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Sammanfattning 
Med begränsade ekonomiska resurser finns en risk att laborationsundervisningen blir lidande, t ex 
genom att inte tillräcklig laborationsutrustning finns tillgänglig. Med syfte att på ett djupare plan 
tränga in i denna frågeställning och erhålla en förståelse för vad som upplevs begränsande för dagens 
undervisning på skolnivå, hur undervisningen är upplagd och vad det upplevs kunna ge för 
konsekvenser har en exemplifierande fallstudie utförts. Studien utfördes i form av en deltagande 
observation i åk 7-9 vid en kommunal grundskola i en tätort med ca 70 000 invånare. Studien 
inkluderade intervjuer med lärare, rektor och elever samt laborationshandledningar och 
fältanteckningar. 

Vissa av kunskapskraven i styrdokumenten är direkt knutna till den laborativa verksamheten och 
således svåra att uppfylla utan den. Samtidigt ses i studien att både rektor, lärare och elever 
uppskattade laborationer, eftersom de ger möjlighet att skapa intresse, självförtroende och en lust att 
lära genom att lära genom att göra, att använda flera sinnen och att variera undervisningen. Därav 
finns det fog för att säga att laborationsundervisningen är här för att stanna. 

Studien visar att lärarna utförde laborationer utan kostsam utrustning. Lärarna använde vad som fanns. 
Undervisningen bestod främst av klassiska laborationer med enkelt material där frågeställning och 
metod var given och till viss del var även resultatet slutet. Rektor och lärarna var väl medvetna om att 
pedagogisk ämneskunskap och struktur på undervisningen påverkar lärandet. Lärarna såg 
förberedelsetid och trångboddhet som begränsande. Trångboddheten försvårade bl a förberedelse och 
materialanvändning. De uttryckte att de var glada att arbeta på en gammal skola med material från 
50/60-talet och använde artefakterna i sin undervisning. De tyckte sig inte sakna artefakter, förutom en 
av lärarna som uttryckte att tillräcklig utrustning fanns för undervisning på den nivå som efterfrågades, 
men själv tyckte att nivån var för låg. 

Sammanfattningsvis är laborationsundervisningen under ekonomisk och pedagogisk press. 
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1 Inledning  
I detta arbete studeras laborationers roll i fysikundervisningen i svensk grundskola åk 7-9. Många 
förknippar fysikundervisningen i skolan just med laborationer eller praktiskt arbete i vilket man på 
något sätt manipulerar och/eller observerar olika objekt för att uppfatta naturvetenskapliga fenomen. 
Det finns en lång tradition av att arbeta med laborationer i Sveriges skolor. Detta arbete anses av 
många särskilja den naturvetenskapliga undervisningen från annan undervisning. De flesta 
laborationer kräver någon form av utrustning och de kan också behöva extra lokalutrymme för att 
kunna utföras. På så sätt förknippas laborationerna med extra kostnader som inte vanlig 
klassrumsundervising har.  

Många undersökningar inom samhällsvetenskaperna kommer till pga personliga erfarenheter (Lofland 
& Lofland, 1995 refererad av Bryman & Nilsson, 2011). De ger något att knyta an till, som gör att 
frågan upplevs som intressant. Frågeställningen för denna studie bottnar i mina personliga erfarenheter 
från utbildningstid samt undervisning och forskning inom byggnadsfysikområdet i högskole- och 
universitetsvärlden. Jag upplever att laborationer är ett viktigt inslag i utbildningen och värderar 
laborativ utrustning samtidigt upplever jag att ekonomiska resurser ibland tyvärr inte räcker till för att 
införskaffa och hålla labb vid liv. Detta kan ställa till problem, då teori och praktik i form av 
undersökande som jag ser det går hand i hand för att skapa framsteg. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att utreda vad som upplevs som begränsande för dagens laborationsundervisning 
på skolnivå, hur undervisningen är upplagd och vad det upplevs kunna ge för konsekvenser. 

• Kan det vara så att skolornas begränsade budget gör att laborationsundervisningen blir 
lidande, t ex pga att inte tillräcklig laborationsutrustning finns tillgänglig? 

• Vad upplevs av verksamma i skolan som begränsande? 

• Vilken undervisning ges? 

• Vad finns det för upplevda konsekvenser?  

1.2 Metod 
För att kunna knyta studien till det som faktiskt sker ute på skolorna och exemplifiera från 
undervisning som sker i praktiken har en fallstudie utförts. Undervisningen har studerats i åk 7-9 vid 
en kommunal grundskola med förskoleklass-åk 9 i en tätort med ca 70 000 invånare. Tanken med 
valet av skola är att exemplifiera situationen vid en skola utanför de 10 störst orterna i Sverige. 
Fallstudien utfördes i form av en deltagande observation under nio veckor, inkluderande intervjuer, 
insamling av laborationsbeskrivningar och fältanteckningar från lektioner (Bryman & Nilsson, 2011; 
Denscombe, 2016). 
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1.2.1 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer om ca 1 h/st utfördes för en surveyundersökning av uppfattningarna hos 
lärarna. Alla ordinarie lärare som undervisade i fysik åk 7-9 under den aktuella tidsperioden 
intervjuades. En av de ordinarie lärarna var tillfälligt sjukskriven vid studiens genomförande1. Totalt 
resulterade det i fyra stycken intervjuer. Skolans rektor och frivilliga elever från en klass i åk 9 
intervjuades också för att få med ett lednings- och elevperspektiv. Elever från åk 9 valdes eftersom de 
varit med om undervisning i alla årskullar. Det blev totalt två elevintervjuer: en inspelad transkriberad 
med en flicka och en sammanfattad från intervjuanteckningar med två flickor. De intervjuade eleverna 
uttryckte själva att de inte hade NO/teknik-ämnena som favoritämnen. 

Intervjuerna transkriberades och materialet sorterades upp i följande kategorier: vad ses som en 
laboration och vad används den till, vilken typ av laborationer ges och efterfrågas samt ekonomi och 
andra begränsningar för laborationer.  

1.2.2 Laborationsbeskrivningar och fältanteckningar 

Laborationsbeskrivningar från utförda NO/teknik-laborationer inom åk 7-9 under aktuell period 
samlades in och analyserades; dels utifrån deras sluten-öppenhet, dels utifrån vilken typ av utrustning 
de använde sig av. Insamlingen skedde via en box som placerades i NO-/tekniklärarnas ämneslagsrum. 
Fysiklärarna informerades om boxen och det lämnades upp till varje lärare att lägga 
laborationsbeskrivningarna där. Fysiklaborationer efterfrågades särskilt, men även andra laborationer. 

Utöver detta så höll jag som författare lektioner (minst 50 st) och auskulterade vid lektioner (minst 50 
st) inom NO/teknik/matematik vid skolan varvid fältanteckningar togs. 

1.2.3 Metodkritik och etiska överväganden 

Fallstudier kritiseras ofta utifrån 5 st missförstånd (Flyvbjerg, 2006). Anledningen till att jag valde en 
fallstudie i detta fall var för att kunna gå in på djupet. Se hur olika personers skilda erfarenheter och 
förutsättningar kommer till uttryck i samspelet kring laborationerna i skolan och på detta sätt kunna 
fånga upp de paradoxer som existerar och hanteras i deras vardag. Detta hade varit svårare med andra 
mer övergripande metoder. Därtill skall sägas att inte andra metoder har sin plats, men jag anser i 
likhet med Flyvbjerg (2006) att en fallstudie utifrån sin berättande karaktär här ger en möjlighet till att 
erhålla kunskap på en högre nivå. 

Deltagarna har informerats om syftet med studien, fått frågan om de velat delta och valt det själva. 
Insamlad data är ämnad för denna studie och i denna har valts att inte nämna ort, skola, och 
personnamn för att försvåra identifikation. 

2 Teoretisk inramning 
Laborationer har varit ett inslag i den svenska utbildningen sedan början av 1900-talet (Kaiserfeld, 
1999). Införseln inspirerades av John Deweys ”lärande genom att göra” (learning-by-doing) och 
hängde samman med den nya pedagogiken, där elevaktiv undervisning lyftes fram (Lundgren, Säljö & 

                                                      
1 Pga fästingbettsskada 
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Liberg, 2014; Hofstein & Lunetta, 1982). Först användes laborationerna för att illustrera och bekräfta 
teori som gicks igenom vid traditionella föreläsningar och/eller lästes om i textböcker. Senare har det 
undersökande arbetssättet lyfts fram och laborationernas roll i beskrivandet av den naturvetenskapliga 
verksamheten (Hofstein & Lunetta, 1982).  

Naturvetenskapen kan ses som ett resultat av vår önskan att förstå vad som händer i naturen omkring 
oss och att kunna dra nytta av det. Genom att observera, ställa hypoteser och göra experiment har vi 
byggt upp en uppsättning teorier och modeller om hur vår omvärld fungerar, som vi arbetar med att 
förbättra, förfina och bygga ut. I svenska skolan ges undervisning i tre naturvetenskapliga ämnen: 
fysik, kemi och biologi för allmänbildande naturvetenskap s.k. scientific literacy (Wickman & 
Persson, 2008) samt undervisning i teknik. I alla dessa ämnen förekommer laborationer. 

Det som lyfts fram som unikt för laborationsundervisningen är: 

-kan skapa en koppling mellan domänen av observerbara saker och domänen av ideer (Tiberghien 
2000 refererad av Abrahams & Millar, 2008), dvs en koppling mellan vår vardagliga värld och de 
naturvetenskapliga teorierna. 

-ger praktisk erfarenhet av hantering av utrustning etc 

-ger en inblick i det naturvetenskapliga arbetssättet och i naturvetenskapens karaktär 

I slutet av 1970-talet/början av 1980-talet började skollaborationers effektivitet och betydelse 
ifrågasättas. Det hängde samman med att synen på hur vi lär oss ändrades. Flera studier har gjorts som 
visat på hur elever som utfört laborationer inte förstått lärarens ursprungliga mening med laborationen 
och kopplingen till teorin (Bergqvist, 1999; Abrahams & Millar, 2008). Eleverna har fastnat i 
utförandet. Eleverna behöver guidning i ”varför man gör något, hur man kan titta, vad man kan se och 
varför detta är intressant” (Bergqvist, 1999). Det går inte att tro att man automatiskt ser någonting för 
att man tittar på det och att förklaringarna träder fram av sig själva för att man ser någonting 
(Abrahams & Millar, 2008). Men, det går att förbättra laborationssituationer. T ex i Anderhag, 
Danielsson Thorell, Andersson, Holst & Nordling (2014) beskrivs hur eleverna görs mer aktiva och 
lärande i en laboration genom att som beskrivs i Johansson & Wickman (2011) göra de närliggande 
syftena kontinuerliga med det övergripande syftet. Genom att se elevens perspektiv och bygga upp sitt 
pedagogiska ämneskunnande så kan läraren lotsa eleverna förbi hinder. En viktig del i detta är hur 
kommunikationen används. Hur den laborativa undervisningen läggs upp påverkar alltså, liksom vid 
annan undervisning, resultatet.  

