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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen är, att ta reda på vilken betydelse elevernas laborationer under 

grund skolan senare år har, och om laborationer i kemi bidrar till utvecklingen av förståelsen 

av kemi. Vidare vill jag undersöka, om eleverna tycker att laborationerna är lärorika och 

förstår syftet med dem. 

Undersökningen utfördes som en kvantitativ enkätundersökning med tre klasser i årskurs nio i 

grundskolan. Grundskolan delar lokaler med gymnasieskolan, vilket bidrar till 

samordningsmöjligheter, samt att laborationssalar, och material är bra. Resultatet visar, att 

eleverna har likartade åsikter om laborationernas betydelse för förståelsen av kemi. 

Undersökningen visar också, att eleverna tycker om laborationerna och tycker att de är 

lärorika, samt att laborationerna bidrar till förståelsen av kemins teori. Dessutom har 

diskussionerna och samarbetet under laborationen stor betydelse för lärandet av 

naturvetenskap. 
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Inledning 

Under min VFU har jag undervisat i många lektioner i kemi, i olika klasser årskurs 7-9 i 

grundskolan. En tid följde jag också min handledare som auskultation.  Under VFU:s gång 

har frågor kring kemi laborationer aktualiserats, eftersom en stor del av kemi undervisningen 

bygger på laborerande. 

Som andra No-ämnen består kemiundervisningen av olika moment: teoretisk del, laborationer 

och demonstrationer. Laborationerna är en stor del av undervisningen i de naturvetenskapliga 

ämnena.  Enligt KOLFS, 1994.s11) ska laborationerna fungera som en illustration till teorin, 

medan teoridelen lär eleverna kemiska begrepp och hur man använder dem i praktiken. Under 

samtal med elever på min partnerskola, visade det sig att många av dem inte anknyter 

teorilektionerna till den laborativa delen. Det visade sig också, att de hade svårt att använda 

kunskaper från teorilektionerna, vid problemlösning under laborationerna. Jag fick intrycket, 

att det ofta hände att elever utför laborationen utan att lära sig någonting, eller att förstå syftet 

med att de laborerar. Visserligen kunde de komma ihåg vad som hände och vad de har gjort 

men inte varför det hände. I olika studier, artiklar och avhandlingar, möts man av budskapet 

att våra elever tappar intresset för naturvetenskap. Jag är intresserad av att undersöka 

grundskolelevers syn på kemilaborationer, och hur de uppfattar att laborationerna kan bidra 

till ökad förståelse för dem naturvetenskapligt ämnesområde. 

Syfte 

Syftet med mitt projekt är, att undersöka hur grundskolans elever i de senare årskurserna ser 

på laborationer i kemi, och om de kan bidra till att öka intresset och förståelsen för kemi som 

naturvetenskapligt ämnesområde. Ett annat syfte med arbetet är, att jag vill undersöka hur jag 

som lärare kan använda laborationen, för att öka elevens intresse för naturvetenskapliga 

ämnen.  

Frågeställningar 

Arbetet söker svar på följande frågeställningar:  

1) Vilken betydelse har laborationer i kemi för elevernas förståelse? 

2)  Vilka uppfattningar har elever om kemilaborationer?  
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Disposition 

Examinationsarbeten ska bestå av ungefär fem kapitel. I det första kapitlet vill jag skriva en 

inledning som en bakgrund till syftet och frågeställningarna. I kapitel 2 ska jag ta upp 

bakgrunden (Styrdokument och läroteorier), som behövs för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Där ska jag diskutera också tidigare forskning som berör det här arbetet. 

Metodval, genomförande, forsknings och metoddiskussion ska jag ta upp kapitel 3. I kapital 4 

kommer jag att analysera resultatet och återkoppla det till litteraturstudien. Kapital 5 ska jag 

diskutera resultaten och frågeställningar. I det sista kapitlet dras slutsatserna av denna studie, 

samt diskuteras konsekvenserna för min yrkesroll. Som avslutning kommer referenslistan, 

följd av bilagor med de frågor som användes vid enkätundersökningen. 

Bakgrund 

Naturvetenskap 

Naturvetenskap är ett ämne, som är obligatoriskt i svensk grundskola. Under grundskolans 

senare år läses detta uppdelat i tre ämnen, biologi, kemi och fysik. Samlingsnamnet för detta 

ämne är Naturorienterande ämnen vilket förkortas NO. När vi använder begreppet naturorien-

terande ämnen, betyder det skolans naturvetenskapliga ämnen. Naturorienterande ämnen 

handlar om att beskriva och förstå naturen runt omkring oss (Svein Sjöberg s41). Vidare be-

skriver han, att vetenskapen har skapats av människan med syftet att förstå världen. Syftet 

med naturorienterande ämnen är, att eleverna ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga 

sammanhang och mönster(Skolverket 2000a s46). Eleverna ska sträva mot, att utveckla sin 

förmåga att se modeller och sammansättningar, vilket dessutom gör att de förstår sig på värl-

den genom sitt undersökande arbetssätt (ibid) ). De ska också sträva mot att utveckla kunskap 

om, hur experiment utformas utifrån teorier, och hur detta i sin tur leder till, att teorierna för-

ändras (skolverket 2000a s47). Inom de naturorienterande ämnena ska eleverna lära sig att 

göra antaganden, vara kritiska, och att praktiskt pröva sina antaganden, samt att kunna argu-

mentera för antagandena (ibid). Sjöberg förklarar att naturvetenskapliga mål är, att beskriva 

och förklara verkligheter, både den levande (biotiska och den icke levande (abiotiska). Han 

menar, att lära sig naturkunskap är, att eleverna tar till sig naturvetenskapens begrepp och 

termer och därmed blir delaktiga i dess specifika kunskaper och färdigheter. Undervisningen i 

naturvetenskap i grundskolan delar enligt (Andersson 1993 s57) tre perspektiv: Det första är 

elevensperspektiv-det är att förstå så mycket som möjligt om elevens utgångsläge, för att få 
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honom/henne att hänga med från början. Det andra är kunskapsteoretiskt-den grundsyn man 

har på kunnande och lärande, påverkar hur undervisningen läggs upp och förlöper. Det tredje 

perspektivet är de naturvetenskapliga ämnenas karaktär. Naturvetenskapens karaktär betonar 

vikten av, att utveckla en kritisk förmåga, som används för att bedöma pålitligheten och gil-

tigheten hos naturvetenskapliga resultat.  

Varför ska man lära sig naturvetenskap? 

Naturvetenskapliga studier har funnits med i skolans uppdrag ända från början, och 

naturvetenskapliga kunskaper är en självklar del av vårt dagliga liv i samhället. Kunskaper i 

biologi, fysik och kemi är nödvändiga för läkare, ingenjörer, veterinärer, tandläkare, 

sjuksköterska m.fl-det vill säga för alla yrken där man sysslar med människokroppen, djur, 

växter, naturen och olika material. Naturvetenskap är enligt Wickman (2009) i högsta grad 

levande och en del av samhället. Det finns sju kunskapsemfasser som Robert Douglas 

beskriver sin bok (Wickman (2009) s170).  Enligt Douglas bör man förklara för elever och 

lärare de olika syftena med varför man ska lära sig naturvetenskap.  

