummet. Dtt1 och Dtt2 

analyserar då laborationen tillsammans, såväl vad det gäller att observera skeenden i 

laborationen, som att diskutera teorin kopplad till detta, om än begränsat så förekommer mer 

socialt prat. Diskussionerna går från att i Dtt1 vara strikt fokuserade på exakta frågeställningar 

i laborationen till att även inbegripa perifer kunskap, frågorna inbegriper såväl teori som 

praktiska moment direkt kopplade till empirin såsom nyanser av färgomslag. Den 

ursprungliga tävlingsandan i grupp Dtt1 klingar av vid samarbetet med Dtt2. Dtt1 verkar 

anpassa sitt sätt mer till Dtt2:s. I Ett1 är en av deltagarna mer kommunikativ vid lärarinitierad 

kontakt än den andra. I fall av oklarhet säger de ”Det känns som jag inte förstår” och vid 

något tillfälle rodnar de. Gtt1 och Gtt5 visar inte på inslag av tävlan. De kommunicerar dock 

inte i nämnvärd omfattning med övriga grupper och initierar inte heller lärarkontakt trots 

adekvata frågeställningar som gruppen inte kan besvara. Samtalen inom gruppen är inriktade 

på laborationen, hur man utför den och gällande analys och slutsats av försöken. 

Kommunikation av perifer natur tar mindre plats. Någon förändring under laborationens gång, 

som ses i Dtt1 och Dtt2, kan inte tydas i Gtt1 och Gtt5. 

Gällande resultaten i samtliga könshomogena tjejgrupper oberoende av de variationer som 

framgår i grupperna så har de i lika omfattning kommit fram till adekvata resultat. Grupperna 

är färdiga inom skälig tid. I genomgång efter laborationen, genom lärarens frågor till eleverna 

kan jag tyda att samtliga grupper förstått laborationen.  

I samband med observationstillfället i grupp D finns möjlighet att ställa några snabba frågor 

till eleverna.  Efter observationstillfället svara en tjej ”att få tänka själv är viktigast med 

laborationen” och menar att det ger förståelse. På frågan om det är viktigt att bli klar med 

laborationen snabbt svarar en tjej att det är viktigare att göra labben noggrant. Frågan vad man 

gör om man kör fast på laborationen besvaras med att man frågar kompisar eller läraren och 

det gör man ganska direkt.  
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Sammanfattning av interaktion i könshomogena grupper - tjejer 

Mönster 1 

Interaktion inom grupp: Samtalen inbegriper både teoretiska och praktiska aspekter av 

laborationen såväl som social kommunikation. I första hand diskuteras frågeställningarna 

inom gruppen och mellan grupper i närhet till varandra i laborationssalen. 

Interaktion mellan grupper: Man kan inte se att det förekommer några tendenser till tävlan. 

Grupperna söker samarbete sinsemellan.   

Interaktion med lärare: De ber läraren om återkoppling relativt omgående när gruppen själva 

eller i samtal med någon annan grupp inte löser frågan. Frågorna är av förtydligande natur och 

gäller förståelse för uppgifterna samt mellan varven fenomen som inte står uttryckligen i 

laborationshandledningen; frågor såsom nyanser i färgomslag. De ställer även frågor av 

bekräftande natur till läraren innan de ska gå vidare med nästa steg. 

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

De diskuterar ämnet för laborationen även vad det gäller mer perifer kunskap. Man ser inte 

någon grupp som chansar vid osäkerhet. De tar frekvent lärarkontakt. 

Mönster 2 

Interaktion inom grupp: 

De är fokuserade på att svara på den direkta frågeställning som laborationsuppgiften 

innehåller. Efter halva laborationen går diskussionerna i två av grupperna från att vara strikt 

fokuserade på exakta frågeställningar i laborationen till att även inbegripa perifer kunskap. 

Interaktion mellan grupper: Till en början interagerar inga grupper. Man ser till en början visst 

inslag av tävlan. Efter halva tiden börjar två grupper att samarbeta, medan de övriga 

grupperna följer den inledande linjen där samarbetar mellan grupper inte förekommer.  

Interaktion med lärare: Frågorna till läraren är mycket begränsade, de frågar varandra 

företrädesvis i gruppen främst. 

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

Det sker ett stilbrott efter halva lektionen. Till en början är fokus på exakta uppgiften, när två 

av grupperna sedan börjar samarbeta, sker kommunikation mellan dessa grupper med ett 

större djup. Diskussionerna inbegriper såväl teori som praktiska moment direkt kopplade till 

empirin såsom nyanser av färgomslag. 
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7.3 Interaktion i könsheterogena grupper  

Man kan i könsheterogena grupper i den aktuell observationsstudien, i grupperna B, C, E, F 

och H sammantaget, se antydan till tre mönster i hur eleverna arbetar på laboration inom 

naturvetenskapligt ämne. I aktuell konstellation finns två grupper som har tre medlemmar och 

betecknas kkt vilket innebär att grupperna består av kille, kille, tjej. Övriga grupper, 

betecknade kt, grupper består av en kille och en tjej.   

Mönstren som finns i Bkt1, Bkt2, Bkt3, Ckt1, Ckt2, Ekt1, Fkt1, och Fkt2, mönster 1, 

dominerar. Mönster 2 i Bkkt1 och Ekkt1 ser helt annorlunda ut, och även mönster 3 i Hkt1 

och Hkt2 har annan karaktär. 

Två drag som är gemensamma för samtliga heterogena grupper kan dock ses, det förekommer 

inte några egentliga tendenser till tävlan gentemot övriga grupper och man ser inte heller 

någon grupp som chansar vid osäkerhet.  