Det finns en mängd olika sorters laborationer. Jag använder här ordet laboration i vid mening, inte som 
en aktivitet som nödvändigtvis utförs i en specifik laborationssal, utan mer i linje med Hofstein & 
Lunetta (2004) som ”lärerfarenheter i vilka elever interagerar med material och/eller med modeller för 
att observera och förstå den naturliga världen”. Ser man på vad för material som används kan man t ex 
tala om laborationer via undersökningar med enkla medel (e.g, Experimentskafferiet, 2013), klassisk 
laborationsutrustning, experimentlådor (e.g. NTAskolutveckling, 2018) eller nyare mobila teknologier 
som mobiltelefoner och surfplattor (Vogt & Kuhn, 2012), science centers/museer (Skolverket, 2013; 
Ecsite UK, 2008; DeWitt, 2012) samt laborationer som sker virtuellt på datorn (Skolverket, 2016a) 
och som fjärrstyrda datorstödda laborationer (Göteborgs universitet, 2017). Det finns studier som 
beskriver att användande av för eleven känt material kan underlätta förståelsen genom att störningen 
från det okända tas bort (Skolverket, 2008), vilket talar för användande av undersökningar med enkla 
medel. Bland fördelarna med virtuella laborationer är att de går fort att utföra jämfört med vanliga 
laborationer, där eleverna som nämnts kan fastna i själva det praktiska handhavandet. I den virtuella 
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laborationen kan fokus istället läggas på att se på vad som egentligen händer. Elever kan också få göra 
laborationer som annars skulle vara dyra eller farliga. Med fjärrstyrda laborationer kan elever få 
tillgång till avancerad mätutrustning som används i modern fysik. 

2.1 Laborativt arbete i läroplanen  
Enligt läroplanen Lgr11 skall eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att utföra systematiska 
undersökningar i fysik. Detta är nära knytet till den laborativa undervisningen. I kunskapskraven för 
betyg A åk 9 Fysik står: 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar 
och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning 
på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och 
drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för 
välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på 
hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. 
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder 
och skriftliga rapporter (Skolverket, 2016b). 

Det är svårt att bedöma om en elev kan göra undersökningar utifrån givna planeringar om inte eleven 
ges möjlighet till att göra detta, dvs till en laboration. Det är värt att notera att det inte står någonstans i 
styrdokumenten vilken utrustning som eleven förväntas träffa på. Det som finns uttryckt är enligt ovan 
att eleven skall använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt. Vilken utrustning som skall 
användas säkert lämnas fritt. 

2.2 Laborationer i nuvarande skolkontext 
I och med att tankarna om sättet att lära sig har ändrats kan en tendens skönjas att sträva mot öppna 
uppgifter för att främja kommunikation och aktivitet. Man strävar mot att använda ett undersökande 
arbetssätt (Hackling, Smith & Murcia, 2010). Laborationer kan generellt utifrån upplägget 
klassificeras efter hur många frihetsgrader de har, som öppna eller slutna beroende på vad som är givet 
och efter vilken kommunikation som sker (Gyllenpalm, Wickman & Holmgren, 2010). 

Enligt Lunde, Rundgren & Rundgren (2015) kan lärare bemöta krav på undersökande arbetssätt 
genom att försöka öppna upp existerande laborationer och imitera uppgifter från nationella prov. De 
ser en risk i att detta eftersom det snarare fokuserar på om laborerandet är öppet eller slutet än på 
aspekter av det naturvetenskapliga arbetssättet inte skapar aktiva och kritiska samhällsmedborgare. För 
att elever skall få med sig kunskaper om naturvetenskapens karaktär behöver de explicit läras ut 
(Hansson, Ledan och Pendrill, 2014). Resultaten av laborationerna i (Lunde mfl, 2015) tenderade att 
ändå inte vara öppna utan bara ge utrymme för att vara rätt eller fel. 

Problemet som framträder här är att laborationer ses som en viktig del av NO-undervisningen i skolan. 
Men, när det gäller laborationerna finns det många möjligheter rörande vilket material som ska 
användas och i den pedagogiska användningen av materialen. Utmaningarna för skolor och lärare blir 
tydliga eftersom det inte finns någon tydlig indikation i läroplanen om vad som förväntas. När de 
ekonomiska resurserna blir mindre och mindre riskerar några av möjligheterna att försvinna. Frågan 
som framträder är hur skolor och lärare i vardagen navigerar i detta och utför laborativt arbete. 
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3 Resultat 
Eftersom fallstudier syftar till att ge information om detaljerna i människors praxis och hur de ser och 
tolkar sitt liv och arbete (Flyvbjerg, 2006) har jag bestämt mig för att göra en detaljerad beskrivning 
som ger insikt i arbetet i denna skola. Här ges först en allmän beskrivning av skolan, dess personal och 
undervisningsupplägg. Sedan presenteras vad som framkommit från intervjuerna, 
laborationsmanualerna och fältstudierna sorterat under de olika kategorierna: vad ses som en 
laboration och vad används den till, vilken typ av laborationer ges och efterfrågas samt ekonomi och 
andra begränsningar för laborationer. Det ger i princip en berättelse som ger en helhetssyn av hur 
situationen på skolan ser ut. Det som kommit fram i materialet har fått styra underrubriker enligt ett 
induktivt arbetssätt. 

3.1 Allmän beskrivning av skolan  
Den studerade skolan var en skola med högt söktryck och gamla rötter. I åk 7-9 fanns totalt 4 klasser i 
åk 7, 6 klasser i åk 8 och 4 klasser i åk 9. Egentligen var skolan byggd för 4 klasser per årskurs, därför 
var man lite mer trångbodda än tänkt. Klasstorleken låg på ca 30 elever/klass. 

Rektorn var relativt nytillträdd, vid intervjutillfället hade han varit vid skolan i ca 4 månader. Han var 
ca 45 år gammal och kom närmast från en tjänst som biträdande rektor i huvudstaden. Han hade egen 
lärarerfarenhet och uttryckte att han tyckte det var viktigt att man blev rektor av rätt anledning, själv 
ansåg han sig väldigt samhällsengagerad och brann för ”att kunna skapa en organisation som är så 
effektiv som möjligt och som ger så mycket till eleverna som möjligt” Han beskrev: ”Jag är 
intresserad av att få elever att lyckas … Jag ville utveckla lärarnas möjligheter … Jag skulle ju kunna 
göra det ännu bättre om jag stod på arbetsgivarsidan”.  

Alla fysiklärarna vid skolan var behöriga att undervisa i ämnet och hade undervisat i flera år. 
Könsfördelningen var jämn, två män (Lärare 1 & 2) och två kvinnor (Lärare 3 & 4). Lärarna var kring 
40 år gamla, utom Lärare 2 som var ca 60 år gammal. 

Lärarna planerade undervisningen gemensamt, de använde samma lokala pedagogiska planering 
(LPP), samma laborationer och samma prov för alla inom en årskurs. De hade ämneslagsmöte 
varannan vecka måndagar kl 15:30-16:30, samt hade sina arbetsplatser på skolan ordnade 
ämneslagsvis. Som läromedel i NO-ämnena användes Direkt-serien, så i fysik användes Fysik Direkt. 

Eleverna hade i NO/teknik-ämnena en 80 minuters helklasslektion i veckan, samt en 50 minuters 
laboration i halvklass varannan vecka (ena halvan av klassen hade alltså laboration jämna veckor, 
andra halvan udda veckor). Eleverna läste två NO-/teknikämnen parallellt: fysik och kemi respektive 
teknik och biologi. Efter att de läst fysik ca halva terminen tog alltså tekniken över.  

Tidigare hade de undervisat ett ämne i taget, men som Lärare 4 sa: ”…det var svårt med det ämnet 
som hamnade sist ... Jag hann typ med tre ämnen på en termin, sedan var det en massa luciashower 
och…, det försvinner…”. Den nuvarande organisationen upplevdes som bättre. 
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3.1 Vad en laboration är och vad den används till 
När det gäller vad en laboration är och varför den används framkom inga förvånande resultat i 
fallstudien. Utan vad som brukar anges i litteraturen. Rektor, lärare och elever uppskattade 
laborationerna för att de gav en möjlighet att koppla samman det praktiska med det teoretiska och på 
så sätt förstå sammanhang (jmf Abrahams och Millar, 2008 ). De upplevdes som kul, stärkande för 
självförtroendet och intresseväckande och ge möjlighet att lära med flera sinnen genom lärande genom 
görande. Värt att notera kan dock vara att: att lära om det naturvetenskapliga arbetssättet bara nämns i 
samband med kraven utifrån kursplanen, att naturvetenskapens karaktär inte nämns explicit samt att 
kommunikationen ses som en viktig del.   

Lärare 3: ”En laboration för mig är när man med hjälp av någon artefakt upptäcker eller provar någonting. Det skall 
vara skilt från textbok, läromedel”  

Lärare 4: ”Laborationer är ett sätt att visa praktiskt vad man pratar om på teorin.” 

Lärare 1:” OK nu kan vi det här, vi har testat det, och när man har kunskaper om ett visst arbetsområde så kan det 
komma följdfrågor också.” 

Lärare 2: ”Ja, det är ett redskap för att lättare förstå sammanhang och ett redskap för att utveckla och få nya ideer … 
Skapa en egen, en tro på sig själv … Det är individerna eller tankarna hos individerna som utvecklas i 
naturvetenskapen. Det leder oss framåt. De flesta gångerna leder det helt fel, men någon gång då och då så leder det till 
en utveckling som kan föra oss längre framåt i vår kunskap … Jag får dem att våga prova och lita på sig själva och 
ifrågasätta det de upptäcker på laborationerna. En aktiv människa i det hela, det är det som är viktigt … Ja och 
framförallt, en laboration kan ju alla delta i på sitt sätt oavsett problem man själv har.” 

Lärare 1: ”…att väcka intresse för naturvetenskap. Det är ju laborationer till tycker jag. Att visa på fenomen som de 
har omkring sig i sin vardag men som de inte kanske reflekterat över… Men, sedan så har vi … alla dom kunskapskrav 
som rör naturvetenskapligt arbetssätt. Laborativt arbete. De är ju ganska tydligt skrivna i Lgr11 liksom. Ja, då är det ju 
dem vi måste följa också. Att kunna planera upp en naturvetenskaplig undersökning, kunna genomföra den på ett 
systematiskt sätt och kunna göra det på ett säkert sätt och hantera utrustning på ett säkert sätt.” 

Lärare 3: ”Sedan hoppas man ju också att laborationen i sig blir begreppsförstärkande. Att man tvingas prata med sina 
labbkompisar och på det sättet använda de nya begreppen som man håller på med”. 

Rektor: ”…learning by doing är ju liksom ett utmärkt lektionsmedel… Sedan kan man ju titta på kursplanen och se att 
det finns … som är helt omöjliga att genomföra utan laborationer… Alltså, när man prövar saker och ser saker, känner 
saker,… Ja, man upptäcker liksom då att saker verkligen händer. Och man använder också kinetiska sinnen, alltså att 
känna fysiskt och se … Kroppen lär sig på flera olika sätt. Det är inte bara det visuella, läsa in en text och 
metakognitivt behöva förstå, utan här får man prova sig fram och göra och det är det som gör att kunskapen liksom går 
in…” Han berättade att det passar i hans allmänna tes: ”Jag ser på lärande som att det skall vara roligt att gå i skolan. 
Lusten för att lära, det är det som driver elever vidare liksom. Tappar man det genom att det blir tråkigt, det blir 
katederundervisning hela tiden och en lärare som står och ritar på tavlan liksom … jätteviktigt att man varierar sitt 
undervisningssätt. Och det tror jag ju jättemycket på, att använda flera sinnen. Se, höra, och återigen känna som vi 
pratade lite om tidigare. Så praktiska moment är jätte jätteviktigt. Och då blir det också roligt. Man får lusten kvar.” 