Sju olika kunskapsemfasser 

Forskaren Douglas Roberts utvecklade begreppet kunskapsemfaser. Emfas betyder betoning, 

och Robert lämnade olika förklaringar som skulle besvara elevers frågor om varför man skulle 

lära sig naturvetenskap (Robert D (1991); Wickman (2009) s170).  Kunskapsemfaserna 

riktade sig framförallt mot individens fråga. Rober beskriver olika sätt att undervisa i 

naturvetenskap, som lärare väljer mellan för olika syften. Nedan sammanfattar vi Roberts sju 

olika kunskapsemfaser. 

Den första emfasen benämner han den säkra grunden (1)  och menar att syftet med att lära sig 

NO är, att eleverna har användning för kunskapen senare i skolan, på universitetet eller i 

något annat framtida sammanhang. Robert menar att man måste lära sig NO, för att man har 

nytta av det senare i skolan. Han betonar att man måsta förklara för eleverna, att de lär sig 

under de tidigare åren i grundskolan. När eleven kommer dit, får de reda på, att de behöver 

detta för att klara av gymnasiekurserna.  Svaret på elevernas frågor om, varför jag ska lära 

mig detta innehåll är, ” Därför att du behöver kunna det senare”. Fördelar med denna emfas är 

enligt Wickman 2008), att eleverna kan orientera sig i, vad de behöver studera i ämnet på 

nästa skolnivå.  Nackdelarna är, att eleven hela tiden förbereds för nästa steg, och att elever 

som inte vill delta, har svårt att se syftet med kunskaperna. 
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Den andra emfasen kallas den rätta förklaringen (2) och fokuserar på, att eleverna bör lära sig 

vad naturvetenskapen har kommit fram till. Denna emfas hävdar, att det är vissa saker som 

man måsta känna till, helt enkel, därför att forskarna har fastställt att det är sant. Emfasen ger 

en bild av naturvetenskapen, som att man bara söker den sanna förklaringen ”När eleverna 

fråga varför vi ska lära oss ett visst innehåll, är svaret” därför att det är så. Ni bör känna till 

sanningen.” Svaret betonar att eleverna bör känna till vissa naturvetenskapliga resultat och 

begrepp, därför att de är allmänt naturvetenskapligt accepterade. Denna emfas är inte det som 

prioriteras mesta i skolan. 

Vidare anger Robert tredje emfasen, att kunna förklara själv(3), och menar att förklara 

naturen och den materiella världen för elevens egen förståelse och förmåga. Han menar att 

elevens egna förklaringar till fenomen, ofta överensstämmer med hur vetenskapsmän i 

historien förklarade fenomenet.  Han poängterar t.ex när eleverna får möta varandras 

resonemang om naturen, och de jämförs med hur människor i olika tider har förstått samma 

saker. Mötet mellan olika erfarenheter blir ett väsentligt innehåll i undervisningen. Han menar 

att ur samspelet med andra elever och mellan elever och lärare, växer förståelsen och 

kunskapen fram, först då eleverna får en chans, att kommunicera sina kunskaper till andra 

elever. När eleven frågar varför man ska lära sig ett visst innehåll är svaret: ”Därför at det är 

roligt.” 

Den fjärde kunskapsemfasen är Naturvetenskapen i vardagen (4). Här beskrivs att 

naturvetenskapliga kunskaper till exempel kan vara väsentliga, för att bättre hantera teknik 

som enklare elektriska dragningar, trädgårdsskötsel eller hantering av olika ämnen i köket 

eller i verkstaden. Robert betonar, att vi behöver kunskap i naturvetenskap som konsument, 

för att bättre sköta vår hälsa. Han menar, att vi behöver naturvetenskapliga kunskaper för att 

läsa uppgifter om effekt och spänning på förpackningar, eller för att förstå näringsinnehållet i 

den mat vi handlar.  Skillnaden mot den rätta förklaringen, är att eleverna här lär sig hantera 

problem, utan krav på att kunna för klara dem. 

Emfas nummer fem namnger Robert Naturvetenskapliga arbetssättet (5) och betonar den 

naturvetenskapliga arbetsprocessen snarare än dess kunskapsprodukter. Rober betonar, att 

man ska ha den förmåga som krävs för att göra vetenskapliga undersökningar. Vidare 

förklarar han, att i det här naturvetenskapliga arbetssättet ingår alla arbetsmetoder som är 

användbara för att lösa naturvetenskapliga problem. 

Vidare anger han den sjätte emfasen Naturvetenskap och beslutfattande (6), och belyser 

vikten av samspelet mellan naturvetenskap, teknologi och samhälle. Robert beskriver hur 
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syftet med naturvetenskap och beslutsfattande är, att eleverna ska kunna delta i politiska och 

personliga beslutsprocesser i samhället, där naturvetenskaplig kunskap är inblandad. På 

frågan varför eleven ska lära sig det här är svaret: ” Därför att det hjälper dig att fatta bättre 

beslut- både för dig själv och tillsammans med andra” 

Den sista kunskapsemfasen är Naturvetenskapens karaktär (7), och betonar vikten av att 

utveckla en kritisk förmåga, som kan användas för att bedöma pålitligheten och giltigheten 

hos naturvetenskapliga resultat. Robert skriver att eleverna inte bara ska träna på att göra egna 

undersökningar för att själva komma fram till naturvetenskapliga resultat., utan också ska ha 

kännedom om vad naturvetenskap är, hur de skiljer sig från andra områden samt hur säkra 

naturvenskapliga resultat är.  

Fyra argument 

Varför är de naturvetenskapliga ämnena viktiga i skolan? Sjöberg (2000) s219), beskriver och 

motiverar naturvetenskaplig utbildning med fyra argument; ekonomiargumentet (1) 

nyttoargumentet(2),demokratiargumentet (3) och kulturargumentet (5). 

1) Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och 

utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. Han säger, att vårt samhälle 

präglas av ett näringsliv, som mer och mer orienteras mot vetenskap och teknologi.  Vidare 

betonar han att samhället behöver arbetskraft med god vetenskaplig skolning, och ungdomar 

med dessa kvalifikationer kommer att vara bättre rustade att möta arbetslivet, än de som inte 

har sådan kunskap. 

2) Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av, att bemästra 

vardagslivet i ett modernt samhälle. Sjöberg säger, att kunskaper och färdigheter i 

naturvetenskapliga ämnen hjälper oss, att bemästra vardagslivet.  För att vi ska bemästra den 

verkligheten, och för att vi ska undgå att känna oss helt främmande, måste vi ha en 

grundläggande förståelse för den naturvetenskap som allt vilar på.   

3) Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och 

ansvarsfullt deltagande i demokratin. Kompetens i naturvetenskapliga ämnen, är ett 

nödvändigt redskap för att demokratin ska fungera.  I en demokrati är det viktigt, att 

människor har möjlighet att påverka sin egen situation. Ska man påverka en situation, är det 

naturligtvis helt nödvändigt att man förstå den, och att man är kapabel att skilja mellan bra 

och dåliga argument. 
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4) Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur. Det finns 

många som inte alls ser vetenskapen som en del av kulturen. 

 I naturvetenskapen finns inte plats för varken religiös eller annan slags tro. Det hindrar 

naturligtvis inte, att naturvetare kan ha en religiös övertygelse också, men det uppfattas alltid 

som ovidkommande eller ointressant i deras roll som naturvetare (Svein Sjöberg s71).  

Enligt(Wickman 2002) används bland annat laborationer, för att verkligen förstå naturveten-

skap. Vidare förklarar han att laborationer, experiment, hypotesprövning och iakttagelse, är 

viktiga sätt att lära sig naturvetenskap. Eleverna lär sig mängder av detaljer under en laborat-

ion, som de inte skulle kunna få på samma sätt genom vanlig undervisning. Därför har labo-

rationer en stor plats i naturvetenskapen. Mycket kunskap om naturen och dess fenomen har 

uppnåtts med hjälp av experiment och observationer(Högström s14). Vidare beskriver han 

också, hur undersökande och laborativt arbete, därför ses som en naturlig och betydande del 

av den naturvetenskapliga undervisningen. Laborationer uppskattas också för sin förmåga att 

illustrera fenomen, att entusiasmera elever och väcka intresse och nyfikenhet (ibid). 

 

Kursplan och Styrdokument 

Det experimentella arbetssättet har varit en viktig pedagogisk metod redan första 

styrdokument. I Lgr 62 beskrivs elevernas behov till ett aktiv arbetssätt och det står: 

Avsikten är inte i första hand att i undervisningen framlägga färdiga åsikter, fakta och 

resultat, utan att låta eleverna i största möjliga utsträckning skaffa sig kunskaper genom eget 

arbete och egna upplevelser. Skolarbetet skall alltså bygga på deras egen aktivitet (Lgr 62 

s204) 

Senare beskriver kursplanen för den Svenska grundskolans mål för de naturorienterande 

ämnena under tre olika rubriker: Natur och människa, Den Naturvetenskapliga verksamheten 

och Kunskapens användning (Skolverket, 2000 s 46). I kursplanen beskrivs mål för de 

naturorienterande ämnena under rubriken Natur och människa:  

… ”sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig samt stärker denna 

förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet (Skolverket 2000 s 46). 

Laborativt arbete beskrivs framförallt inom Den natur vetenskapliga verksamheten och det 

står:  

”utvecklar sin förmåga att se samband mellan iakttagelse och teoretiska modeller.” 
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( Skolverket 2000 s47). 

”utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån och hur detta i sin tur leder till att 

teorierna förändras” (Skolverket 2000 s 47). Vidare beskriver kursplanen kunskapens 

användning: 

”utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att stödja 

sina ställningstaganden”( skolverket 2000 s47). 

De minsta kunskaper som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, som handlar 

om laborativt arbete, är att eleverna ska: 

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

slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form. 

”ha kunskap om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å ena sidan 

och erfarenheter från undersökningar å den andra”. 

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

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

används i konst, skönlitteratur, myter och sagor” (Skolverket s49-50). 

Vi kan säga att laborationer i kursplanen ses som en viktig del av naturvetenskaplig 

undervisning, som bidrar till elevernas kunskaper om hur naturvetenskaplig kunskap uppstår 

och ombildas. 

Olika lärandeteorier 

Konstruktivism  

Det finns olika lärandeteorier om hur och när man lär sig. Vygotskij är en av dem som står 

bakom teorin om det socialkulturella perspektivet. Vygotskij anser att människans lärande är 

beroende av biologiska och kulturella förutsättning. Det sociokulturella perspektivet har 

utvecklats ur konstruktivismen, och utvecklats vidare i kognitivismen. Konstruktivismen 

innebär att skapa förståelse utifrån upplevelser eller erfarenheter. (Sjöberg s45) skriver att en 

konstruktivistisk utgångspunkt, är en bestämd syn på den enskilda individens lärande, och på 

den mer organiserade kunskap som går i arv från en generation till en annan, alltså den 

vetenskapliga kunskapen. Vidare menar han att synen bör skapas på nytt av varje enskild 

individ; eftersom den vävs samman med det som individen vet och kan sedan tidigare. Enligt 

(Sjöberg 2010) sägs Jean Piaget var en av grundarna bakom konstruktivismen. Hans teori har 

stor betydelse för många skolämnen. Många länder inspirerades av hans konstruktiva 

tänkande särskilt när det gäller naturvetenskapliga ämnen. En orsak till detta kan vara att 
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Piaget hade ett ursprung som biolog. Han hade någon kunskap om naturvetenskapliga ämnen. 

Hans exempel på elevernas logik är anknutna till fysik- och kemi problem (Sjöberg 2010). 

Den konstruktivistiskt teorin säger är att barnen ska tillåtas vara aktiva, och utifrån sin egen 

nyfikenhet upptäcka saker på egen hand. Det laborativa inslaget får då en naturlig roll.  Piaget 

betonar att barnen kan förstå sammanhang på egen hand och inte lära sig vad som helst 

utantill. Han menar att människan har en stark drivande kraft, att lära sig sin egenomgivning. 

Lärandet är i högsta grad en aktiv process, i vilken barn och ungdomar uppnår nya kunskaper, 

genom egna handlingar och erfarenheter (Piaget, 1972). Piaget ser inte människor som en 

passiv utan som en aktiv varelse.  Han betonade att människan är medfött aktiv och nyfiken, 

och därför lär sig på egen hand, och lärarens uppgift är att stimulera barns upptäckarlusts och 

kreativitet. Han framhävde hur barn skulle få vara aktiva och upptäcka saker på egen hand, 

arbeta laborativ, och styras av sin egen erfarenhet, man skulle förstå och inte bara lära sig utan 

till(Säljö (2000 s58). Eleverna ska få experimentera och lösa problem själva medan lärare 

vägleda eleverna och detta är bästa effekt på elevernas kunskapsutveckling. 

Genom att använda ett laborativt arbetssätt i kemin, skulle det enligt den konstruktivistiska 

synen ges möjlighet till ett lärande hos eleverna. Ett problem som kan uppstå är, att flesta 

lärare struntar i laborationer (Hofstein, 2004) och då är det svårt att få eleverna nyfikna och 

besvara frågor med bra svar. Detta leder till att intresset slocknar från både lärare och elever, 

och eleverna fortsätter deras utbildning men har stora brister enligt kunskapsbrister 

Empirismen 

Empirism (av grek. empeiri´a erfarenhet), filosofisk riktning som i motsats till rationalismen 

betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap (Nationalencyklopedin). 