Mönster 1. Majoriteten av grupper, Bkt1, Bkt2, Bkt3, Ckt1, Ckt2, Ekt1, Fkt1, och Fkt2 

interagerar inte nämnvärt sinsemellan. Graden av interaktion inom grupperna varierar. 

Grupperna arbetar noggrant. De ger inte sken av att ha bråttom utan samtalar relativt detaljerat 

över vad de ser i laborationen, samtalen inbegriper såväl teoretiska som praktiska aspekter av 

laborationen såväl som rent social kommunikation. Tjejerna i Ckt1, Ckt2 och Ekt1 samt Fkt1 

och Fkt2 kopplar i större omfattning omkringliggande kunskap till själva laborationen medan 

killarna i samma grupper fokuserar mer på den exakta uppgiften. Grupperna diskuterar dock 

omkringliggande företeelser relaterade till ämnet i fokus såväl som den exakta uppgiften. 

Varken killar eller tjejer i mönster 1, ställer frågor i nämnvärd ordning till läraren under 

laborationen. Man ser inte någon grupp som chansar vid osäkerhet. I lärarinitierad kontakt 

kommunicerar samtliga gruppdeltagare.   

I mönster 2, Bkkt1 och Ekkt1 deltar alla, men kontaktytan i kommunikation mellan kille och 

kille är mer frekvent än den som inbegriper tjejen. I stället för ömsesidigt laborerande säger 

killarna till henne vad hon kan göra, t.ex. hämta provlösning vid ett bord med lösningar, tjejen 

frågar killarna ”Ska jag ta detta provrör?”. Kille svarar ”Nej” och visar på ett annat provrör. 

När tjejen hämtat lösningen så fortsätter killarna att laborera och tjejen varken tar eller får 

plats. Tjejen inbegrips inte riktigt i samtalet. Killarna talar inte om något annat än det som 

direkt avser laborationen, samtal som rör perifera sammanhang är mycket begränsade. Det 

sker ingen nämnvärd interaktion med andra grupper. Gruppen initierar kontakt med läraren 

men begränsat. Frågorna kretsar kring exakta frågeställningar i laborationen.  

Mönster 3, Hkt1 och Hkt2 frågar obehindrat läraren om feedback, företrädesvis handlar 

frågorna om hur man egentligen ska göra. Samtal med läraren inbegriper även delvis men 

begränsat teoretiska frågeställningar. Inom gruppen samtalas om detsamma och även om det 

som är av sekundär natur kring laborationen, och i flera fall har samtalet marginell betydelse 

för laborationen, det förekommer också socialt småprat. Grupperna interagerar med andra 

grupper främst socialt men även delvis avseende laborationen. Man ser inget som direkt tyder 

på tävlan mellan grupper.  
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I grupper med mönster 1 når samtliga adekvata resultat, det gäller även för grupper med 

mönster 2, i grupper med mönster 3 når en grupp adekvata resultat medan en grupp hamnar 

utanför rimliga gränser.  

Sammanfattning av interaktion i könsheterogena grupper 

Två drag som är gemensamma för samtliga heterogena grupper är att det inte förekommer 

några egentliga tendenser till tävlan gentemot övriga grupper och man ser inte heller någon 

grupp som chansar vid osäkerhet.  

Mönster 1 

Interaktion inom grupp: De samtalar relativt detaljerat över vad de ser i laborationen, 

samtalen inbegriper såväl teoretiska som praktiska aspekter av laborationen såväl som rent 

social kommunikation.  

Interaktion mellan grupper: Grupperna interagerar inte nämnvärt sinsemellan. 

Interaktion med lärare: Varken killarna eller tjejerna ställer frågor i nämnvärd ordning till 

läraren under laborationen. 

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

Tjejerna kopplar i större omfattning omkringliggande kunskap till själva laborationen medan 

killarna i samma grupper fokuserar mer på den exakta uppgiften. 

Mönster 2 

Interaktion inom grupp: 

Kontaktytan i kommunikation mellan kille och kille är mer frekvent än den som inbegriper 

tjejen. I stället för ömsesidigt laborerande säger killarna till henne vad hon kan göra, t.ex. 

hämta provlösning vid ett bord med lösningar. 

Interaktion mellan grupper: Det sker ingen nämnvärd interaktion med andra grupper. 

Interaktion med lärare: Gruppen initierar kontakt med läraren men begränsat.  

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

Tjejen inbegrips inte riktigt i samtalet. Killarna talar inte om något annat än det som direkt 

avser laborationen, samtal som rör perifera sammanhang är mycket begränsade. 

Mönster 3 

Interaktion inom grupp: Rör laborationen så som vad som är nästa steg och hur man ska göra. 

Sociala samtal. 

Interaktion mellan grupper: Grupperna interagerar med andra grupper främst socialt men även 

delvis avseende laborationen. 
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Interaktion med lärare: Frågar obehindrat läraren om feedback, företrädesvis handlar frågorna 

om hur man egentligen ska göra. 

Sätt att analysera laborativa moment och som helhet handskas med det laborativa uppdraget: 

Samtal med läraren företrädesvis framför att själva i gruppen analysera laborativa moment. 

 

8. Diskussion  
Man kan inte se ett entydigt mönster i hur tjejer respektive killar arbetar på naturvetenskapliga 

laborationer. Däremot har några olika mönster med avseende på arbetssätt utkristalliserats i 

såväl könshomogena grupper som könsheterogena grupper.  

8.1 Hur ser interaktionerna ut i könshomogena och könsheterogena 

grupper med avseende på hur tjejer och killar förhåller sig till laborativt 

arbete? 