Elever: ”Laborationer görs i små grupper och att man kollar hur saker funkar”. ”… på en vanlig lektion så kanske man 
tröttnar efter ett tag. Ja, nu har vi skrivit så länge liksom, eller nu har vi pratat så mycket i dag. Men, på en laboration 
kanske det är lite roligare för då då händer det saker hela tiden” 
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3.2 Vilken typ av laborationer ges och efterfrågas 
Lärarna använde sig av förevisningslaborationer vid helklasslektionerna och eget labbande i grupp vid 
halvklasslektionerna. Undantag observerades dock, t ex användes en halvklasslektion till genomgång 
av hur en labbrapport skrivs vilket kanske inte bör ses som en labb överhuvudtaget. Tabell 1-3 visar 
utförda laborationer i fysik (tabell 1 & 3) respektive övriga NO-/teknikämnen (tabell 2). 

3.2.1 Den typiska laborationen 

Både lärare och elever uttryckte att den klassiska laborationen var ganska lika i alla NO-ämnen och 
beskrev samma upplägg: Genomgång av instruktion, framtagning av material, labbande och 
sammanfattning/rapportskrivning.  

Lärare 4: ”Då har man en laborationsinstruktion och sedan får de läsa igenom den. Och så skriver de en hypotes, vad 
som skall hända. Och då har vi pratat om det innan som regel… Man behöver ha lite föraning i alla fall. Och sedan 
plockar de fram sitt materiell och sedan gör de laborationen och sedan skall man ju försöka binda ihop det i slutet och 
skriva laborationsrapport och slutsats.” Hon berättade att de brukade välja ut ”två tre laborationer per termin…en som 
de kan få lite feedback på…och sedan en som jag säger att nu den här kommer bedömas. Och då skall de veta ungefär 
hur det skall se ut.” När det inte skall skrivas någon laborationsrapport brukade hon sluta med att gå igenom: ” Varför 
blev det så här? Varför fungerade det inte för er, vad hände där? Ja, någon sammanfattning.” 

Elev: ”Även om man gör olika saker så är de ganska lika liksom…det är ju inte så svåra laborationer heller.” 

3.2.2 Progression från slutna till öppna laborationer 

Lärarna uttryckte att det fanns en progression i laborationsundervisningen mot öppnare laborationer 
och mer självständigt arbete i högre årskurser. Samtidigt uttryckte flera att deras laborationer var 
slutna och studeras fysiklaborationerna (Tabell 1 och 3) så var det bara laborationen ”Öka 
elproduktionen” som hade ett öppet resultat på så sätt att inget ”rätt” förväntat svar fanns teoretiskt. 
Sedan var det förstås inte säkert att eleverna kände till teorin vid genomförandet. I Öka elproduktionen 
var flera svar OK, dock fanns det klara förväntningar på formen av resultatredovisningen. På så sätt 
var även den uppgiften sluten. Tekniklaborationerna, utom friggeboden, skilde ut sig genom att vara 
öppnare än övriga laborationer. Här fick eleverna själva bestämma utformningen för att lösa uppgiften 
utifrån givet material. 

Lärare 1: ”I årskurs sju handlar det mycket om säkerheten i laborationssalen och bara om att kunna följa anvisningar... 
Dokumentera sina resultat i tabeller... I årskurs åtta börjar vi föra in … att planera själv, du får bestämma själv…vilken 
vikt du vill ha…Ta reda på det här, hur skall du göra då? Och sedan…får de lite stöttning på hur de skall göra och 
kunna planera upp sina laborationer... Men i årskurs nio…så blir det ju väldigt mycket fokus på att… Det här är 
problem ställningen. Vilket material behöver du? Hur skulle du vilja genomföra det här på systematiskt sätt, lägga 
fokus vid … sådana här saker som att vi testar bara en sak i taget. Det är liksom det, det systematiska arbetet och vilka 
faktorer är det vi vill ändra på i de olika försöken och varför just de … Kopplat till … hypotes.” 

Lärare 3: ”Vi har oftast för lite frihetsgrader på våra laborationer. De är oftast för styrda. Man är ute efter något 
begrepp som man vill att de skall använda. Och framförallt är de styrda till metod. Sedan är det liksom slutsats och 
förklaring där det kan vara mer öppet. Vilken nivå vill man lägga sig på, hur förklarar eleverna det här…Och då tänker 
jag att den blir ju också egentligen sluten. För den är ju bara olika nivåer.” 

Lärare 4:… man vill ju att de skall komma fram till en viss slutsats liksom. Alla hamnar ju inte där.”  

Lärare 2: ”Laborationerna idag handlar ju bara om att visa det som vi redan vet. Jag har hittills inte stött på någon 
laboration i skolor överhuvudtaget som handlar om att hålla på med det vi inte vet.” 
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3.2.3 Val av laborationer och elevinflytande 

Det hände att man valde labbar utan pedagogisk diskussion utifrån vilka som fungerat tidigare. De 
nationella provens gamla planera och utföra uppgift (eleverna planerade själva en labb som de sedan 
utförde) angavs ha påverkat och haft en öppnade inverkan på undervisningen. Man trodde att den 
tagits bort av praktiska skäl för att rättningstiden inte räckte till och tyckte att det var synd. Men, 
vanligen diskuterades inte öppenheten eller slutenheten vid val av laborationer.  

Lärarna uttryckte att de tyckte att det var viktigt att vara lyhörda kring elevernas frågeställningar. Men, 
att det kunde vara svårt ibland pga att tiden var upp-planerad/styrd eller att man fick ge sig in i något 
man inte riktigt kunde. Vid auskultationen upplevdes elevanpassningen i ämnet ske genom att man 
utgick från var eleverna var i sitt kunnande och försökte svara på deras funderingar. 

Lärare 4: ”Ja, det finns ju ett kunskapskrav i NO där de skall planera egna laborationer. Och det där är ju vi, ja vi skall 
jag säga, jag tror de flesta av oss tycker att vi är dåliga på det eller man tar inte tid till det. De får färdigplanerade av 
oss liksom, gör det här. Men, det är ett moment i nationella proven, att de skall planera en laboration. För några år 
sedan var det en hel del att de jobbade med det och så skulle de försöka laborera utifrån sin planering. Det gick inte så 
bra ofta. Det var svårt.”…förut hade vi klasser som eller elever som var lite oroliga för det där att de skulle skriva 
tillräckligt bra planering för att kunna labba från den. Så det var en större grej förut…” 

Lärare 3: ”Men, nu sista året eller åren. Jag kommer inte ihåg om det är ett eller två år, så har Skolverket tagit bort den 
delen där eleverna planerar själv. Utan de får en färdig instruktion som de skall följa. Och det är lite synd, för jag tror 
att konsekvensen då det blir att vi går tillbaks till att det blir mindre öppet igen.” 

Lärare 1 tog t ex upp att han tyckte att förevisningslaborationer var lättast att använda för att fånga upp spontana 
frågeställningar. När han pratade vid en föreläsning kunde det hända att han fick frågan: ”men om man gör så här hur 
blir det då?”. Då kunde han avbryta lektionen i två tre minuter och förbereda en genomgång och labba med klassen, ta 
fram elever som hjälpte till. Halvklasslektionerna var mer planerade och där upplevdes det svårare att lägga in något 
extra: ”…då startar vi ju på en punkt och slutar på en punkt. Men, sedan vilka slutsatser och vilka diskussioner vi kan 
föra kring det praktiska arbetet det är ju mindre förutbestämt så att säga.” 

Lärare 4:”Ofta.. när man är NO-lärare så är det mycket elever som är så här: - Jag såg en grej på Youtube. Så får man 
försöka förklara någonting som man inte riktigt förstår själv.” 

3.2.4 Upplägg 
Rektor, en lärare och elever talade om att det var viktigt hur arbetssättet presenterades och 
undervisningen startades upp: att hur och vilken information eleverna gavs fick konsekvenser för hur 
lektionen fungerade. Tydlighet önskades. 
 
En komplett muntlig genomgång av laborationsupplägget fungerade inte enligt lärare och elever. En 
kombination av muntligt och skriftligt var att föredra, då det muntliga annars blir för långt och glöms 
och NO-språket i laborationshandledningarna kan vara svårt att förstå. Lärare 3 förespråkade en 
förklaring av hur hon förväntade sig att eleverna angrep att börja jobba. Att hon ville att de skulle läsa 
en mening högt och sedan göra det som stod i den meningen. Osv. 
 
Rektorn nämnde tydlighet i form av presentation av mål och återkoppling mot dessa. 
  
Rektorn: ”gemensamma kommunsupplägg för tydlighet: vad är målet med dagens lektion, vad skall vi göra, hur skall 
det gå till, sedan börjar man jobba och under processen hela tiden återkoppla: nämen nu har ni kommit hit, men nu 
skall vi ju hit. Så att de är med i den här kedjan. Och på slutet av lektionen sammanfatta: vad har vi lärt oss idag? Vilka 
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kunskapskrav har vi jobbat med? Vilka förmågor har vi tränat? Nästa gång kommer vi att jobba med det här och gå 
mer framåt.”  

Lärare 3: ”Jag tror att jag tänker alltmer på hur eleverna också jobbar med en laboration…Vad betyder det där börja 
jobba? Vad är det jag förväntar mig då? Det måste jag tala om för dem… ” ”Texterna är otroligt komprimerade och det 
är svårt för eleverna. Även om man tycker att hur svårt kan det vara att följa instruktionen. Det står ju exakt hur man 
skall göra. Men, där har du ord som –Hämta kristallisationsskålen och fyll mätcylindern till 200 ml. Både mätcylinder 
och 200 ml är grekiska för många elever. Så, hur jobbar du med en sådan instruktion för att det skall bli begripligt… 
Ni måste bestämma vem läser högt? Vem skall läsa första meningen högt och så skall alla titta på den meningen. Och 
efter den är läst, då kan ni hämta och göra det som stod i den meningen. Så att det blir, man pratar, kommer igång med 
pratet…för jag kan inte läsa högt alla instruktioner för hela klassen. Det blir för segt. Det går inte, utan det måste vara 
om det är något särskilt i instruktionen, så tar jag det muntligt…Då, måste instruktionen vara att när ni jobbar med det. 
Då skall en läsa högt för resten av gruppen. Och sedan gör ni tillsammans. Och sedan är ju alla elever olika. Sist jag 
hade labb då var jag med i en grupp som fick labba längst fram. Och jag var den som läste högt och hade koll på att det 
gick åt rätt håll och de andra fick mer klara sig själva. Annars hade det inte gått.” 

Eleverna önskade en tydlig instruktion i början av laborationslektionen. Sedan under själva genomförandet när de 
visste vilket materialet var ville de få utforska själva. De hade varit med om för styrande lärare. 

Läraren tog upp att instruktionerna också påverkar öppenheten av laborationen. I samband 
med att Lärare 2 tog upp en laboration han tyckte var lite speciell ”Hur ändras vattnets 
temperatur när man värmer det?” pratade han också om hur han strukturerat laborationen och berättade 
för eleverna varför han gjorde som han gjorde.  

Lärare 3: ”det finns jättemycket egentligen kring hur man tar och arbetar med en laboration…Om det blir öppet eller 
slutet beror ju på hur jag pratar kring laborationen också…Det kan ju döda hela laborationen.” 