Empirism är en kunskapsteori där kunskapen baserar sig på erfarenheter, och erfarenheterna 

är den enda vägen till kunskap (Andersson 1993 s16).  Erfarenheterna förmedlas antingen av 

de yttre sinnena (syn, hörsel etc) eller av ett inre sinne. De kunskaper vi får via de yttre 

sinnena är tillförlitliga och sanna. Det inre sinnet fungerar passivt för att skapa 

generaliseringar och inre bilder som kan överföras till likartade problem (ibid). 

Naturvetenskapen är empirisk och baserar sig på erfarenheter och observationer av den 

verkliga världen, antingen direkt i naturen eller genom försök och espriment i 

laborationer(Svein Sjöberg(2010) s281). Enligt det empiriska synsättet har det laborativa 

arbetssättet stor betydelse. Genom att eleven undersöka och prova, så kan kunskap överföras 

från laborationsarbetet till eleven. Laborationer kan inte alltid innehålla alla nödvändiga 
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kunskaper. Han betonar att läraren ska hjälpa eleverna, genom att organisera arbetet både 

genom muntliga och skriftliga instruktioner. 

Tidigare forskning om laborativt arbete. 

I ett laborativt arbete innebär ett undersökande arbetssätt, att elever planerar och genomför 

egna undersökningar, inom områden där tillvägagångssätt och resultat inte är bestämt i förväg 

(Högström 2009). Laborativt arbete har en stor plats i dagens NO-undervisning, och en av 

orsaker till det är att laborationen skapar intresse bland eleverna för deras grundläggande kemi 

inlärning(Wickman, 2002). Per-Olof Wickman är professor i didaktik, och bedriver forskning 

inom området lärande i naturvetenskap. Han betonar att laborationer, experiment och 

hypotesprövning är de viktigaste sätten att lära sig natur-vetenskap. Wickman poängterar att 

elevernas lärande beror på hur mycket de har deltagit i det laborativa arbetet. Om man prövar 

hans antaganden om naturliga fenomen förstår man bättre eftersom laborationen är 

kunskapssökande metod och undersökande arbetssättet som använder olika område. Hult 

(2000) tror på samma teori som Wickman, han skriver att laborativt arbete inom 

naturvetenskapen är viktigt eftersom det stödjer teori inlärning. 

Vad är en laboration egentligen? 

Laboration är Enligt(Nationalencyklopedin), praktiskt arbete och experiment, vanligen i 

undervisningssyfte. Vetenskapslaboratorier har funnits sedan åtminstone 1600-talet medan 

laboratorier i undervisningssyfte framför allt växte fram under 1800-talet (Hult, 2000). Vidare 

beskriver han att laborationer och experiment går i varandra och ibland används synonymt. 

Laborationer är metoder där en hypotes prövas genom experiment och observation (SKOLFS 

1994: s11). Laborationen ger personen som laborerar möjlighet att pröva en tanke eller en 

teori medan experiment ger den studerande en möjlighet att pröva och bekräfta olika teorier, 

samtidigt ger den studerande en träning av hur det är att arbeta med metoderna som 

vetenskapen använder sig av även att mäta och observera (Hult (2000, s19). Vidare betonar 

han, att det inte är så stor skillnad mellan experiment, laborativt och praktiskt arbete, men alla 

har en koppling till det vi kallar laboration. Han beskriver att experiment är en del av det 

laborativa arbetet, som i sin tur är en del av det praktiska arbetet, och allt-sammans är en del 

av naturvetenskapliga undervisnings- och inlärningsmetoder. Förut anknöt forskare 

laborationer till en viss plats, till exempel en laborationssal med utrustning, medan praktiskt 

arbete på annan plats än i denna sal, så som en exkursion, skulle inte få kallas laborativt arbete 

(Högström 2009 s15).  Senaste tiden har betydelsen av ordet laboration ändrats, och uppfattas 
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som mycket bredare och inte knutet till en viss plats eller sal med relevant utrusning. 

(Högström 2009) förklarar i en ny undersökning, att elever och lärare använder orden 

experimentera och laborera liknande.  

Styrdokumenten har inte uttryckt skillnad mellan experiment och laborativt arbete. Högström 

förklarar, att de två viktigaste perspektiven på laborativt arbete är "det ska alltid ha ett 

utbildningssyfte; och " eleven ska vara aktiv".   

Varför är laborationen så viktig och absolut nödvändig? 

 

Laborationen är något mycket väsentligt inom naturvetenskap och teknik, oavsett på vilken 

nivå undervisningen bedrivs. Gamla och nya styrdokument informerade skolledning och 

lärare om hur de skulle bedriva utbildningsformerna. ( Skolverket, 2001a), står i skolans 

uppdrag att" eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 

arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Enligt 

styrdokumenten (Lpf11) ska undervisningen sträva mot att eleverna ska kunna få prova på att 

lösa problem på det sätt de själva har funderat ut, ska träna på att tänka kritiskt samt ska öva 

sig på att lösa praktiska problem och arbetsuppgifter. I alla kursplaner mellan åren 1962 och-

2000 står, att laborationer ska öka elevers intresse för naturvetenskap.  Laborativt arbete har 

stor betydelse för elevers lärande i naturvetenskap (Leach, 1998, Wellington 1998,Högström 

2008). Hodson (2001) och Millar (2004) anser att det laborativa arbetet är nödvändigt i den 

naturvetenskapliga undervisningen.  

(Håkan Hult (2000 s13) motiverar att laborationen skapar intresse och visar tillämpningar av 

en teori. Vidare betonar han, att laborationen är ett komplement till teorin och ger en 

grundläggande förståelse för skillnaden mellan teorin och det fysiska objektet. Inlärning bör 

ske med alla sinnen, och laborationen ger möjlighet att se, känna, lukta och höra (ibid). 

Svensson m fl 1999,(Hult 2000 s13) säger, att verkliga situationer och laborationer används 

för att betona och framhäva integrationen mellan teori och praktik, och för att hjälpa 

studenterna att identifiera den uppfattning de förd med sig till utbildningen, och de 

inlärningsbehov som de har. Vidare menar han att laborationerna inom miljövettar 

programmet är till för att introducera studenterna i de tekniker som används i miljövetenskap, 

underlätta en djupare förståelse för teori, öka studenternas förståelse för den vetenskapliga 

kunskapsprocessen, samt utveckla deras förmåga till kritisk utvärdering av data.   
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Laborationerna ska således inte enbart hjälpa till att utveckla yrkesskickligheten, utan också 

uppmuntra och stimulera nyfikenheten, ifrågasättandet och en djupare förståelse (ibid s 13).  

 (Hofstein & Lunetta 2004; Högström 2009) beskriver hur eleverna genomför laborativt 

arbete, ställer egna frågor, föreslår hypoteser, söker information, observerar föreslår 

förklaringar och förmedlar resultat. Vidare beskriver han att sådana arbetssätt ger eleverna 

mer kontroll över sitt laborativa arbete, utvecklar deras tänkande och tränar deras förmåga att 

agera på ett sätt som kan liknas vid en vetenskaplig undersökning. Många studier har visat 

(Strömdahl 2002 s99), att laborationer och praktiskt arbete förstärker en uppfattning av 

naturvetenskapen som en samling fakta, som inte går att ifrågasätta. Han påpekar att, 

studenterna tillsammans med andra studenter och med lärare, använder tidigare kunskaper för 

att skapa nya kunskaper, i samarbete med varandra och i mötet med laborationsmaterialet. 