I undersökningen har gruppkonstellationer bestående av könshomogena tjejgrupper, 

könshomogena killgrupper, samt könsheterogena grupper studerats. I samtliga 

gruppkonstellationer utkristalliserades några olika mönster med avseende på interaktion i 

gruppen, interaktion mellan grupperna, lärarkontakt, sätt att handskas med laborationen och 

därmed olika förutsättningar till lärande. Man kan se antydan till skillnader i hur tjejer och 

killar generellt arbetar med naturvetenskapliga laborationer, dock inte utan undantag. 

 

I skollagen (16 Kap, 21§) står angivet att för varje ämne ska det finnas en ämnesplan. För att 

betrakta ämnesplaner i naturkunskap såväl som ämnesplaner i kemi så skriver Skolverket 

(2014c) att i ämnesplaner för naturkunskap ska undervisningen i kurserna behandla 

naturvetenskapliga arbetsmetoder, och här lyfts som exempel observationer, klassificering, 

mätning och experiment. I ämnesplaner i kemi poängteras detta ytterligare, att undervisningen 

ska ge elever möjlighet att utveckla förmåga att såväl planera som genomföra och sedan tolka 

och redovisa experiment och observationer. Eleverna skall även utveckla sin förmåga att 

hantera utrustning och kemikalier (Skolverket 2014g). Inom ramarna för denna studie bereds 

såväl tjejer som killar möjlighet till detta. Det finns inga ”genusmönster” som utesluter ettdera 

könet ur dessa möjligheter. Vad det gäller nyanser på att nå framgång inom området så skulle 

det kunna finnas sådana som tyst kunskap (Gruvberg 2008) eller vad Ingvar (2010) talar om 

som skillnad i spatial förmåga mellan pojkar och flickor. Ingvar menar att killar som grupp 

har ett mindre avvaktande förhållningssätt till teknikämnen i jämförelse med vad flickor har. 

Hur det förhåller sig med det har denna studie inte kunnat utröna, däremot ser man att killar 

inte visar på samma behov av att bekräfta laborativa arrangemang som tjejer generellt. 

Fördelar i praktiska förhållningssätt inom laborativa ämnen skulle kunna ge fördelar inom 

laborativt arbete och naturämnen i sig, då hela den laborativa empirin är knuten till möjlig 

kunskapsutveckling. Inga sådana här särdrag har dock konstaterats inom ramarna för detta 

arbete, därmed inte uteslutande att en sådan utveckling sker under laboration men, kanske inte 

framträder förrän eleverna utmanas vidare inom laborativt arbete, såsom inom akademien. 
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Generellt i könsheterogena pargrupper i denna undersökning har kommunikationen i stort 

varit med inriktning på den exakta frågeställningen såväl som på sökandet efter perifer 

kunskap som i flera fall genererats av tjejer i gruppen. Detta kan leda till tyst kunskap som 

Gruvberg (2008) gör gällande. Medan killar generellt hållit fokus på den exakta 

frågeställningen och därmed medverkat till att fokusen inte tappats bort.  

Forslund Frykedal (2008) lyfter i sin avhandling fram att grupper påverkas av vilka individer 

som deltar och att individer påverkas av den grupp de är en del av. Hur interaktionen 

utvecklas i gruppen är bland annat beroende på elevernas förmågor och 

gruppsammansättning. Ju större skillnad mellan eleverna i gruppen desto större kan utbytet av 

idéer bli, vilket skulle kunna gynna arbetet. I mer homogena grupper är det mindre troligt att 

perspektivet divergerar i diskussionerna. Det finns många aspekter som påverkar samarbetet, 

men med utgångspunkt i de generella olikheter som framträtt i detta arbete så skulle man 

kunna tänka sig att könsheterogena grupper generellt skulle kunna ses som utvecklande för 

såväl tjejer som killar i naturvetenskapligt laborativt arbete.  Det som återstår är att heterogena 

grupper i denna studie konstaterats vara obenägna att initiera lärarkontakt. Det är möjligt att 

summan av de olika bidragen i heterogena grupper gör att fler frågeställningar löses inom 

gruppen enligt vad Forslund Frykedal (2008) gör gällande angående vinster med heterogena 

grupper. Men i könsheterogena grupper med tre gruppmedlemmar, i studien bestående av en 

tjej och två killar, observerades en helt annan bild. Inom konstellationen syntes främst 

interaktion mellan killarna, och tjejen inbegreps inte i den. Genom denna brist på 

kommunikation inom gruppen såväl som avsaknad av interaktion med andra grupper samt 

begränsad kontaktyta mot läraren riskeras varje enskild gruppmedlems möjlighet till mer 

avancerat lärande.    

När man betraktar resultaten grupperna kommit fram till så kan man inte tyda att det för 

uppgiften i sig skulle vara mer gynnsamt att arbeta på det ena eller det andra sättet. Tjejers 

förhållningssätt skulle dock kunna leda till större tyst kunskap (Gruvberg 2008) men 

genomslaget för detta borde visa sig på högre studienivå än gymnasiet eftersom det är en 

process som tar tid. Den tysta kunskapen bör ha korrelation till noggrannheten som krävs på 

en viss laboration, och laborativa moment på gymnasiet bär ofta inte den känsligheten i sina 

mätningar. Dessutom är laborationer företrädesvis bestående av andras experiment. Eleverna 

börjar med att göra andras experiment för att bli förtrogna med den tysta kunskapen för att 

sedan, beroende på val av inriktning, så småningom göra sina egna experiment (företrädesvis 

på högskola/universitet) menar Gruvberg (2008).  
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8.2 Hur samarbetar gymnasieelever under laboration för att uppnå 

lärande? 