Lärare 2: ”Som idag, i morse då sa jag egentligen bara vad de skulle göra, sedan slutade jag prata och jag berättade 
varför jag slutade prata också. Att ju mer jag berättar då styr jag deras hjärnor mera och det vill jag inte göra därför så 
berättar jag bara vad det hela handlar om, sedan får de själva hitta på. Så jag berättade inte det här med termometer i 
botten osv. Och det märks på sjuorna här att de är inte rädda att göra fel heller” Om andra elever berättar han: ”ibland 
är det som de vill ha det fyrkantigt, för då är det mindre press på dem själva. Så det är bekvämare för dem att vara 
fyrkantiga. Då gör de som man skall göra och sedan gör de inget mer. När jag kräver engagemang hela tiden”. ” 
Vattnet kokade vid 96 grader, vid 100 grader, vid 103 grader. Vi pratade om det, varför… Vattnet blev varmare, det 
visste alla. Men, det var olika bud på om det skulle stanna vid 100 eller om det skulle bli varmare ändå och så vidare. 
Vissa kom in på att det avdunsta vid 100 grader och därför står det stilla. Ett fåtal kom själva på att det avdunsta hela 
tiden. Så man kan driva det här väldigt långt. Beroende på… Genom att få eleverna att bara prata om det och se var de 
är i nivån… Jag ställer mycket frågor hela tiden till dem och det blir olika på olika ställen … och sedan också att se det 
här med att felen man gör i en laboration är väldigt bra för då blir man mer uppmärksam på vad som sker om det. Man 
blir mer mottaglig för det som händer. Har man termometern i botten så stiger det mycket mer än om man har den i 
vattnet. Och man blir mer uppmärksam på detaljer under kommande laborationer. Så att felen det är de som utvecklar 
en laboration. Eller en av de grejorna. Och att man lyfter upp det som en utvecklingsdel och inte som fel.” 

Lärare 2 sa att han använde ”laborationer för att starta nya tankar. Att kolla in i nya världar och därifrån gå vidare, så 
en laboration i ett obekant område är alltid bra att börja med för då kan man skapa intresse för det”. Men han upplevde 
inte att det passade in i nuvarande läroplan: ”I nuvarande läroplan så skall allt i regel vara klart innan vi börjar. Som 
jag tolkar det hela, så går det helt och hållet i strid mot att interagera med eleverna. Och utan interaktion med eleverna 
kan resultatet bara bli dåligt”. 
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3.2.5 Ex på speciella laborationer 

Som speciella laborationer tog lärarna upp laborationer som ledde till diskussion på olika sätt och där 
eleverna fick planera och göra själva. 

Lärare 1: Systematiskt arbetssätt introducerades utifrån ett påhittat brev från farmor där hon beskrev hur hon försökt få 
igång sin golvklocka. Allt utmynnade i ett pendelexperiment. 

Lärare 3: ”…en laboration med någon typ av tvist”. Hon beskrev att vid dissektion av fisk hade de bett om olika 
sorters fiskar och använt ett formulär som gick ut på att bestämma om fisken var karnivor eller herbivor. ”Att det inte 
bara var att nu skall vi skära i en fisk och här är magen, kolla. Utan vad har den i magen och varför? Vad är det ett 
tecken på? Att man kan försöka använda det man ser till att också beskriva och förklara.” 

Lärare 2: Hur ändras vattnets temperatur när man värmer det? laborationen från Tabell 3. ”Det är ju en väldigt sluten 
laboration egentligen. Men, man kan stoppa in så många frågor dessutom i laborationen. Beroende på om eleven har 
ett öppet sinne.” 

Lärare 4: Öva planering och laborera utifrån planering: Ta fram såpbubblerecept, utvärdera, testa nytt… 

De olika laborationsformerna utifrån olika materialanvändning som nämndes i teoriavsnittet 
togs inte upp av lärarna spontant och endast laborationer med enkla medel och klassisk 
laborationsutrustning användes i större omfattning. Experimentlådor från NTA användes i de 
lägre årskurserna på skolan, men inte i åk 7-9. När det gäller laborationer med enkla medel var 
lärarna överens om att de använde material från hemmet och naturen. Material från naturen användes 
främst inom biologin, men ev inom fysiken. 
Lärare 2: ”Det kan vara vad som helst. Saker från naturen. Jord, stenar, träbitar. Det kan vara sågade träbitar. Plåtbitar, 
metallbitar. Verktyg. Ja… olika saker från köket ur den kemikaliska aspekten. Tyg, kläder. Det beror ju på vad det 
är… man kan dra och få draghållfasthet. Det handlar ju om att ta det som finns. I kemi och biologi så… olika material 
reagerar med olika vätskor och så vidare, så det beror ju på vad man gör.”  

Lärare 2 tyckte att det var viktigt att plocka in saker från naturen eftersom man är så långt ifrån naturen idag och 
upplevde att det var svårt att släppa ut eleverna att plocka saker i naturen. De hade inte vanan av att gå i naturen. Han 
provade att låta eleverna gå ut i naturen första året han var vid skolan: ”Gå och plocka pinnar, leta efter dem, det är en 
gren som växer på ett träd. Så att det är, ja… hur man än gör så kommer de att göra fel…Ja, för dem så finns det ingen 
skillnad egentligen.” 

Lärare 1 nämnde att han använde material från naturen i ett friluftsprojekt som de kört i åk 8 varje år. Ett samarbete 
mellan NO:n (kemi framförallt, lite fysik), SO:n och idrotten, med idrotten som drivande eftersom det ämnet hade 
många kunskapskrav när det gällde friluftsliv: ”Vi döpte projektet från början till När katastrofen skulle komma. Om 
katastrofen skulle komma, vad är viktigt att kunna då? Vad skall vi lära oss? Så i kemi så kör vi hela eld kapitlet. Och 
då kopplar vi det till… Vi gör upp eld med det som finns i skogen…Vi pratar om vattenrening t ex. Vi använder kol 
och sand och vitmossa för att bygga vår egen life hack vattenrenare med någon pet flaska och lite sådär.” 

Lärare 3: ”I fysiken är det mer så att vi har gått ut och mätt ljudets hastighet utomhus så. Men, då har vi gått ut till 
naturen och tittat. Vi mätte ljudets hastighet efter en lång cykelväg ca 300 m, något sådant och försökte räkna på det.” 
” Någon gång tog vi oss ut till gympahallen och hade block och taljor. Om det nu är att ta sig ut. För att räkna på 
jämvikt och räkna på utväxling och så.” Annars är det framför allt inom biologin som man hämtar in saker … växter 
och småkryp och vattenväxter och vattendjur” 

Science center/museum/studiebesök 

Besök till science center/museum hade använts några enstaka gånger, senast för två-tre år 
sedan. Besöken kunde komma till stånd pga att någon elev lyft det eller att en lärare tröttnat 
på att leda undervisning och höra sig själv stå och prata och ville bryta av.  
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På hemmaplan hade Stadsmuseet besökts om teknik och teknikhistoria och Naturskolan 
(kommunalt) i biologin. Det nämndes att Komtek fanns, men att det inte utnyttjats. Lärare 3 
hade varit där med sina barn och tittat ”… då programmerade vi någon legorobot har jag för mig. Och 
de har också kurser som fritidsverksamhet för skolbarn.” 
 
Det upplevdes för dyrt av två lärare att åka till science centers pga nödvändig tåg/bussresa, 
övriga två var inte intresserade oavsett kostnad. Pga att eleverna upplevdes vara på för låg 
nivå och tid kontra vinning i ämnet. Men, de skulle kunna tänka sig att åka dit och ha kul. 
Rektorn berättade att ”En skapande skola” pengar hade använts till besök av science 
center/museer vid hans förra skola. Rektorn såg besöken som ett intressant komplement pga 
den sociala aspekten, att få umgås och komma ut i samhället. Samtidigt sa han att man också 
kunde besöka industri i närområdet. Ett studiebesök till Värmeverket i stan var ett stående 
inslag i undervisningen. Det sågs som lite svårt av lärare och elev då informationen inte var 
kopplad till elevernas kunnande. 
 
Lärare 4: ” Vi har räknat någon gång vad det kostade på en klass och så tänkte vi att det är ingen ide att vi ens 
skickar… Vi lägger ner liksom. Jag vet att vi försökte åka med tåget, dom nyanlända förra året. Dom skulle hyra buss 
och så skulle vi åka till naturhistoriska och tekniska museet och testa. För de hade ju inte orden och begrepp och 
sådant. Men, det var uppe i 20 000 liksom. Den klassen och en dag. Nej, det blev inget. Ja, man hör ju knappast att 
någon åker på sådant längre och det tror jag är en budgetfråga. För jag var på Tom tits när jag gick i både mellan och 
högstadiet. Så då gjorde man fortfarande, åkte man skolbuss…” Vidare funderade hon att om det var NO-
/teknikämnenas budgetar som skulle användas som låg på (enligt henne) ca 80 000 kr/år, så skulle det bli ca 4 klasser. 
”…fyra klasser då av fjorton. Vilka skall man välja ut? Vilka skall få åka?”. Om sjuorna skulle få ha det som en 
stående aktivitet skulle det inte bli något kvar av budgeten till annat. 

Lärare 3: ”För att science centers är roliga att fara runt och titta på. Men, ibland ger det också en väldig känsla av 
hokus pokus. Man ser vad som kan hända, men det blir liksom ingen förklaring till det hela riktigt…Men, då blir det 
också så att man kanske skulle behöva åka dit en hel dag och sedan är man bara där och tokleker de första tre 
timmarna…Sen kanske man kan gå in och titta på något mer djupt. För jag tror att om jag åker dit med en klass och 
sedan skall vi fokusera på det här experimentet och så verkligen förstå det, då kommer de att vara överallt där de inte 
varit förut…man måste ta det i en viss ordning för att det inte bara skall bli lek, för förståelsen.” 

Lärare 2: ” Vi kan gå dit och ha en rolig dag, men… det krävs gymnasiet för att kunna få ut något konkret av det.” 

Lärare 1: ”Ja, det var ju lite så att de andra klasserna hade fått åka och titta i riksdagen och den här klassen hade inte 
fått göra det och så fick jag en förfrågan, skulle inte du kunna ta dem till Stockholm. Javisst, det är klart jag kan göra. 
Och så matade jag in det i min biologiundervisning gjorde jag. Med evolutionen och livets utveckling så körde vi det.” 
Han tyckte att Naturhistorsika har något för alla åldrar. 

”Men, det är problematiskt att få till studiebesöken tycker vi och att de får ut någonting utav det… Framförallt för 
näringslivet… De är duktiga på det dom gör liksom, sedan skall vi koppla det och omvandla … det här in till en nivå 
och ett sätt som gör att eleverna kan ta till sig det...Ibland känns det mer betungande än vad vi får ut.” 

Elev i samband med studiebesök: ”Man tyckte väl.. jaha det var den informationen vi fick.” 

Rektor: ”Ja, det är ju ett jättebra komplement. Och jag tror ju också att om man talar om den andra delen av skolans 
uppdrag som är normer och värden och socialt utvecklande, så tror jag att det är viktigt för våra elevgrupper att komma 
utanför skolan och stå och titta på och interagera med samhället. Så att ta en klass ut i samhället och titta på saker är 
alltid bra. Det går att åka till en industri också. Vi har ju t ex närindustri som jobbar med avancerade fysiska saker … 
Dels att man får ta in kunskap på andra sätt än i klassrummet. För i klassrummet är ju ingenting egentligen som i 
verkligheten om man säger så. Eleverna kan se också, att oj de här kunskaperna har jag nytta av om jag kommer till en 
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industri. Och så den andra biten att gruppen socialt, att det händer någonting med gruppen positivt eller negativt, men 
att göra en resa…då sitter man och pratar och lär känna varandra och det behöver klasserna. De undervisas så 
mycket… Det sociala samspelet i klassen är en förutsättning för att kunna ta in kunskap. När det inte fungerar. Nej 
men då är det kört. Så det är ju två värden med en utflykt.”  