 

Varför laborerar eleverna i kemi? 

Det finns många anledningar till att eleverna laborerar i kemi. Forskningen ger en bild, och 

motiverar laborationen med följande delkapitel. Till i början placerar de in laborationen i ett 

historiskt sammanhang, genom ett exempel från den svenska skolan. Men forskarna har olika 

syn på vilken laborationens roll i klassrummet är. Sedan 1800-talet ser man laborationen som 

en del av den naturvetenskapliga utbildningen. De nuvarande kursplanerna är reviderade och 

utvecklade de tidigare kursplanerna. Det står i alla läroplaner från för fram till nu att 

laborationerna är viktiga.  

De flesta elever tycker att det är rolig att arbeta med olika typer av laborationer och experiment. De tror att 

laborationen ökar aktiviteten i klassrummet, istället för att bara sitta och lyssna på teori. Lgr 11 s 31) 

förklarar att läraren ska i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper, som främjar elevens lärande.   

Laborationerna i den naturvetenskapliga undervisningen kan ha olika syfte och former (Per- 

Olof Wickman).  Strömdahl (2002) skriver att en förklaring till laborationernas popularitet, är 

förstås att naturvetenskap är otänkbar utan naturen själv. 

 (Hult (2000)  s15), har sammanfattat resultatet av sin forskning i sju olika syften med 

laborationer. Dessa är följande: 

1. Laborationen kan vara ett komplement till teori, den kan visa tillämpningen av en teori och 

den kan ge studenterna en bred och fördjupad förståelse av fenomenet.  
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2. Laborationen hjälper studenterna att utveckla en analytisk och kritisk förmåga. De övas i att 

reflektera, granska, tänka, planera och formulera mål. 

3. Laborationen hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande, dels genom att fler sinnen 

används vid lärandet, dels för att de genom laborationen bättre ser vilka inlärningsbehov de 

har. 

4. Laborationen underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete. Här inkluderas moment som 

hypotesprövning och utvärdering och förfining av teorier, men även hur forskningsresultat 

accepteras och förmedlas. 

5. Laborationen ger möjlighet att se och pröva tekniker som används vid vetenskapligt arbete. 

Här övas färdigheter och hantering av naturvetenskapliga instrument, mätmetoder och 

procedurer. 

6. Laborationen hjälper till att göra studenterna motiverade för tekniska och 

naturvetenskapliga studier. Denna typ av laboration ska ge de mest grundläggande 

förutsättningarna för att möjliggöra vidare utbildning inom ämnet. Den ger också eleverna 

lusten att fortsätta. 

7. Laborationen är också ett lämpligt instrument för att utveckla den sociala kompetensen. 

Syftet med denna typ av laborationer är att kunna kommunicera naturvetenskap. Den skapar 

även övning i att samarbeta, lyssna och argumentera. 

Målet med laborativt arbete kan indelas i tre huvudområden (Jenkins,(1999); Wellington, 

1998b Högström, 2009). Det första anknyter till utveckling av kunskap och förståelse, det 

andra till attityd och motivation och det tredje till laborativa färdigheter och arbetssätt (ibid). 

(Anderson & Krathwohl (2001), Högström 2009 s55) förklarar att den kognitiva domänen 

gäller för elevers förståelse av naturvetenskapliga begrepp och av naturvetenskapligt arbete. 

Målen inom den affektiva domänen handlar om att skapa intresse, uppskattning och positiva 

attityder (Krathwohl, Bloom & Msia, (1964). Högström 2009 s55).  Harrow, (1972) 

.Högström (2009) har beskrivit färdigheter och arbetssätt, att eleverna lära sig att hantera 

utrusning som brännare och olika typer av instrument och att genomföra laborationer utan risk 

för sig själva eller andra. (Skolverket, 2000) beskriver i kursplanen den svenska grundskolans 

mål för de natur orienterande ämnena under tre olika rubriker, natur och människa, den 

naturvetenskapliga verksamheten och kunskapens användning. Laborativt arbete beskrivs 

framförallt inom den naturvetenskapliga verksamheten. Skolverket menar att de två mesta 

framträdande målen för laborationen är att utveckla och att utveckla laborativa färdigheter 
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(Skolverket (2000). Högström 2009).  Vidare betonar Skolverket att utveckla förmåga är att 

planera, genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar samt att kritiskt 

granska och analysera resultat.  

Metod 

Till grund för mitt examensarbete ligger en undersökning om elevens inställning till 

laborationer i naturvetenskapliga ämnen. För att få underlag till den, har jag valt att göra en 

enkät undersökning.   

I detta avsnitt vill jag också beskriva vilken sorts studie som har gjorts och hur den genomför-

des, etiken kring studien samt hur urvalet av deltagare gick till. Jag vill också visa hur de en-

käter eleverna fick var utformade och hur materialet bearbetades och analyserades. I det här 

kapitalet presenteras också en kritisk diskussion kring den valda metoden och studiens tillför-

litlighet. 

Urval 

Jag har valt att göra undersökningen på min VFU-skola, där eleverna laborerar mer än vanligt 

i naturvetenskapliga ämnen, och har mer kunskap om och erfarenhet av laborationer än i 

många andra skolor. Min erfarenhet från många grundskolor är att eleverna inte laborerar så 

mycket men min VFU-skola ligger i samma byggnad som naturvetenskap gymnasieskolan, 

och skolan utnyttjar och använder gymnasieskolans laborations material och sal. Ett annat 

skäl är, att denna skola har den senare delen av grundskolan från årskurs 7 till årskurs 9, och 

det är min inriktning som lärare. Skolan är kommunal och ligger Västerort i Stockholm, och 

har drygt 400 elever i årskurserna 7-9. Dessutom har skolan också en gymnasieskola där dem 

mesta eleverna fortsätter med naturvetenskap linjen efter grundskolan. 

Enkätundersökning  

I min undersökning valde jag att använda mig av en enkätundersökning som huvud källa 

(Bilaga1). För undersökningen krävs det att man baserar så mycket som möjligt på olika 

mätmetoder, för att få så god reliabilitet, tillförlitlighet som möjlig. I enkätundersökningen 

önskade jag få breda svar, som kunde visa hur elevernas inställning till kemi laborationer var, 

och då ansåg jag att en enkät med flera alternativ skulle vara lämplig. Det är lättare att få 

större datamaterial med hjälp av enkäter. Andra skälet är att enkätundersökningar är enklare 
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att analysera. Jag valde att göra en relativt kort enkät med 8 frågor. Frågorna i enkäten 

besvaras på en skala 1-6, och för att undvika kryss på fel plats ger jag exempel på svar. Syftet 

med enkäten är framförallt att ge en överblick av hur eleverna uppfattar kemilaborationen. 