Hur gymnasieelever samarbetar under laboration för att uppnå lärande varierar bland annat 

med uppgiftens utformning, inställning till arbetet, kontaktytor till andra grupper vad det 

gäller kommunikation och kommunikation med läraren. 

Det finns parametrar som kan gynna samarbetet i grupp. Hur premisserna för detta sett ut i 

aktuella laborationer bör lyftas fram för att visa på faktorer i konstellationerna som kan ha 

inverkan på resultaten. Forslund Frykedal (2008) tar upp några centrala delar vari uppgiften i 

sig ingår och att den kan ha specificerat innehåll eller ospecificerat innehåll. Enligt Forslund 

Frykedal (2008) ses ospecificerat innehåll som mest gynnsamt för att generera samarbete. 

Laborationsinstruktionerna i denna studie innehåller såväl specificerade (som rör praktiska 

moment) och ospecificerade delar (som handlar om problembaserade uppgifter och analys). 

Laborationerna i studien innehåller inslag av möjlighet att dela upp arbetet så att elever kan 

turas om att utföra olika laborativa delar, däremot går inte laborationen i sin helhet att delas 

upp. Analysuppgifter kopplade till laborationen kan utföras såväl enskilt som i samarbetet 

med övriga gruppmedlemmar. Arbetet genomförs dock i gruppform och i det ligger 

påverkansfaktorer gällande om samarbete kan främjas eller inte, vilket kan ha effekt på hur 

genomförandet av laborationen sker och vilket resultat som ges. Vad som är de egentliga 

skälen till att vissa grupper valt att dela upp uppgifterna är inte helt enkelt att utröna, inte ens i 

grupper som samarbetar väl. Man kan dock se att det finns grupper som mer eller mindre valt 

möjligheten att dela upp arbetet, dock har majoriteten av grupper inte gjort en sådan 

uppdelning.  

Forslund Frykedal (2008) tar upp att forskning visar att om en individs målsättning är inriktad 

på att uppnå ett visst lärande samtidigt med en aktiv bearbetning av information så blir 

lärandet bättre än om eleven är prestationsinriktad och inte aktivt bearbetar den givna 

informationen. Återkommande i tjejgrupper genom hela studien är att de aktivt kommunicerar 

med varandra och ofta även grupper emellan, samt tar initiativ till lärarkontakt. I 

kommunikationen som äger rum utan inslag av tävlan finns utrymme för en aktiv bearbetning 

av information. Vad det gäller de grupper som visat på prestationsinriktat laborerande, inslag 

av tävlan, så tyder observationerna inte på att bearbetning av information saknas i de 

grupperna. Men denna bearbetning sker inom gruppen och exkluderar således tankar som 

kommunikation mellan grupper kan ge.  

Fuglestad (1999) menar att lärande bygger på att ”kunskapande” är konstruktivt. Ett samtal i 

dialog form, där samtalet innebär ett aktivt deltagande från deltagarna i 

undervisningssituationen, bidrar till att skapa gemensam förståelse. Beroende på hur 

kommunikationen sker inom gruppen riskerar gruppen att gå miste om ökad förståelse för 

laborationen. Detta sätt ser man återigen i könshomogena tjejgrupper vilka ofta samtalar om 

perifer kunskap inom gruppen men även mellan grupper. Mer begränsat sker detta i 

könshomogena killgrupper där i flera fall fokus är på den exakta frågeställningen och därmed 

det som gruppen arbetar med. Man ser heller, i flera fall, ingen interaktion mellan grupper i 

könhomogena killgrupper. I heterogena grupper med två medlemmar sker ofta 
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kommunikation både vad det gäller fokus på uppgiften i sig och mer perifer kunskap för mer 

avancerat lärande, dock begränsas kommunikationen till den egna gruppen. 

Gruvberg (2008) lyfter kommunikationen inom laborativa moment och menar att språket 

istället för att vara den problematiska punkten, då man skall redogöra för resultat, har en 

central betydelse för att nå förståelse. När eleven letar efter lösningar på problemet skapar 

eleven en bild av problemet och relationer ses i strukturer snarare än verbalt. När eleven 

behöver formulera sig för att ställa en fråga kring vad som är oklart får eleven ange relationer 

mellan dessa delar, och den verbala beskrivningen ger en annorlunda logik för att nå 

lösningen, menar Gruvberg. Genom att eleven formulerar frågan blir en del av problemet löst 

bara genom att sätta ord på företeelserna. Genom den kommunikation som företrädesvis sker 

bland tjejer, där kommunikation sker såväl inom grupp som mellan grupper, samt att tjejer 

frågar läraren oftare, skulle detta kunna stärka tjejers kunskapsinhämtning mer än vad som 

generellt sker bland killar som inte använder hela denna kontaktyta. Å andra sidan, i flera fall 

när killar ställer en fråga så är det för att bekräfta att de tänkt rätt snarare än att fråga hur det 

förhåller sig med något. Genom att de formulerar det de tänkt kan man se viss återkoppling 

till vad Gruvberg gör gällande. Det skulle i så fall kunna ses som en fördel för killars 

inlärning också. 

Ytterligare tonvikt vid kommunikationens betydelse lägger Katchevich, Hofstein och 

Mamlok-Naaman (2011). De menar att laborativa moment innehåller flera viktiga delar, vilka 

bidrar till att skapa ett lärande på hög nivå. Bland dessa nämns förmågan att ställa relevanta 

frågor, utvecklandet av kritiskt tänkande samt utvecklandet av metakognitiva förmågor. 