Datorlaborationer och fjärrstyrda laborationer 

Datorlaborationer hade inte använts i någon större utsträckning vid skolan. Men, egentligen hade 
ingen något emot dem, så länge inte datorsimuleringarna ersatte klassiska laborationer. Fjärrstyrda 
laborationer sågs som en variant av datorlaborationer som inte var attraktiv. Rektorn och lärare 
2 var mer inne på programmering, medan övriga lärare var mer inne på olika typer av 
datorsimuleringar för visualisering när datorlaborationer diskuterades. Eleverna kom inte på att de 
varit med om några datorlabbar. 

Datorsimuleringar framkom ha använts av lärarna mest inom biologi, t ex en om evolution från 
Brittish museum of national history i London hemsida. Annars för att se på kedjereaktioner och kanske 
lite astronomi. Lärarna hade tittat på ett läromedel som innehöll datorlaborationer i lärobokspaketet 
innan de köpt in böcker sist, men läromedlet hade blivit ratat pga någon annan anledning. Lärarna 
trodde på datorsimuleringar och att de skulle komma att användas mer i undervisningen. Men, främst 
för stora saker, så att inte de enkla laborationerna de utförde där det sågs, kändes och klämdes skulle 
ersättas med användning av ett program där det klistrades in siffror. 

Det angavs att Youtube användes för att visa på riktiga problem. En elev uttryckte att de filmer som 
brukade visas i utbildningen låg på för hög nivå och att det var lättare med laborationer. 

Rektorn tyckte det var ospecificerat hur digitaliseringen som förts in i läroplanen (Lgr11) skall gå till: 
vad, hur och när, samt med vilka verktyg. Han såg att för att fullt kunna bygga ut, så kunde det behöva 
investeras. Han trodde på sådant som var roligt t ex media och som aktiverade flera sinnen.  

Lärare 2 berättade att han använt programmering i fysikundervisningen för att styra saker för 20 år 
sedan, men inte använde det nu. Han sa att det skulle vara svårare att utföra ett 
programmeringsmoment idag. Eftersom vi lever i ett annat samhälle nu där man inte sitter och 
programmerar hemma själva, utan använder färdiga program. 

En av lärarna var kritisk till att datorer hade köpts in till alla elever, men att lärarna inte fått någon 
undervisning i hur de skulle användas och var rädd att inget stöd skulle ges i digitaliseringen heller. 

Lärare 1:  ”… på deras hemsida så skall du låtsas vara en fågel som skall äta skalbaggar…Klickar du på en så äter du 
en. Det är ett grönt lövverk i bakgrunden. Och så från början är det både röda och gröna skalbaggar. Det blir färre röda 
skalbaggar för du äter ju upp alla röda skalbaggar. De kan inte föröka sig. Det blir bara flera gröna skalbaggar…Och 
varför överlevde de gröna skalbaggarna? Jo för att de är anpassade till miljön, med kamouflaget.” 

”Men, resten av det paketet tyckte vi inte om. Det var någon bok och sådär som inte riktigt funkade. Och så var det 
dyrt också tror jag. Om de var licenser. Det var någonting som inte var bra. Det var rätt länge sedan, fyra- fem år 
sedan.” ”Vi sa, vi genomför ju faktiskt de här laborationerna fast i verkligheten. Och om jag minns rätt, så förde vi den 
diskussionen att … rent pedagogiskt så kanske inte det här är…. Att få den intryckt, att se känna och klämma. Att 
känna också är en aspekt som vi tar bort om vi kör datorlaborationer… Simuleringar kan vara jättebra om det är stora 
saker som vi skall testa. Hänger du med? De här småsakerna som vi pratar om pendelrörelser eller kast… Det blev 
samma sak, fast nu klippte vi bara in siffror istället.” 

Rektorn: ” Där kan vi välja mycket vilka verktyg... Så det får man ju återkomma till och fundera på. Måste vi köpa 
eller kan vi lösa det på något annat sätt. Jag är ju mer inne på att vi skall köpa typ legorobotar och sådana här saker och 
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programmera för då… apropå det vi talade om förut ”learning by doing” att man ser saker, tränar flera sinnen tror jag 
ger mer så än att stoppa in allt, att det måste vara en dator som…”. Angående programmering berättade rektorn att det 
fanns gratisvarianter, enkla som t ex Scratch som han arbetat med förut. Att det finns programmeringsverktyg som 
ligger som molntjänster som man kommer åt via hemsidor, så att man slipper installera programmen på elevdatorerna 
med tillhörande kostnad, även om man använder MS-DOS eller något annat. 

Lärare 2: ” … om vi kan styra via en dator så är det ju samma som att fjärrstyra, så att det spelar ingen roll var du har 
datorn står någonstans…för att göra på distans ger inte någonting heller. Det är nära så att man ser någonting som man 
kan förstå. Det räcker som en demonstration, säg i två minuter. Att man trycker på en knapp här och då tänds en lampa 
i Stockholm. Då har de fattat det hela. Det är ungefär dit man kan komma.” 

Två av lärarna fick höra talas om fjärrstyrda laborationer när de var på ett EU-finansierat projekt i Spanien och besökte 
Europeiska rymdstyelsen (ESA), att man kunde få styra ett av Nasas radioteleskop: ”… jag vet inte vart man skulle 
kunna göra det på grundskolenivå”, ”Det handlar väl om att klämma in. Jag känner att innan man kommer dit så är det 
rätt mycket steg. Allting är på engelska. Man måste ha rätt mycket förkunskaper. Man måste bestämma sig innan. Rent 
praktiskt att fixa en tid.”  

3.3 Ekonomi och andra begränsningar 

3.3.1 Skolans ekonomi  
Vid skolan så hade man ett underskott att brottas med sedan 2016, då man anställt för många lärare i 
organisationen. Skolan läckte pengar varje månad hösten 16 och våren 17, tills man låg ca 3 miljoner 
back totalt. Skolans totala budget var på ca 75 miljoner, så underskottet var ca 4%. Rektorns uppgift 
var nu att skapa en organisation som var lika stor som skolpengen de fick, samt betala av underskottet. 
Rektorn angav att de stora neddragningarna redan gjorts mellan vt 17 och ht 17, så att de redan hade 
kommit ner i en lägre organisationskostnad. Vilket han trodde lärarna märkte, att de var färre. Det 
framtida skolpengspriset var inte riktigt klart. Men, det behövde göras mer nedskärningar. Egentligen 
drog han ner på allting som inte angavs som nödvändigt enligt lag. Han berättade att de nya 
styrdokumenten var tydliga, att det står att elever har rätt till... Bla att de har rätt till särskilt stöd, 
modersmålsundervisning och studiehandledning. Det kostade pengar. På frågan om det skulle bli 
personer eller något annat som det skulle dras ner på svarade han: ”Det blir både och. Det blir profiler 
och kanske material och inköp.”  
Rektorn: ”Kommunalekonomi är ju ett kapitel för sig. Där budget är någon sorts önskesiffra från en politisk nämnd att 
så här mycket pengar får det kosta, tycker man, och så blir det rektorns jobb att försöka hålla sig till den budgeten. 
Problemet i en kommunal ekonomi är att har man ett underskott då får man ta med sig det. Så det blir som en ryggsäck 
att släpa. Vilket gör att man nu framöver måste ha en mindre organisation än vad man egentligen borde behöva ha. Så 
nästa år kommer vi behöva avsätta 300 000 kr i månaden mindre varje månad för att ta hand om det underskott vi har 
med oss.” Han uppskattade att 300 000 kr i månaden motsvarade ungefär 5 lärartjänster och sa att det påverkade 
verksamheten. För åk 7-9 kunde det kanske röra sig om två stycken mindre.  

”Skollagen är ju väldigt tydlig, den nya skollagen. Där står det ju att elever har rätt till…En likvärdig utbildning pratar 
man ju om som ett begrepp i Sverige. Vi skall ha en likvärdig utbildning på alla skolor i Sverige. Och eleverna skall ha 
rätt till särskilt stöd. De har rätt till modersmålsundervisning. De har rätt till studiehandledning. Det finns många 
sådana saker. Och alla de här sakerna är ju ekonomi. Så det vi gör nu, eller det jag gör nu är att fatta beslut om att ta 
bort det som de inte behöver. T ex då inriktningar på elevens val, som vi inte har pengar för. Då får ju sådant slaktas. 
För att vi skall kunna göra av med så lite pengar som möjligt. … jag måste prioritera t ex mellan modersmål eller 
studiehandledningsstöd på sitt modersmål eller material.” 
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Rektorn sa först att: ” Det är väldigt svår diskussion det där. Inget lätt uppdrag.” Vid en senare fråga i intervjun om det 
var svårt vad som skulle prioriteras inom laborationsundervisningen, sa rektorn att det inte var så svårt egentligen: 
”Man kan ju välja.” Men, att eftersom det finns många olika saker att välja på så kan man göra det på olika sätt på 
olika ställen. 

”Man kan ju säga att material kommer ju alltid lägre ner än en person. För mig är det ju viktigare att ha en människa i 
miljön än saker. Men, man kan ju inte ha bara människor. För då blir det ju ingenting heller… man pratar studiebetyg, 
studiero, att om man har elever som har funktionsnedsättningar eller något annat som är i behov av särskilt stöd. Det 
blir ju många personer, många val där. I förhållande till materialköpen. Man måste ju alltid ha en lärare i klassrummet. 
Så det kostar alltid. Och sedan är det ju... den andra konflikten är ju i hur mycket en lärare kan undervisa. För det 
märker ju du, varje undervisande lärare, att undervisningsläget är ju ganska högt i 7-9 jämfört med gymnasiet, så är det 
ju… gymnasielärare undervisar ungefär 14 klocktimmar per vecka och vi undervisar 18 timmar. Det är ju mindre 
förberedelsetid på 7-9 än det är på gymnasiet. Vilket gör att det blir lägre kvalitet i undervisningen. Eller hur?  Det är 
ju också en konflikt att hantera med … man skulle ju få bättre av det som jag pratar varmt om, … liksom engagerade 
lärare, förberedda lärare… de skulle göra bättre undervisning om de hade lägre klocktimmar i undervisning. Men det 
skulle bli dyrare. Så det här är ju också en konflikt… Många gör olika. En del har ju mer undervisning, och då kanske 
man får stryka, ta bort andra uppdrag som mentorskap och så… En del har ju mindre undervisning och så… En 
spännande avvägning. Och så är alla människor olika också. En del klarar av högre eller mer antal timmar och en del 
klarar av färre. Så finns det de som har arbetsanpassningar på grund av … ja, funktionsnedsättningar finns ju hos lärare 
också.” 

Specialanslag för utvecklingsprojekt 

Rektorn angav att specialanslag söktes för att utveckla skolan. Det man sökt, fått beviljat pengar från 
Skolverket för och använde vid skolan var Läslyftet. Kommunen fick också statliga pengar för 
fortbildning av NTA, men de pengarna var mer riktade mot mellanstadiet och lågstadiet. Rektorn 
ansåg att pengar borde kunna sökas framöver för digitaliseringen. 