Det är lätt att fylla i frågorna som är utformade efter påstående typen: ”Jag tycker om att 

laborera i kemi”. Eleverna ska därefter gradera hur väl påstående överensstämmer med den 

egna uppfattningen vilket kan påverka resultaten av min undersökning.  

Procedur 

Före undersökningens början kontaktade jag själv skolan och dess lärare och informerade om 

syftet med min undersökning. Läraren och jag bestämde en tid som passade för 

undersökningen. Läraren och eleverna kände igen mig och de såg inte mig som någon 

främmande person. Läraren ombads att förklara syftet med enkäten för eleverna, samt 

redogöra för att deltagande inte var obligatoriskt och att alla som deltog i undersökningen 

skulle var anonyma. Det fanns inga elever som vara negativa till att delta i enkäten. Att 

läraren var närvarande kan möjligtvis ha påverkat det så, att eleverna var mer villiga att svara, 

eventuellt också på hur de svarade. Enkäterna delades ut när det var bara 10 minuter kvar tills 

lektionen blev slut, eftersom jag inte ville störa dem mitt under deras lektion. Enligt 

(Johansson och Svedner (2010 s67)) bör enkäter besvaras underlektionstid, vilket ger den som 

gör enkäten möjlighet att muntligt presentera sina frågor och reda ut eventuellt oklara 

formuleringar, så att varje elev kan svara på ett sätt som stämmer med dennes förkunskaper 

och förväntningar.  Därefter skulle enkäterna samlas in och läggas i ett kuvert. Kuvertet skulle 

därefter förslutas för vidare befordran till mig.  

Kvantitativ forskning 

Undersökningar kan vara antingen kvantitativa eller kvalitativa. Det finns ingen skillnad 

mellan kvalitativa och kvantitativa metoder när det gäller att ge information.  Båda två ger 

korrekt oh angelägen information, men av olika slag. Den kvantitativa metodens information 

förmedlas i form av siffror och den kvalitativa metodens information presenteras via ord och 

texter (Ida Magne Holme, Bernt Krohn S 2006 s76). Holme och Krohn förklarar att den 

kvalitativa metoden baseras på rådata från empiriska verkligheter d.v.s. på kvalitativ 

information som erhålls från intervjuer eller observationer.(ibid). En nackdel med den 

kvalitativa metoden är att den är tidskrävande. Detta arbetssätt kräver en insamling av mycket 

fakta och ofta en statistisk analys. Kvantitativa metoder bygger i stället på siffror, och 

resultaten ges ofta i form av diagram eller tabeller och enkel att analysera.  Kvantitativa 
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metoder utgår från enkäter, och syftar till att svarar på ett antal (Kvale S 2010). Jag använde 

mig av en kvantitativ ansats i min studie, och genomförde därför en enkätundersökning. 

Kvantitativa undersökningar genomförs i huvudsak via enkäter med fasta svarsalternativ. I 

min enkätundersökning har jag inte gjort någon uppdelning av kön på dem som svarat. Den 

kvantitativa ansatsen passade mitt syfte bättre än den kvalitativa, som bygger på intervjuer. 

Fördelen med den kvantitativa metoden är att den har hög vetenskaplig tilltro och hög 

tillitsfaktor. Det är enkelt att snabbt analysera svaren, och presentationen av resultaten görs i 

form av tabeller eller diagram, vilket bidrar till överskådlighet.  

Etik 

De enkäter jag delade ut var anonyma, d.v.s. inga elever uppgav namn eller kön på enkäten. 

Inte heller skolans namn kommer att anges i undersökningen. Jag informerade eleverna om att 

identiteten på dem som svarade inte skulle avslöjas. Jag ställde inte heller några som helst 

personliga frågor. Eftersom enkäten var frivillig och anonym så ansåg jag, att kravet på 

samtycke av målsman inte var nödvändigt. De frågor som ställdes motsvarar också en lärares 

frågor för formativ bedömning. Under tiden som eleverna svarade på enkäten var läraren med 

i klassrummet, och de flesta eleverna såg vår undersökning som en del av undervisningen. 

Resultat av enkät undersökningen 

De resultat som inkommit från enkätundersökningen har bearbetats från enkätsvar till 

diagram. Genom analys av elevernas svar, kan jag visa vad eleverna tycker om laborationer, 

och vad eleverna tycker att laborationer har för betydelse för deras kunskapsinhämtning. I 

enkäterna finns påståenden som eleverna ska svara på enligt en sex-gradig skala, där 1 

motsvarar ”stämmer inte alls” och 5 motsvarar ”stämmer helt” medan 6 motsvarar ”vet ej”. 

För att kunna analysera och jämföra elevernas svar behandlades svarsalternativ 1, 2 och 6 

tillsammans som negativ inställning och svarsalternativ 4 och 5 behandlades tillsammans som 

positiv inställning, svars alternativ 3 behandlades som neutral svar. I enkätundersökningen har 

det inte frågats efter elevernas kön. 

Enkätens Validitet och reliabilitet 

För att undvika misstag och missförstånd i enkäten, eller att den skulle tolkas på så vis att man 

ville ha en tydlig instruktion vilket man kan ha även i ett konstruktivist- arbetssätt var jag på 

plats i klassrummet om någon elev ville få något förklaringar om enkäten. Risken för 

felräkningar finns eftersom alla svar i enkäten räknats manuellt. Jag tror mig ha uppnått en 

god re abilitet därför att jag räknade och kontrollerade alla siffror mycket noggrant flera 
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gånger. Som jag nämnde ovan delades enkäten ut under lektions tid, varvid bortfallet blev litet 

eller inte fanns. Min närvaro påverkade också viljan att svara positivt.    

Resultat och analys 

I det här avsnittet beskrivs resultatet från enkätundersökningen. Resultatet är sammanställt i 

diagrammen. I enkäterna finns en sex gradig skala där eleverna svarar. Genom analys av 

elevernas svar, kan jag visa vad de tycker om laborationer och vad de tycker, att laborationer 

har för betydelse för deras kunskapsinhämtning. När eleverna har kryssat i svars alternativ 

”stämmer” eller ”stämmer helt”, eller det mellersta svarsalternativet ”ganska” talkas det i 

resultatet som, att de skattar ett påstående högt. Om eleverna kryssat i svarsalternativen, 

”stämmer inte” eller ”stämmer lite” talkas deras ställningstagande som lågt. I 

enkätundersökningen deltog tre klasser i årskurs nio med totalt 57 elever. Vi delar inte upp 

resultaten av eleverna efterklass, eftersom eleverna går i samma skola, samma årskurs och har 

samma lärare. 

1. Jag tycker om kemi.  
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fråga nr 1

 
De flesta eleverna svarar att de tycker om kemi, medan 13 elever svarar att de tycker ”ganska 

mycket” om kemi.  Det finns en tydlig dragning mot svarsalternativen ”stämmer” och 

”stämmer helt” en majoritet av eleverna tycker om kemi, medan bara 11 elever av 57 tycker 

mindre bra om kemi. 4 av 57 eleverna svarade att de inte tycker om kemi. 
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2. Jag tycker om att laborera i kemi. 