Dessutom innebär laborationssituationen möjligheter att samarbeta och kommunicera om 

ämnet med andra elever där teori och praktik fyller i varandra och skapar en plattform för 

goda lärandevillkor. Killar i studien frågar företrädesvis varandra inom gruppen medan tjejer 

ställer frågor såväl inom gruppen som mellan grupper och till läraren generellt i större 

omfattning. I arbetet med att ställa frågor kan en förmåga att ställa relevanta frågor utvecklas 

och därmed sker en för ämnet fördelaktig utveckling, då det är centralt att kunna formulera 

frågeställningar, inte minst under laborativt arbete.  

Egidius (2009) menar att laborativa arbeten ger utrymme för ett lärande i själva arbetet med 

uppgiften på ett sätt som förmedlar till eleven en kompetens i djupare mening där fler 

färdigheter får utrymme. Detta är i linje med vad Gruvberg (2008) lyfter som tyst kunskap, 

vilket återigen kräver initiativ till lärarkontakt och återkoppling även vad det gäller mer 

perifer kunskap, vilket företrädesvis syns hos tjejer i föreliggande studie.  

I vilken mån samarbetet sker beror viss del på hur uppgiften för laborationen är konstruerad, 

d.v.s. om det är en uppgift som medger att det går att skapa enskilda uppgifter i uppgiften 

eller om uppgiften saknar detta utrymme, i fall gruppmedlemmarna behöver samarbeta mer 

aktivt med varandra. Samarbete och kommunikation inom detta i laborativt arbete är centralt 

för kunskapsutveckling och färdighetsträning och kan därmed bana väg för högre prestationer 

i ämnet. Det kan också handla om att kommunikationen skapar gemensam förståelse. Det kan 

handla om att utveckla färdigheter i att ställa relevanta frågor. Genom att formulera en fråga 

överförs en bild av något till en verbal fråga, och därmed har, med språket som redskap, 
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lärandet påbörjats redan innan frågan är besvarad; alltså lärande genom att sätta ord på 

strukturer och fenomen i laborationen. Huruvida förhållningssättet är prestationsbaserat eller 

lärandebaserat påverka hur informationen bearbetas, så med utgångspunkt i gruppernas 

inställning till arbetet påverkas också lärandet.  

8.3 På vilket sätt uppnår eleverna målet för laborationen i olika 

gruppkonstellationer? 

Huruvida drivkraften är baserad på lärandemotiv eller prestationsmotiv har betydelse för 

lärandet. Hur kommunikationen ser ut, om frågor ställs framför att läsa instruktioner eller om 

frågor ställs i letandet efter mer avancerad kunskap eller om frågor inte ställs alls, har också 

betydelse för lärandet. Att lösa uppgiften som är i fokus är ett mått på om laborationen utförts 

men det är inte hela målet med laborationen. Målet är kunskapsutveckling och den kan genom 

god kommunikation innebära en utveckling av tyst kunskap vilket har en central betydelse i 

empirin.  

Gruvberg (2008) gör gällande att instruktioner som för den erfarne är klara kan medföra fler 

beslut för den oerfarne, såsom vad olika praktiska begrepp innebär, vilket kan handla om att 

förstå när en fällning satt in eller se när ett färgomslag är bestående eller veta hur man 

förbereder en byrett. Mycket av detta sorteras under tyst kunskap. För att utveckla detta kan 

eleven låna kognitiv kompetens från läraren. Avsaknad av lärarkontakt på eget initiativ gör att 

diskussionerna i grupperna riskerar att inte få det djup som skulle kunna tillföras när det gäller 

tyst kunskap. I flertalet könshomogena tjejgrupper diskuteras perifer kunskap vilken rymmer 

tyst kunskap. Kommunikationen sker ofta såväl inom gruppen som mellan grupperna och 

frågor riktas även till läraren. Detta ger en god utgångspunkt för mer avancerat lärande. I flera 

killgrupper som visat på ”tävlan” och prestationsinriktat lärande, är fokus på själva uppgiften 

stark, men perifer kunskap kommuniceras inte i nämnvärd grad. Att uppgiften är löst på ett 

adekvat sätt speglar inte kunskap och färdighetsinlärning som ägt rum på ett djupare plan. Det 

krävs inte perifera samtal för att lösa uppgiften men perifera samtal tillför ytterligare en 

dimension på lärandet i form av tyst kunskap. Denna tysta kunskap existerar bortom konkreta 

uppgifter att lösa i laborationen och är ett viktigt verktyg, menar Gruvberg (2008). Den har 

betydelse när det gäller ett naturvetenskapligt ämnes empiriskt präglade natur. Slutsatser 

baseras på experimentella resultat och det är då av vikt att tränas att kunna genomföra 

laborativa moment med säkerhet och noggrannhet för att erhålla pålitliga resultat. Vad det 

gäller den tysta kunskapen, ger den inte sig till känna lika omedelbart som en löst uppgift på 

en timmes laboration gör. Tjejer kan generellt ha utvecklat ett större kunskapskapital genom 

sitt sätt att kommunicera och samarbeta. Det finns dock såväl killgrupper som tjejgrupper som 

inte följer det mönster som just beskrivits. I könsheterogena grupper med två medlemmar sker 

i flera fall en konstruktiv kommunikation kring perifera områden, dock tar flertalet inte 

lärarkontakt så att nå fram till det som Gruvberg (2008) kallar tyst kunskap blir inte lika givet 

ej heller samverkar de med andra grupper, så kommunikationen begränsas till medlemmarna.   