Rektorn sa att det oftast var huvudmannen som sökte medlen. Men, att det också finns riktade medel direkt till 
skolorna som kan sökas. Läslyftet t ex är ett undantag, där skolan egentligen får söka. Huvudmannen sökte särskilt om 
det är större projekt t ex En skapande skola. Som rektorn uttryckte det: ”Hela … kommun skall samarbeta om en sak. 
Så oftast är det rätt så krångligt. Man måste synkas ovanför vår nivå”. 

I övrigt angavs ansökningarna gå till på följande vis: ” På den här skolan tar man det via sitt ämneslag, till sitt 
arbetslag, till arbetslagsledarna, till mig. Eller direkt från lärare till mig. Jag tar med mig frågan till våra rektorsträffar 
som vi har flera gånger i månaden och då lyfter jag idéerna. Vi har den här utbildningen och det här bidraget vi skulle 
vilja söka, är det fler skolor som vill söka? Ja, då kan vi göra gemensam ansökan eller … det här är något som 
huvudmannen skall söka, då talar jag om det när jag träffar dem. Vi vill att ni söker för vi vill jobba med det.” 

Det fanns också ansvariga på förvaltningen dvs Barn- och utbildningsförvaltningen som låg under Barn- och 
utbildningsnämnden som var myndigheten som var huvudman för skolan och styrdes av kommunstyrelsen. Eftersom 
det fanns ansvariga där, ”så, det kan ju vara tvärt om då. Att förvaltningen får nys om att nu finns det här att söka. 
Undersök om ni vill och har möjlighet att vara med. Så går det hela tiden upp och ned.”  

3.3.2 Ekonomi för fysikämnet 

Ekonomiskt angav rektorn att ämnesområdet fysik hade 15000 kr att köpa in material för per år. 
Övriga NO-ämnen hade lika mycket, dvs biologi, kemi och även teknikämnet. Anslaget sänktes med 
5000 kr till nuvarande år. Två av lärarna angav i sina intervjuer att anslaget var: 20 000 - 35000 
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kr/ämne och år. Just nu rådde det köpstopp, så egentligen hade inte ämnet nu några pengar alls att 
handla för.  

Om rektorn skulle spå framöver, så upplevde han sig inte kunna öka utan snarare tvärtom behöva 
minska anslaget. Kommunen som var huvudman för skolan minskade anslagen till skolan ett par år 
framöver. Att sänka anslagen oroade rektorn och han uttryckte att ”där är det ju mitt uppdrag att 
signalera till huvudmannen att det finns risk för att vi inte klarar kvaliteten i undervisningen pga att vi 
inte får ekonomiska medel för att ja, kunna köpa in och så.” Han funderade på att fördela pengar/elev 
mellan ämnen olika än tidigare och då kanske fysikämnet kunde gynnas.  

Skolan fick ett á pris, dvs en peng per elev. Sedan var det rektorns uppgift att fördela pengarna. Rektorn berättade att 
det finns en modell med nyckeltal (pengar/elev) för undervisning i olika ämnen som använts av skolorna i kommunen. 
Olika ämnen fick alltså olika mycket pengar/elev. Enligt rektorn kunde det vara bra att prova om de gamla principerna 
för fördelningen, då de nog sattes för ca 5-10 år sedan och skolan har utvecklats mot att t ex bli mer digitaliserad sedan 
dess. Ett exempel som han lyfte var läroböcker. Han funderade på om man kunde arbeta digitalt i vissa ämnen, t ex 
hade SOn laddat ner läroböcker, så att lärobokskostnaderna blev mindre. Då skulle det kanske gå att omprioritera 
pengar till ämnen som fortfarande behöver köpa in material/preparat som NO-ämnena och i fysikämnet upplevde han 
att det var svårare att trolla med knäna än i andra ämnen ”där måste man ju ha rejäla grejor”.  

Lärare 1 och 4 som arbetat längst vid skolan beskrev att de hade en budget som de styrde över själva 
på skolan. De brukade slå ihop NO/teknik- (och ev matematik-) ämnenas budgetar till en och på så sätt 
kunde ämnena låna av varandra för större inköp. Det brukade inte vara några problem att prioritera vad 
som behövdes mest i lärarlaget och en i ämnesgruppen hade inköpsbehörighet. De hade lärt sig att det 
kunde bli köpstopp på hösten, så att det var bra att lägga in beställningar på våren. Förbrukningsvaror 
som inte kostade så mycket brukade de kunna få köpa ändå för att hålla undervisningen flytande, fast 
det var köpstopp. Lärare 3 som varit vid skolan kortast, i ca 1 år, upplevde sig aldrig ha varit vid 
skolan när det varit normalt ekonomiskt läge. 
Lärare 4: ”Istället för att tänka att vi har 20 000 i fysik, 20 000 i kemi, 20 000 i biologi och 20 000 i teknik, så kanske 
vi istället tänker att vi har 80 000 på NOn och sedan lånar vi pengar från oss själva… Nu tex. Vi behöver ha nya 
fysikböcker så hamnade vi när Lgr11 kom, då hade vi fortfarande gamla kvar från Lpo94.  Och då går det åt 
jättemycket av de där och då kanske vi till och med fick be om extra för att vi skulle köpa nya böcker liksom. Annars 
så är det ju så här, fråga: -Vad behöver vi? Jo, vårt skelett har gått sönder. Alltså vi lägger oftast ihop. Sitter någon dag 
och funderar. Och sedan så har ju vi ett konto uppe hos rektorn som är vårat … Ja. Och de skall ju funka att köpa in 
citronsyra och förbrukningsvaror plus att vi kanske köper in någon dyrare grej också. Så oftast så sköter vi rätt mycket 
själva. Vi har redan tilldelats en pott pengar”  

Lärare 1: ”Vi kan ju låna från de andra NO-ämnenas budgetar. Så, i och med att vi i ämneslaget sitter med matte, fysik, 
biologi, kemi och teknik liksom i samma, så råder vi lite grann över alla dom läromedelsbudgetarna” ”Det är ingen 
prestige. Vi vet vad vi behöver. Nu vet väl alla att det kommer att gå åt till programmeringen. Nej, det har aldrig varit: 
Jag tycker vi skall köpa det här och så sitter man och surar.” ”Så vi har ju en matte-NO lärare som har inköps 
behörighet som lägger beställningar och sånt.” ”Mer så att vi köper dyra saker i början, för vi har lärt oss att… Blir det 
köpstopp så är det alltid på hösten. Budgetåren ligger ju kalenderår. Vi kommer att få nya pengar i januari. Så att 
köpstopp är sällan på våren för då finns det fortfarande pengar. Så det vet vi, att det gäller att lägga in en beställning.” 

Lärare 4 exemplifierade med materialet för de fyra klasserna i åk 7: ”…vi bara mailade och sa att hej, vi behöver köpa 
material till godisfångare. Får vi det? Absolut, svarade han. Så det är inget…700 kr räknade vi med. Och nu tror jag 
inte ens att vi kom upp i det. Det är träpinnar och bomullssnöre.” 

Lärare 3: ”Nej, när jag kom då hade förvaltningen sagt passa på att handla allt ni vill typ precis innan för det fanns ju 
jättemycket pengar. Fast sedan visade det sig att det var inte alls sant typ. Så när jag kom hade de köpt jättemycket nya 
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fina böcker, så att alla verkligen skulle kunna ha sin fysikbok hela året och så. Så det har varit jättebra. Men, sedan så 
har de väl räknat tokigt någonstans på någon nivå och då visade det sig att nej nej nu får ni verkligen inte köpa in en 
enda pinal till. Så, jag har aldrig jobbat här då det har varit liksom som det borde vara. Med en årlig budget så att vi 
kan resonera vad vi behöver.” 

 
I nuläget när det var köpstopp så fanns det ett kort på expeditionen som man kunde hämta för små 
löpande utgifter. Men, för små utgifter var det vanligt att de inte använde sig av kortet eller av det 
ordinarie kontot när det inte var fryst. De handlade för egna pengar eller tog saker hemifrån.  
Lärare 1: ”Ja. Skall vi vara riktigt ärliga så löser vi många småköp själva med privata medel faktiskt. Det kanske är 
viktigt att säga det. Jag tänkte faktiskt på det idag. Det är… som lärare idag så framförallt vi från NO-ämnen, men nog 
andra lärare också, är det något litet man skall ha, för att göra någon lektion rolig eller lite extra så där, så löser man 
det själv. Man åker förbi Ica Maxi och köper lite. Nu behöver vi batterivatten till kemin och då brukar vi dela upp det 
för…Ja, det gör vi ju. Det är skitdåligt att vi gör det. Vi skall ju verkligen inte behöva göra det. Men, att köpa in 
batterivatten skulle inte de säga nej till. Vi skulle inte få nej…Det är destillerat vatten, som vi kan köpa på macken. 
Det är enklaste sättet. Vi kan beställa destillerat vatten också från våra… Ja, det är ju det här som ställer till det också 
med material. Det är upphandlingar hit och upphandlingar dit liksom, så att beställa destillerat vatten t ex. Då har vi 
vår leverantör av kemikalier och det är en helt annan prisklass att beställa där än att åka till OK macken och köpa där. 
Eller om vi skall köpa glykol eller så. Så skall vi köpa det på OK eller via vår kemikalieleverantör?” Sedan spelade 
leveranstiden också in. 

Lärare 3: ”Jag har tagit mina egna sugrör hemifrån som låg och skräpade i en låda så där som man gör. …är det 
smågrejor man behöver… Det är mindre jobb för mig att ta en deciliter salt hemma ur skåpet än att gå upp och låna ett 
kort som jag sedan skall åka och handla för och lämna tillbaka och få kvitto. Den timpengen liksom är inte värt det.” 

Bokköp verkar ha varit det sista stora inköpet. Lärarna är lite oeniga om när köpet skedde och på hur 
mycket pengar det gick. Bokköpet gjorde så att varje elev kunde låna en bok under sin skoltid i NO-
ämnena. Tidigare fick de låna böcker bara när de läste ämnet och klasserna fick avlösa varandra, så att 
när en klass läst klart kunde en annan klass ta över. 
Lärare 2 som varit vid skolan i två-tre år berättade: ”… i våras kom det extra pengar. Så dom köpte vi för. Det var nog 
en 100 000 vi köpte böcker för…Det fanns i våras. Så vi köpte väl in böcker så att varje elev skall kunna ha en bok 
var. Och det fanns inte förut ... Det är första året som jag använder böckerna i alla klasser. Förut så, när jag började 
här, då använde jag böcker och stenciler. Gamla böcker och stenciler. Det står gamla böcker både i kemin och i 
biologin och i fysiken. De är ca 10 år gamla. I vissa ämnen tekniken har vi inte böcker till alla. Där har vi 
klassuppsättningar. De har då böckerna när de läser. Men, det fungerar inte så bra. Vi kan ha böcker på lektioner, men 
vi kan inte ta hem dem.” 