 
På denna fråga svarar en majoritet av eleverna, att de tycker om att laborera i kemi. Endast 3 

elever svarar att de inte tycker om att laborera i kemi och 9 elever svarar att de tycker lite om 

att laborera i kemi. 3 av 57 elever svarade att de inte vet, om de tycker om kemi eller inte. 

3. Kemi är lättare att förstå innan jag laborerar. 

fråga nr 3
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På fråga tre väljer de flesta eleverna svarsalternativet ”stämmer lite”, som motsvarar att de 

inte förstår kemi före laborationen. Att andra eleverna svarar att de förstår ganska mycket 

eller mycket, beror på vilken sort laborationen det handlar om och hela syftet med 

laborationerna är inte att underlätta teorin. Under teoridelen i kemi lär sig eleverna kemiska 

begrepp och hur man använder dem i praktiken. Laborationen fungerar som en illustration till 
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teorin och utan illustration kunde eleverna inte förstå teorin därför väljer de flesta eleverna 

svarsalternativ ”stämmer lite” och ”ganska”. De flesta elever är överens om, att de inte förstår 

kemi innan de laborerar.  Det finns också ett antal som tycker att de förstå kemi innan labore-

rar.  

4. Jag tycker att jag lär mig mycket medan jag laborerar i kemi. 

fråga nr 4
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De flesta av eleverna anser att de lär sig ganska mycket av laborationen. 13 anser att de lär sig 

mycket och 5 anser att de lära sig väldigt mycket i svarsalternativen. Bara 3 av de 57 eleverna 

anser att de inte lär sig någonting.  Bland de elever som angav att de lärde sig mycket eller 

väldigt mycket finns sådana som tycker att NO är roligt. Det finns också några elever som 

anser att de inte lär sig eller bara lär sig lite när de laborerar. Det fanns både pojkar och flickor 

representerade i gruppen.  Eleverna har skilda åsikter när gäller kemi laborationens relevans 

De flesta eleverna anser, att laborationer ökar förståelsen för teori ganska mycket, och att de 

lär sig medan de laborerar i kemi. 
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5. Jag tycker att laborationen bidrar till förståelsen av kemins teori. 
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Det framgår av min undersökning, att flesta eleverna anser att laborationer bidrar till 

förståelsen av kemins teori, samt att de lär sig av laborativt arbete för att de får se hur teorin 

fungerar i verkligheten. De flesta eleverna tycker att laborationen bidrar ganska mycket till 

förståelsen av kemins teori. Det finns ett antal elever som tycker att laborationen inte bidrar 

till förståelse av kemins teori. 

6. Jag tycker det är lätt att laborera i kemi. 

 

Det är inte helt oväntat att svaren mot högre värden på skalan överväger. För det mesta arbetar 

eleverna i grupper i laborationerna och diskuterar olika problemställningar inom kemin med 

varandra, och det är därför den viktigaste orsaken till att de flesta eleverna svarade, att de 

tycker om att laborera. De flesta elever i grundskolan laborerar i grupper, där eleverna hjälper 

varandra, om de stöter på någon svårighet, det är därför eleverna tycker om att laborera 
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samtidigt som dem tycker att det är lätt. Det finns också en del av eleverna som inte tycker om 

att samarbeta med andra elever under laborationen.  

7. Jag tycker att kemi laborationerna är lärorika. 

 

Fråga 7 gäller elevernas uppfattning om laborationerna är lärorika. Svaren på den här frågan 

är koncentrerade till mittenalternativen ”ganska” och ”stämmer” med en liten dragning mot 

det högre alternativet ”stämmer”. Svarsfördelningen på elevernas svarsalternativ på fråga 2 är 

nära svarsfördelningen på svarsalternativen på fråga 7. Det synas inte så stor skillnad mellan 

två svar alternativ. Två svar alternativ är nära varandra. På fråga 2 svarade majoriteten av 

eleverna att de tycker om kemi, men på fråga 7 svarar eleverna att de ganska tycker att 

laborationerna är ganska lärorika.  

8. Jag förstår syftet med kemi laborationen, innan jag laborerar.  
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På denna fråga upplevde tjugo elever att de förstod ganska väl varför de gjorde laborationen, 

och totalt tjugo elever upplevde att de förstod väl varför de gjorde laborationen. Två tredje 

delar av totalt eleverna upplevde att de förstod syftet med laborationen.  Bara fem elever 

upplevde att de inte alls förstod syftet med laborationen medan nio elever förstod något. 

Tjugo elever är ganska mycket, om man ser hur grund skolans elever laborerar där de flesta 

laborationerna är enkla och laboreras i en grupp. 3 av 57 elever svarade att de inte vet syftet 

med laborationen.  

 

 

Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion utifrån mina syftesfrågor. Resultatet är från en 

enkätundersökning och kommer att diskuteras utifrån den litteratur som har presenterats i 

arbetet, och den tidigare forskningen. I Avslutning av kapitlet kommer en slutsats och förslag 

till fortsatt forskning.  

Laborationers betydelse för inlärningen av kemi 

Jag undersöker med hjälp av en enkät, vad eleverna anser att laborationer har för betydelse för 

deras inlärning, och om laborationen kan bidra till att öka intresset för och förståelsen av 

kemi.. Eleverna upplever att det är lättare att förstå teorin genom att laborera. Flera studier 

visar att olika typer av laborationer kan hjälpa eleverna, att gradvis utveckla sin egen kunskap 

och förståelse av naturvetenskapens karaktär (Abd-El-Khalick & Lederman, (2000); Khishfe 

& Abd-El-Khalick, 2002,Högström (2009). Jag fick fram att elever anser att laborationer är 

viktiga och bidrar till förståelse av teori. Enligt Hult(2000) är laborativt arbete inom 

naturvetenskapen viktigt eftersom det stödjer teoriinlärningen. Vi tror att många elever anser, 

att deras förståelse ökar efter laborationerna och att de lär sig något när de laborerar, därför att 

de är nyfikna och aktiva under laborationen. Resultatet visar, att de flesta eleverna anser att 

laborationer är viktigt för förståelsen av teorin. Eleverna anser att kunskaper befästs när de 

laborerar, och ser saker hända i verkligheten, vilket jag kopplar till hur Wickman (2002) 

skriver att eleverna får en bättre förståelse när de själva får se och avgöra om något är sant. En 
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stor del av kemin är svår att förstå, utan att kombinera laborationer med teori. Att eleverna 

anser att förståelsen ökat efter laborationen, tolkar jag som att under laborationen diskuterar 

eleverna med varandra och läraren. Under diskussionen kommer mer frågor som 

kunskapsrelaterade än när de inte är laborerar. En annan förklaring till att eleverna efter 

laborationen har fått ökad förståelse är enligt Blythe (1998) att eleverna utför ett praktiskt 

arbete tillsammans med andra, vilket bland annat Säljö (2009) anser skapar kunskap, att utföra 

experiment och att vara aktiv ökar förståelse hos en del elever.  