För att uppnå ett lärande av tyst kunskap så behövs kommunikation kring inte bara det som är 

i direkt fokus för laborationen.  I könshomogena grupper med tjejer ser man i princip ingen 

tävlan, ej heller i könsheterogena grupper. Man ser ingen drivkraft som verkar utgöras av 

prestationsmotiv utan frågorna som kommunikationen gör gällande i dessa grupper visar mer 
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på en drivkraft i form av lärandemotiv. Wernersson (2010) gör gällande att forskning om 

könsskillnader i motivation visar på att tjejer ofta drivs av lärandemotiv, drivkraften att lära 

för sin egen skull. Killar, menar Wernersson, verkar hålla konkurrens och tävlan högt och 

drivs oftare av prestationsmotiv. Man kan tänka sig att en yttring av prestationsmotiv är just 

det som uppfattas som inslag av tävlan medan att drivas av ett lärandemotiv inte framkallar 

yttre tävlan. Det skulle vara intressant att kunna jämföra de få könshomogena killgrupper som 

visat på lärandemotiv framför prestationsmotiv och jämföra dem med de könshomogena 

killgrupperna som visade på tävlan, prestationsmotiv vad det gäller inhämtandet av tyst 

kunskap. Den tysta kunskapen går dock inte att utläsa ur resultaten i form av slutförd uppgift i 

laborationen. Men däremot kan man se att grupper som kommunicerar kring aspekter som rör 

laborationen även vad det gäller företeelser utanför den exakta frågeställningen berör det som 

Gruvberg (2008) hävdar leder till tyst kunskap. Arbetssättet har varit synbart framförallt i 

könshomogena tjejgrupper och könsheterogena grupper som består av två medlemmar. 

Könsheterogena grupper med tre gruppmedlemmar i studien bestående av en tjej och två killar 

har däremot inte visat på lärandemotiv, inte heller ett uttalat prestationsmotiv. Vad det gäller 

könshomogena killgrupper som ställt frågor till läraren företrädesvis istället för att läsa 

instruktioner, och där centrala frågor varit hur man ska göra snarare än varför, så blir inte 

kunskapsinhämtandet på djupet större även om frågorna är många. I könsheterogena grupper 

sker inte kommunikation mellan grupper och mycket begränsat med läraren, men inom 

grupper med två medlemmar har i flera fall god kommunikation i linje med utforskandet av 

mer avancerad kunskap förts. Dock hade lärarkontakt enligt vad Gruvberg (2008) gör 

gällande tillfört en öppning att närma sig den tysta kunskapen.  

Könshomogena tjejgrupper och könsheterogena grupper med två deltagare verkar alltså ha 

lärandemotiv som drivkraft vilket i sin tur kan gynna lärandet. I könsheterogena grupper med 

tre deltagare i form av tjej, kille, kille kunde inga direkta lärandemotiv utrönas, ej heller 

direkta prestationsmotiv. Interaktionen inom konstellationen var skevt fördelad. I flera 

könshomogena killgrupper ser man tävlan, vilket skulle kunna indikera prestationsmotiv som 

drivkraft, vilket inte gynnar lärandet i samma omfattning som ett lärandemotiv. Ett svar på 

laborationens frågeställning är inte hela målet med laborationen med avseende på lärande utan 

att utveckla sin tysta kunskap är en del som dock inte syns omedelbart så som en löst uppgift. 

Det går inte att mäta i vilken omfattning eleverna tillgodogjort sig tyst kunskap i denna studie, 

för det tar tid. Dock kan man se hur olika grupper kommunicerar och vad som på detta sätt 

kan bidra till att utveckla mer avancerad kunskap. Framförallt ser man i könshomogena 

tjejgrupper att deras hantering av kommunikation är i linje med en ökad förståelse inom 

perifera delar. Kommunikationen inom könsheterogena grupper med två deltagare inkluderar i 

flera fall kommunikation som kan leda till mer avancerad kunskap men inte fullt ut då de 

sällan initierar kontakt med läraren i de frågor de kommunicerar. I flera könshomogena 

killgrupper är fokus centrerad kring uppgiften i sig och kommunikationen inom gruppen 

bidrar till att effektivt lösa uppgiften. Dock finns en risk att utvecklandet av tyst kunskap blir 

lidande då perifera kunskaper inte får så stort utrymme under laborationen och att initiativ till 

kontakt med läraren är begränsad.  

 



39 
 

8.4 Metoddiskussion   

I det aktuella arbetet har huvudsyftet varit att ge inblick i om det inom laborativa moment i 

naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet finns generella skillnader i hur killar respektive tjejer 

arbetar och om detta medför skillnader i förutsättningar att klara av laborativa moment. Den 

initiala frågeställningen har då varit att finna en lämplig metod att undersöka detta. Önskvärt 

har även varit att hitta en metod som för sin tillförlitlighet inte är beroende av äktheten i svar 

genererade i exempelvis enkäter. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) menar att 

observation är ett tillförlitligt sätt att samla information om grupper, inte minst genom att den 

bygger på vad som faktiskt händer vid en given tidpunkt. Metoden förutsätter inte att gruppen 

aktivt förmedlar information utan genom handlande delger gruppen information. Att 

observera gör att observatören direkt kan samla in data i den naturliga miljön. 

Observationsstudier syntes vara en berättigad form i denna kvalitativa undersökning för att ge 

inblick i frågeställningen. Nästa steg har sedan varit att precisera metoden. Eftersom 

frågeställningen har efterlyst aspekter som inte uppmärksammats tidigare har valet fallit på 

teorigenererande observationsstudier med låg grad av struktur (Chiriac och Einarsson 2013). 