Lärare 4: ” Något år fick vi faktiskt så där 300 000. Men, då var det för att byta ut alla böcker. Men, då var det så att 
kommunen hade något överskott så varje skola fick extra pengar för just sådana typer av inköp. Det var några år efter 
läroplanen trädde i kraft, 2014 kanske. Något sådant där. Och då fick vi frågan. Hur mycket skulle det kosta, hur 
mycket skulle ni vilja ha... Och då vet jag att vi räknade på att alla skulle ha.. Förut hade vi det så att vi hade kanske 
100 st biologiböcker, så tre klassuppsättningar. Så fick vi bytas med varandra. Nu har nio B haft biologi, vem vill ha 
böckerna. Ja, jag vill ha dem. Och så var det någon som drog över tiden och så fick man… Ja, vi får böckerna nästa 
vecka för åttorna har dem. Men, då sa vi: - Vi önskar att alla skall ha en egen bok, så att i början av terminen kan man 
dela ut så att alla får en kemi, biologi och fysikbok. Så har man dem i skåpet. Och då vet jag att vi la in om drygt 
300 000 kr och så fick vi det. Vi blev alldeles chockade. Jaha. Så, då köpte vi böcker….vi har tagit in dem på 
sommarlovet för att inventera lite. Räkna igenom dem och kolla, om det har försvunnit böcker är det bra att veta det i 
sjuan. Alltså, för då får de ersätta om de inte lämnar tillbaka. Så över sommarlovet har vi böckerna och sedan får de 
böcker igen i augusti.” 
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3.3.3 Resurser för laborationer 

Rektorn förutsatte att det fanns tillräckliga resurser vid skolan för att utföra laborationer och att 
laborationsnivån var tillräcklig då han inte hört några klagomål. Lärarperspektivet var att man hade 
fullt upp att göra, att man arbetade med det som fanns. Bland lärarna fanns det lite olika åsikter 
rörande om laborationsnivån var bra, bra-nog eller för låg. 

Rektorn sa att han hade varit så lite i NO-salarna, i princip bara stuckit in huvudet och tittat, så att han nästan inte 
kunde svara på frågan. Han ansåg att undervisningen borde fungera, eftersom han inte fått några signaler från matte-
/NO-lärarna om att de saknade någon utrustning. Samtidigt, såg han fram emot att få träffa matte-/NO-lärarna vid 
utvecklingssamtalen som han skulle utföra på skolan. Han har inte träffat någon av dem än. Vid utvecklingssamtalen 
träffade han lärarna individuellt och som han uttryckte det: ”När jag träffar dem så kommer jag ju att prata om sådana 
saker. Hur ser förutsättningarna ut? Har du förutsättningar att klara ditt uppdrag och så. Så ringar jag in de frågorna. 
Det ser jag fram emot. Att få koll… Jag har inte kommit dit än”. Rektorn upplevde att NO-lärarna vid skolan var bra 
att ”trolla med knäna/koka soppa på en spik. Man frågar jägarna i trakten efter hjärtan och grejor”.   

Lärare 1: ”Jag tror så här att lärare idag, de arbetar med det de har. Och så har man inte så mycket tid att lyfta blicken 
till sin omvärld. Utan… Det är klart att vi får ju de här katalogerna med utrustningar och förslag på nya labbar och 
sådant där. Och… de brukar ju bara hamna bredvid liksom. Man hinner knappt bläddra i dem.” 

Lärare 1: -Upplever du att laborationsnivån är tillräcklig på skolan? ”Ja, det gör jag och det grundar jag i våra resultat 
på nationella proven…De är bra…resultatmässigt så motsvarar nationella proven de betyg och resultat som eleverna 
presterar resten av tiden”. 

Lärare 2 är egentligen inte nöjd med laborationsnivån, men tycker att de uppfyller de krav som finns. 

Lärare 3: ”Jag tror att det är inbyggt i lärarrollen att man är aldrig riktigt nöjd. Det är liksom det som gör att man… Ja, 
nej, det är inte tillräckligt hög nivå. Det finns alltid saker att göra. Men, är den good enough? Ja”. 

Främsta begränsande faktorerna 
Lärarna var överens om att tid, salar och material främst begränsade laborationsundervisningen. Lärare 
2 uttryckte även att den främsta begränsande faktorn för laborationerna var: ”Att eleverna inte vågar 
säga fel. Att de är så rädda för att inte säga rätt ... Idag letar man alltid efter ett rätt svar. Och det är nog 
skolans största svaghet och brist idag.” Han angav att det berodde på undervisningen, att man till 
skillnad mot förr inte tittar på nya saker, undersöker själva. 
 
Tid inkluderade både planeringstid och lektionstid. Främst uppfattade jag det som om planeringstiden 
uppfattades som ett problem. De önskade mer planeringstid för att bl a kunna se över använda 
frågeställningar och få till ett flyt i laborationerna. Lektionstiden upplevdes inte kopplad till 
inlärningskurvan och det upplevdes problematiskt att olika laborationer behövde olika lång tid för att 
utföras. 
 
Salarna var ett problem eftersom de var trångbodda. Labbsalarna var bokade jämt, så det gick inte att 
få förberedelsetid i salen. De fick utföra helklasslektioner i icke-labbsalar. Det försvårade användandet 
av laborationer under dessa, då material måste flyttas fram och tillbaka. Material fick också hämtas 
från salar under lektionstid. 
Lärare 1: ”Nu kommer vi till ett mantra som alla lärare har: man hade önskat att man hade mer tid till att planera och 
reflektera…, men efter rådande förutsättningar så tycker jag att vi gör ett bra jobb på skolan… Men, att sätta sig ned t 
ex med viktiga frågor: Att verkligen se vart vill jag någonstans. Vad skulle jag vilja få ut av den här laborationen? Att 
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välja systematiskt… hela den delen... Jag hade kanske kunnat vara lite mer säker i min argumentation kring varför jag 
väljer just den här laborationen och inte den andra. Och varför jag la upp laborationen på det här sättet…” 

”Jag tror inte att begränsningarna för att genomföra bra laborationer ligger så mycket i materialet faktiskt. Jag tror att 
genomföra bra laborationer handlar mer om frågeställningar. Det krävs inte så mycket för att kunna visa saker och 
ting. Kan jag tycka. Det är rätt basic grejor vi använder oss av”. Lärare 3:”Tiden att förbereda och läsa in sig och välja 
laborationer som faktiskt leder framåt på ett bra sätt. Att välja uppgifter. Då blir tiden helt klart begränsande. -Så du 
tror att det skulle kunna bli bättre om man hade mer tid? O ja. Att få kedjan av labbar att bygga på varandra på ett mer 
utvecklat sätt, att man vet att jag vill ha den här först och sedan den och sedan den här eftersom här skall vi träna på 
det och här på det… Så att man får kedjan att hålla ihop bättre. Nu blir det mycket på erfarenhet och rutin vad som 
brukar fungera. Helhetsblicken blir lite lidande tycker jag.” 

Lärare 2: ” Jag reagerar också på lektionslängden. Det finns ingen koppling till lärande…Det är inte kopplat till 
inlärningskurvan.”    

Lärare 4:”Att t ex att när alla laborationer är i kemisalen, även fysiklaborationerna. Så får man packa en vagn och 
hämta. In och störa på andra lektioner och så. Så det är ju ett problem… Ja, det är … en hel del saker är inne i 
fysiksalen. Då får man gå in under föreläsning. Ursäkta, jag skall bara hämta lite… vad det nu är man skall ha tag på. 
Så det är ju ett problem här, att vi är så trångbodda. Det finns ju inte en minut nästan. Det går heller inte att komma in i 
salen innan och förbereda, för det är lektioner hela tiden.” 

Lärare 3: Ja, schemat. Vi skulle gärna vilja ha en fysiksal och en kemisal. Men, det går inte att ha det så som schemat 
ser ut, för då behöver vi två salar till. Vi har ju en fysiksal och en kemisal, men kemisalen används för laborationer. 
Och då labbar man i fysik och kemi där inne och då är schemat fullt. Så det finns inte möjlighet att lägga några 
helklasslektioner i kemi i kemisalen. Och det ställer till det lite, för då kan du inte ha samma möjligheter till 
demolabbar i helklass. Förevisningslabbar. I fysik nu så får man släpa saker. En klass har jag i fysiksalen och två 
fysikklasser har jag i vanliga klassrum. Och då får man släpa med sig och undervisa.” 

Material 

Lärarna beskrev att det fanns utrustning pga att det var en gammal skola där det fanns grejor kvar 
sedan 50 och 60-talet som de hållit efter ganska väl. De hade erfarenhet av att ha varit på andra skolor: 
gamla med utrustning och en nyare med mindre. De gamla artefakterna var uppskattade, skapade 
stämning och diskussion. De upplevde sig inte sakna något material för att driva sin undervisning. De 
hade demonstationsmaterial och körde samma laborationer varje år för de olika årskurserna. Men, de 
trodde att något skulle köpas in för den kommande digitaliseringen. 

Det material som under den deltagande observationen observerats ha använts i fysikundervisningen är: 
optiska bänken inklusive lampor, spalter och linser, skedar, metallcylindrar/stavar varav några med 
handtag av olika material, bägare och kolvar, baljor, papper, termometrar, plastfolie, värmeplattor, 
gasolbrännare, värmelampa, elkub, metalltråd, stativ för upphängning av tråd, kopplingsledningar för 
el, kork, kapillärrör, bimetallplatta och en aluminiumburk. Inom teknikundervisningen används 
träpinnar för att bygga upp olika saker. Inom kemiundervisningen används t ex koksalt och kolpulver. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är förhållandevis enkel och klassisk utrustning som används. 

Bara en lärare uttryckte brist på material vid skolan. För nuvarande nivå på undervisningen upplevde 
han att han hade tillräckligt med material. Men, han berättade att han inte tyckt att det funnits 
tillräckligt med material de två första åren han arbetat vid skolan och att det berodde på att han hade 
förväntat sig att hålla undervisning på en mer vetenskaplig nivå. Egentligen var han själv inte riktigt 
nöjd med nivån som hölls i skolan, men inga andra verkade tycka att nivån var problematisk. Han 
hade också märkt av nedskärningarna, genom att hans arbete som materialansvarig tagits bort. 
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Lärare 1: ”Jag saknar ingenting i den traditionella undervisningen just nu. Vi har ju ganska tur på den här skolan också. 
Den här skolan är från 50-talet. På 60-talet fanns det ju mycket pengar i skolan verkar det som för det finns ju väldigt 
mycket gamla grejor. Och som vi ändå hållt efter ganska väl. Jag tänker på ljusbord och allt möjligt. Så våra, det vi 
har, har vi ju mycket av. Ja, men det tycker jag. Sedan är det ju intressant när vi får nya läromedel också och man får 
med lite laborationsförslag och liknande som finns med i läromedlen. Det är sällan faktiskt som det är någonting som 
vi behöver köpa in för att kunna genomföra dem. Utan vi har allting här. På ett eller annat sätt, som vi kan använda.” 

”Jag tycker det är häftigt att använda det här materialet. Som vår samling med uppstoppade djur tex utanför, det är ofta 
som jag går förbi och elever pratar om djuren.”  

Lärare 4: ”Nu kommer det nya moment om t ex digitalisering och då känner vi att vi ligger kort liksom.”  

”Första skolan jag jobbade på så var det väldigt gammalt. Det fanns, ungefär som här, det fanns prylar jättegammalt.” ” 
Det fanns ju sådana gamla hplc maskiner…så det fanns ju grejor att hitta… Man gör kromografi, med tryck i vätska.” 
”Sedan kom jag till en skola som hade funnits bara sex sju år innan jag började. Då fanns det ingenting. Det gick inte 
att gå ut i preppen och hitta de här gamla prylarna eller någonting. Så man fick liksom…Ja. Jag vet första gången jag 
skulle ha kemilaboration. Så gick jag ut och skulle hämta gasolbrännare, sådana där små. Och då hade vi inga. Det 
fanns inga gasolbrännare, vi hade bara elbrännare, dvs liksom elplattor. Och jag skulle elda, skulle testa.. vi skulle nog 
elda metallsalter och kolla på olika lågfärger. Och då måste man ju ha låga. Det går ju inte att göra det på en elplatta. 
Och jag stod liksom ute i preppen 25 minuter innan lektionen skulle börja, inga gasolbrännare! -Nej, vi har inte köpt in 
några. Så jag fick snabbt ta fram deglar och hälla i vad jag nu hittade. T-röd, nej jag bara hittade på någonting, skapade 
små lyktor… Det var lite så… Sedan köpte vi ju på oss vartefter, det man märkte man behövde. En del bygger man ju 
själv, skapar modeller för.” ”Och så kom jag tillbaka hit …och då fanns alla de här grejorna igen. Så det är lättare när 
det finns saker.” 