Hammar Chiriac och Einarsson har använts som handledning i analys av materialet. Initialt 

har arbetet bestått i att uppnå systematiska beskrivningar av vad som observerats och därefter 

har analys utförts. Som analysmetod i denna kvalitativa analys har inspiration hämtats i 

Grounded Theory, metoden legitimeras då växling mellan prövning av teorier (teoretiska 

idéer) och datainsamling sker. Ramarna för denna studie medger dock inte ett tillstånd av 

”teoretisk mättnad”; för det skulle sannolikt en mer omfattande studie behöva genomföras. 

Dock finns med hjälp av tillvägagångssättet möjlighet att en bild av frågeställningen kan 

utkristalliseras och det motiverar användandet av aktuell metod. I studien har praktiska skäl 

hindrat återkomst till samma grupper. Vissa teman har uppfångats och återkommit i samtliga 

grupper.  

I observationer med låg grad av struktur kan observatören ha med sig sin avgränsade 

forskningsfråga vilket kommer att styra vad observatören fokuserar vid observationen. Frågan 

kan bestå av delfrågor. Observatören försöker samla uttömmande information som kan ge 

inblick i forskningsfrågan. Alltså är observationer med låg grad av struktur inte helt 

förutsättningslösa, menar Hammar Chiriac och Einarsson (2013). Att arbeta utifrån dessa 

ramar har inte upplevts som något problem. Bidragande skäl till detta är att de aspekter som 

gjort sig gällande kring forskningsfrågorna varit uttalade i grupperna i denna 

observationsstudie. Som stöd har även all systematisk analys av materialet utförts efter 

datainsamlingen vid varje observationstillfälle. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) menar 

att ett sådant sätt underlättar för observatören att behålla öppenheten och i fortsatta 

observationer undvika påverkan av tidigare analyser. Det har alltså inte inneburit någon 

svårighet att bibehålla öppenhet och nyfikenhet samt en nyanserad ton inför varje 

observationstillfälle. Mönstren som sedermera utkristalliserats i varje observation har varit 

såväl tydliga som övertygande.  

Med hänsyn tagen till studiens omfattning så har urvalet begränsats till en skola. Jag har 

vidare haft begränsad möjlighet att påverka urvalet. Urvalet av elever har varit utifrån vad 

som praktiskt varit möjligt att genomföra i verksamheten, och selektionen har varit medveten. 
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För att få en mer nyanserad spegling av frågeställningen så har grupper som medvetet valt 

naturämnen av eget intresse inbegripits i studien såväl som grupper där naturkunskap ingår 

som obligatoriskt moment på program med annan inriktning.  

I egenskap av observatör har jag försökt att minimera elevernas upplevelse av min närvaro 

som observatör. Jag har samtalat med undervisande lärare om de märkt någon påtaglig 

skillnad i elevernas förfarande på laborationen vid min närvaro i laborationssal i förhållande 

till då de inte varit observerade. Inga påtagliga skillnader kunde uppfattas. Utifrån min egen 

förförståelse som lärare i naturämnen har inte något kunnat tydas som pekar på att gruppen 

skulle vara starkt påverkad av min närvaro som observatör. De har inom ramarna för 

variationer som finns i alla laborationsgrupper framstått som opåverkade av min närvaro. 

Eleverna har även upplysts om etiska överväganden och möjlighet att avstå ifrån att bli 

observerade. Då samtliga accepterat att delta i studien och ingen därefter meddelat ändrat 

ställningstagande så stärker det tron att eleverna varit relativt oberörda av att bli observerade 

inom ramarna för detta arbete. Det här har underlättat arbetet med vald metodik samt ger stöd 

för att observationerna kan komma att spegla autentiska situationer. 

Vad det gäller generaliseringar så tar Chiriac och Einarsson (2013) upp att generaliseringar 

handlar om i vilken omfattning det går att utifrån observationsstudien dra slutsatser som gäller 

för andra situationer. Det går utifrån den här undersökningen inte att uttala sig om materialet 

är applicerbart på andra skolsituationer såsom exempelvis naturvetenskapliga laborationer på 

högstadiet i grundskolan, ej heller går det att uttala sig om huruvida det är applicerbart vad det 

gäller andra ämnen inom gymnasiet. Arbetet är i form av ett examensarbete och därmed 

begränsas tidsramar och i vilken omfattning arbetet kan få utvecklas. Exempelvis så har 

tidsaspekter och utrymme till observationsstudier i upprepad omfattning för att exempelvis nå 

ett tillstånd av teoretisk mättnad inte förelegat, vilket möjligen hade kunnat leda fram till mer 

allmängiltiga slutsatser.  

8.5 Vidare forskning 

Utifrån vad som iakttagits i detta arbete att rätt sammansatt kan könsheterogena grupper 

innebära en lyckad konstellation inom laborativt arbete i naturvetenskapligt ämne på 

gymnasiet vad det gäller lärandet alltifrån det teoretiska till tyst kunskap, så vill jag gärna se 

mer och avancerad forskning inom området gruppsammansättning inom laborativt arbete i 

naturvetenskap på gymnasiet med mål att optimera lärandet hos såväl tjejer som killar.  

I aktuell studie ingår såväl studieförberedande program som yrkesförberedande. Syftet har 

inte varit att jämföra elever på studieförberedande program med elever på yrkesförberedande 

program, utan samtliga har ingått i studien för att spegla ett bredare elevunderlag. Dock har 

jag uppmärksamma att homogena killgrupper på yrkesförberedande program ställer betydligt 

fler frågor till läraren än vad homogena killgrupper på studieförberedande program generellt 

gör. Ställer man frågor som rör ämnet så är det ju ett sätt att visa att man vill lära sig. Trots 

detta så har killar på yrkesförberedande program generellt sämre betyg i naturvetenskapligt 

ämne än vad killar på studieförberedande program har. Ett forskningsområde borde vara att 

titta på hur man kan utveckla möjligheten till lärande inom denna grupp, såsom hur man bäst 

lägger upp undervisningen i en grupp med låga resultat men många frågor som rör ämnet. 
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Frågorna visar på en vilja att lära och frågor till läraren i denna omfattning kan bereda en god 

grund för inhämtandet av tyst kunskap vilket bereder möjlighet till mer avancerat lärande. I 

min roll som lärare har jag undervisat i grupper som påminner om dessa där jag exempelvis 

har prövat att ge diskussioner kring ämnet en viss dominans i undervisningen framför att ge 

uppgifter i skriftlig form, jag menar att detta har utfallit väl vad det gäller 

kunskapsutvecklingen bland eleverna. Som jag ser det skulle ett tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt vara intressant genom att koppla in språkets betydelse, att exempelvis se 

hur man kan utveckla det vetenskapliga språket hos elever vars utgångspunkt är ett enkelt 

vardagsspråk, vilket ofta kan bära ytterligare förenklingar genom påverkan av nätet.  

Hur man kan utveckla högpresterande killars intresse för laborativt arbete inom 

naturvetenskapligt ämne vidare är ett intressant forskningsfält. Med tanke på att grupper med 

högpresterande killar i flera fall synes vara starkt fokuserade på uppgiften så vore ett 

intressant forskningsfält hur man kan optimera laborationsinnehållet. Ett sätt skulle 

exempelvis vara att i varierande svårighetsgrad låta eleverna konstruera egna undersökningar 

under lärares vägledning. Då skulle sannolikt fokus ligga på fler plan i laborationen och 

därmed utmana till mer avancerat lärande. Forskningsfokus skulle exempelvis vara att studera 

kommunikation med avseende på lärande under laborationens konstruerande såväl som i 

utförandet av den.  

Gruvberg (2008) talar om tyst kunskap och dess centrala betydelse i empiriskt präglade 

ämnen. För att utveckla detta kan eleven låna kognitiv kompetens från läraren, menar 

Gruvberg. I denna studie har det visat sig att framförallt killar på studieförberedande program 

i flera fall inte initierar kontakt med läraren i större omfattning, likaså är fokus i laborationen 

på exakta uppgiften i sig och samtal av perifer natur så som nyanser av omslag i en kemisk 

reaktion till exempel relativt begränsad. Även samtal mellan grupper tar liten eller ingen plats 

i dessa grupper. Eleverna i aktuella homogena killgrupper tycks behärska teorin väl. Men det 

som sker under laborationer som studerats inom ramarna för detta arbete visar mycket 

begränsat på det förhållningssätt som Gruvberg anser utvecklar den tysta kunskapen. Man kan 

alltså lyckas väl med att besvara frågeställningarna i en laboration utan att i nämnvärd 

utsträckning fylla på sitt lager av tyst kunskap. I de fall detta inte sker så borde det märkas i 

prestationsförmåga på högre nivå. Det skulle kunna vara ett forskningsområde att följa 

grupper på gymnasiet med såväl tjejer som killar och vidare till universitetsstudier inom 

naturvetenskapliga ämnen för att se vilken grund de i detta viktiga sammanhang, tyst kunskap, 

inhämtar på gymnasienivå. Det vore även intressant att göra en mer komplett 

observationsstudie av det slag som detta arbete fast på högstadiet, för där läggs delar av 

grunden till naturvetenskap på gymnasiet. Genom att se hur olika arbetssätt kan gynna eller 

missgynna denna inlärning av tyst kunskap hos såväl tjejer som killar så skulle det kunna 

bidra till att utveckla ämnesdidaktiken och därmed i förlängningen kunna göra skillnad när det 

gäller fallande resultat i naturvetenskapligt ämne för såväl tjejer som killar.  
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Tack 

Tack till min handledare Susanne Kreitz-Sandberg för intressanta samtal, uppmuntran och 

stöd under arbetets gång. Tack till ledningen på skolan som ställt sig positiva till att ge mig 

tillträde till att få göra undersökningen, tack till lärare och elever som gett mig tillträde till 

lektioner att göra observationsstudier på. Tack till Lissandra som med kort notis korrekturläst 

arbetet. Sist men inte minst, tack till min kära mamma och min älskade son som haft tålamod 

med att ge mig tid att arbeta klart med denna observationsstudie.  
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Till elever på kurser inom naturvetenskapligt ämne, gällande forskning för examensarbete. 

 

 

Syfte; Att undersöka genom observationsstudier, om det finns generella sätt som killar 

respektive tjejer arbetar på inom laborativa moment inom naturvetenskapligt ämne och i så 

fall vilka följder det eventuellt får för studieresultaten. 

Med detta brev vill jag informera om att jag kommer att närvara vid ett antal lektioner i höst 

då laborationer äger rum. Jag kommer vid dessa tillfällen att observera laborativt arbete som 

utförs av elever. Alla anteckningar som förs kommer att göras anonyma så att enskilda 

personer inte ska kunna kännas igen. I fokus för undersökningen är inte enskilda personer 

utan det som sker i klassrummet i fråga om laborativa moment enligt syftet ovan. 

I det fall man inte önskar delta i studien, kommer jag att avstå ifrån att observera den som så 

önskar. 

Du är välkommen att ringa och fråga om det är något du undrar över tel.nr.  

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Maria Frick 

Lärare i naturkunskap 

Mail: 