”Vi gör ju oftast samma laborationer hela tiden och det finns ju grejor för det. Varje år ser ungefär likadant ut. Årskurs 
sju vi vet ju vilka laborationer vi brukar göra, vilka funkar, vilka är bra, vilka passar det här området och då finns det 
ju material till det. Och nu är det ju bra för vi läser ju alla, alla klasser läser ju samtidigt. Så vi packar vagnar. Så har ju 
vi en vagn som står hela tiden för ljus, sedan så använder vi alla fysiklärarna den ihop liksom. -Ni har inte 
undervisning samtidigt då? Jodå. Jag var inne hos Lärare 2 i förra veckan och snodde grejor. Tog dem ur handen på 
honom. Är du färdig nu för… Jo det har vi märkt att det korsar lite.”   

Lärare 2: ” Inte första två åren. Nu finns det mer, för nu börjar jag lära mig att tänka på det här sättet. Att standarden, 
nivån har ju sjunkit mot förut. Det är tjugo år senare, det är klart mycket lägre nivå på det man håller på med… det är 
mindre vetenskapligt idag. För att hålla det på en hög vetenskaplig nivå så behöver man den äldre utrustningen. Men, 
nu börjar jag lägga mig på en annan nivå, så nu… Jag försöker tänka om, att använda mer det som finns istället till 
något vettigt.” ”Ja. Bara som det här med värme och tryck så här. Jag vill… vakuumpumpen som vi hade den är 
sönder. Den saknar jag fortfarande, för den kan man göra så mycket… så att de kommer ihåg det och tänker själva på 
det. Och det är ju det jag vill göra, experiment som skapar en eftertanke hos dem. -Men, skall du inte köpa in en ny 
sådan då? Ja, men nu har vi inga pengar alls. Vi kan inte köpa någonting alls. Det finns inte ett öre. Och det är det här 
som är framtiden. Och det här handlar om nivå. Hade det varit för tjugo år sedan hade det varit en klar brist i det hela. 
Idag så är det egentligen ingen, ja, överdrivet, som förväntar sig att vi skall prata om det här mer än jag ungefär. Jag 
tycker inte att det här är acceptabelt. Men, det är inte så många andra som reagerar på det. Så, det kan vara att jag har 
för.. eller fel… tro på innehållet. Det spelar ingen roll, fem år som jag har kvar att jobba ungefär så kan jag inte 
förändra det på i varje fall.” 

”Då jag anställdes ville man utveckla laborationerna. Andra året blev jag ansvarig för labbutrustningen, materialet för 
fysik och teknik. Nu,… finns det ingen ansvarig, Jag hade 16 h undervisning och 2h materialtjänst i veckan. En annan 
lärare var ansvarig för kemi och biologi materialet. Jag flyttade utrustningen till ett förråd. Det stod sex skåp i sal. Nu 
står de i förrådet med den andra utrustningen. Då kan alla komma åt det, även medan lektioner pågår. Jag städade. I år 
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har jag 18 h/vecka i sal dvs undervisning. Det var förra ledningen som la schemat. Förslaget till det. Orsaken var vårt 
underskott.” 

Lärare 3: ”När vi tittar på optiska laborationer, med optisk bänk och linser, positiva och negativa, så finns ju det redan. 
Vi skulle gå in nu och försöka komplettera. Och det finns ju inte att få tag på. Hur nya skolor gör det vet jag inte. För 
det går inte att köpa optiska linser. Ja, det får jag nog säga att det är välutrustat här.” 

4 Slutsats  
Av studien kan ses att personal i skolan ställdes inför ekonomiska och pedagogiska krav som kunde 
vara svåra att uppfylla och som ledde till paradoxer, som har flera lösningar vilka alla kan leda till 
olika konsekvenser. 

När det gäller material kan t ex tyckas att utbildningen blir att ske på en lägre vetenskaplig nivå när 
inte viss utrustning finns tillgänglig. Samtidigt finns det forskning som säger att ”det är användningen 
av för eleverna främmande utrustning och kemikalier som döljer det som demonstrationen är tänkt att 
visa (s 93)” (Skolverket 2008) 

Ses på pedagogik menar som nämnts Lunde, Rundgren och Rundgren (2015) att lärare kan bemöta 
krav på undersökande arbetssätt genom att försöka öppna upp existerande laborationer och imitera 
uppgifter från nationella prov, vilket kan leda till okritiska och passiva samhällsmedborgare. En 
begränsning som anges vid skolan är ”Att eleverna inte vågar säga fel. Att de är så rädda för att inte 
säga rätt ... Idag letar man alltid efter ett rätt svar. Och det är nog skolans största svaghet och brist 
idag.” Eleverna vill ha tydliga laborationsinstruktioner. Vad innebär det att göra undervisningen 
tydlig? 
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Tabell 1. Laborationer i fysik som kännedom erhölls om via insamlade labbhandledningar alternativt 
auskultation.  
Atomfysik: Protoner, neutroner 
och elektroner, Vi ritar 
atommodeller 

Tabeller och figurer att fylla i. 

Isotopbeteckning, atomnummer, masstal, antal protoner, neutroner 
och elektroner. 

Rita in elektronerna i skal för olika ämnen. 

Öka elproduktionen Eleven skall skriftligt rekommendera vilket kraftverk som skall 
byggas: vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. Uppgiften kommer 
från ett nationellt prov. Det beskrivs i uppgiften utifrån vad det 
skall tas ställning och hur resonemangen kommer bedömas. 
Öppenheten i labben ligger i att det inte bara finns ett korrekt svar. 
Alla kraftverk har fördelar och nackdelar och på så sätt finns det 
möjlighet att argumentera för alla kraftverkssorter. 

Blinda fläcken/varför har du två 
ögon (utförd under helklass) 

Eleven skall titta på ett papper med ett kryss och en punkt på, 
blunda på ena ögat och ändra avståndet. Vad händer med pricken på 
ett visst avstånd? Förklara det som händer? Varför störs vi inte av 
detta i vanliga fall? 

Eleven skall pricka måltavlor med en penna så att det blir en punkt, 
först när eleven ser med ett öga och sedan med båda.  

Ta reda på densiteten hos 
cylindrar och stavar av olika 
metall 

Endast detta är skrivet som uppgiftsbeskrivning. Uppgiften är 
given, men inte metod och resultat. Utifrån det som genomfördes, 
övade de på att skriva rapporter. 

Skedspeglar Eleven skall se på sin spegelbild i båda sidorna av en sked (den 
inåtbuktande och den utåtbuktande), planera, genomföra och 
redovisa sin undersökning. En beskrivning av att en matsked 
faktiskt har två olika typer av speglar ges, sedan en punktlista med 
hur det kan växlas mellan att skriva olika delar i rapporten och 
utföra undersökningen, samt vad som skall vara med i slutsatsen: 
Skriv slutsatsen där du ritar och förklarar med ljusstrålar. 

Konvex och konkav lins Eleverna skall använda sig av sin kunskap om speglar och ljusets 
brytning i olika material och rita hur de tror att ljusstrålarna 
kommer gå före, igenom och efter linsen. Ställa i ordning den 
optiska bänken (materiallista ges), rita av strålgångarna de såg, 
samt svara på om deras hypotes stämde. 

Kikare Eleverna skall bygga upp en kikare mha den optiska bänken. En 
kopia ur ett gammalt känt läromedel med punktade linjer att fylla i 
används som manual.  
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Tabell 2. Laborationer inom andra NO-/teknikämnen än fysik som kännedom erhölls om via 
insamlade labbhandledningar alternativt auskultation.  

Teknik  

Godisfångare Eleverna får i uppgift att bygga godisfångare. De skall stå 2 meter från ett bord 
och kunna ta så mycket ”godis” som möjligt från bordet. Mest godis vinner! 
Materialet (pinnar, tejp, papper, snöre) och mängden de får använda till sina 
godisfångare är givet, men inte hur godisfångaren skall se ut. 

Upptäckarjocke Eleverna skall intervjua en uppfinnare/produktutvecklare ute i industrin.  

Uppfinnaren Eleverna skall uppfinna en ny produkt. Teckna ned sin ide med beskrivning 
och skiss, ev göra en liten prototyp. 

Friggebod Eleverna får en detaljerad beskrivning över hur de kan bygga en friggebod 
med träregelstomme i förminskad skala. Träpinnar som kapas och limmas 
används till byggnationen.  

Bygga en bro De skall bygga en bro i papper som sedan belastas 

Hur vinner man 
dragkampen / 
Repövning (under 
helklass) 

Eleverna har dragkamp med pappersremsor. Hur skall man bete sig för att få 
längst pappersbit kvar? / Vilka material repar vilka? Vilka material kan du repa 
med nageln? Dessa labbar gjordes som del av helklasslektion i grupper. 

Kemi  

Kolväten Rita upp strukturformel och molekylformel för olika kolväten. 

Filtrering Eleverna skall filtrera vatten med koksalt och kolpulver i. Observera: Vad 
händer med kolpulvret? Vad kallas det som passerat filterpapperet: rent vatten, 
slamning eller en lösning? Hur kom du fram till det? Därefter koka bort 
vattnet. Vad finns sedan kvar i bägarens botten? En detaljerad beskrivning med 
material som behövs, punktlista över utförandet, bilder som förtydligar 
utförandet finns i beskrivningen. Laborationen är inte särskilt öppen alls. Det 
enda som inte finns utskrivet är svaret på frågorna, men det är underförstått att 
det finns rätta svar till dessa. 

Vatten som 
lösningsmedel 

Mer beskrivning saknas. 
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Tabell 3. Laborationer inom ämnesområdet Värme i fysikundervisningen för åk 7: två laborationer 
som jag utförde i några klasser samt några demonstrationslabbar, samt ett ytterligare laborationspass 
inom området som jag auskulterade vid. 

Labbpass 1 När känns vattnet kallt (känn i balja med varmt respektive kallt 
vatten, därefter i en med ljummet), Fasövergångar (varm och kallt 
vatten fylls i bägare som ställs med plastfolie över), Värmekonst 
(pappersspiral hålls över värmeljus) 

Labbpass 2 Hur ändras vattnets temperatur när man värmer det? Isbitar 
värmdes till vattnet kokade och konstant temperatur uppnåddes. 

Demonstrationslabbar Värmeutvidgning av tråd som elektricitet går genom, vatten-
vätsketermometer, bimetall och värmespridning från värmeplatta. 

Labbpass 3 Ett effektfullt försök (en varm aluminiumburk trycks ihop när den 
sänks ned i kallt vatten, Strålningsvärme (värmelampa lyser på en 
svart och en silverfärgad bägare med vatten och vattnets 
temperaturökning noteras; bägarna ställs att svalna – vilken svalnar 
fortast?), Värmeledning ”Grilla korv” (Eleverna håller mha handtag 
i olika material metallstavar mot en gasollåga – vem släpper först?) 
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