Under laborationen jobbar eleverna en grupp.  Grupp laborationer ökar interaktionen mellan 

eleverna och om någon stöter på svårigheter hjälper och lär de av varandra. Att laborera i 

grupp skapar diskussion, och diskussionen spelar en viktig roll för lärande. Diskussionen 

spelar en viktig roll för lärande när det gäller laborativt arbete i grundskolans senare år 

(Högström 2009). Vidare betonar han att de flesta eleverna blir intresserade av 

naturorienterande ämnen. Anledningen till att dessa ämnen är intressanta angav eleverna vara 

att de får laborera, experimentera och att undervisningen är varierande.   

Enligt (Wickman (2002) kan laborativt arbete skapa intresse för naturvetenskap. Vidare 

betonar han, att en stor del av kemins teorier är svåra att förstå utan laborationer, och att syftet 

med kemi laborationen är, att den underlättar elevernas förståelse för teorier. Helldén 

m.fl.(2005) håller inte med Wickmans teori, utan menar att det saknas en tydlig koppling 

mellan teoretisk undervisning och laborationer. Laborationen hjälper eleverna att förstå och 

använda det naturvetenskapliga arbetssättet, ger dem fördjupade kunskaper om de 

naturvetenskapliga teorierna och övar deras analytiska förmåga.  

Två tredje delar av totalt eleverna upplevde att de förstod syftet med laborationen. 

Laborationer har olika syften och det viktigaste syftet med laborationerna är att eleverna får 

laborativ vana, vilket Sjöberg (2000) anser vara ett av de mest effektiva målen. Trots att de 

flesta eleverna svarade att de förstod syftet med laborationen fanns andra som ansåg att de 

inte gjorde det. Det är läraren som ansvarar för att tydligt förklarar för eleverna syftet med 

laborationen.  

Wickman (2000) påpekar, att läraren måste utgå från laborationens syfte, för att förstå vad 

eleverna har lärt sig. Genom min undersökning har jag funnit, att en majoritet av eleverna 

förstår syftet med laborationen, och att läraren ger strukturen före laborationen. När eleverna 

får en vägledning av strukturen för laborativt arbete, ställer egna frågor, föreslår hypoteser, 

söker information, observerar, föreslår förklaringar och förmedlar resultat (Högström (2008) 

s18 ). Vidare beskriver han att det undersökande arbetet handlar om, att eleverna ska 
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formulera och genomföra undersökningar inom områden, där varken förfarande eller utfall är 

bestämt i förväg. 

Resultatet visar att eleverna tycker att kemi laborationerna är lärorika. En övervägande del av 

eleverna anser att de lär sig både praktiska och teoretiska kunskaper under laborationer. Enligt 

(Lpf 94) skapar läraren en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar 

elevernas lärande. Jag anser att balans och variation mellan undervisningens former behövs, 

för att öka elevens förståelse. Målet med den naturvetenskapliga undervisningen enligt 

Sjöberg(2005), är att eleverna ska lära sig vetenskapliga begrepp och teorier men han är 

tveksamt om praktiska arbeten är effektivt. 

En lärorik laboration hjälper eleverna att uppnå de uppsatta målen på skolan. Enligt Jenkins 

(1999) och Högström (2009) kan målen för det laborativa arbetet delas in i tre huvudområden.  

Det första handlar om att utveckla elevens intresse för naturvetenskap, ofta genom att flera 

sinnen är inblandade, det andra om att hjälpa eleverna att förstå naturvetenskapliga begrepp, 

fenomen och modeller, och det tredje om att eleverna ska lära sig hantera utrusning som 

brännare och olika typen av mätinstrument. 

En del eleverna svarade att laborationen inte är lärorika. Jag tolkar resultaten som att 

laborationerna är varierande och alla laborationer är inte lärorika. Det är möjligt att antalet 

elever i laborationsgrupperna har ökat så att de inte har en chans att förstå alla moment och 

syftet med laborationen. Det finns också en del elever som svarade att lär sig mycket. Detta 

beror på att eleverna ser fakta när de arbetar praktiskt, och kunskaperna befästs när de får se 

saker hända i verkligheten. Även om utförandet inte stämmer exakt med verkligheten. 

Eleverna får en bättre förståelse, när de själva får se och avgöra om något är sant (Wickman 

(2002). Laborationerna påverkar elevens lärande, om läraren har med laborationsuppgifter på 

prov, eftersom det är lättare att komma ihåg laborationen. 

Det är svårt för eleverna att förstå att teori och praktik hänger ihop, därför måste lärare på ett 

tydligt sätt koppla laborationen till lektionen.  Under laborationen går lärare runt i olika 

grupper, och tittar på vad eleverna har förstått och vad de inte har förstått, och vad de ska ta 

upp och betona på näst kommande lektion. Läraren måste tydligt visa hela tiden, att teori och 

praktik hänger ihop.  
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Elevernas uppfattning om kemilaborationer 

För att ta reda på om elevernas uppfattning om laborationer i kemi, använde jag 

enkätundersökning. jag började med att fråga om eleverna tycker om kemi, och de flesta 

eleverna svarade i enkäten att de tycker om laborationer. Kemi är ett naturvetenskapligt ämne 

som de flesta eleverna tycker om. Att elever tycker om kemi beror på deras kunskaper i ämne, 

och mesta eleverna har goda kunskaper i kemi. När det gäller människor intressen, kunskaper, 

attityder med avseende på vetenskap ger undersökningar på en positiv bild i de nordiska 

landen (Svein Sjöberg (2010) s125). Han understryker vidare att Nordiska folk anser, att 

vetenskap kommer ge de en bättre framtid, fler möjligheter och mer intressanta jobb. Det är 

därför många elever tycker om kemi. 

Kemi laborationen är praktisk, där man jobbar med händerna, och samarbetet mellan eleverna 

ökar intresset för laborationen. De flesta barn tycker bättre om praktiskt arbete än teoretisk, 

praktiskt arbete är intressantare för barn än teori (Svein Sjöberg 2010) . Under laborationen 

rör sig eleverna i laborationssalen, och de flesta eleverna anser, att de undersöker saker som 

de inte har inte känt till förut. Ett av syftena med laborationen, är enligt Högström(2009) att 

väcka intresse och motivation. Resultatet visar på att en majoritet av eleverna tycker om 

laborationer. En bakomliggande orsak till att elever tycker om att laborera, kan vara att de 

tycker om vara aktiva under laborationen, vilket är i överensstämmelse med Högström (2009), 

att låta eleverna göra undersökningar, och sedan reflektera över vilken naturvetenskaplig 

kunskap som kommit fram genom undersökningen. Det fanns också i enkäten elever som 

svarade att de inte tycker om att laborera. Enligt (Lindahl (2003) kan en orsak till att eleverna 

inte tycker om naturvetenskap, vara att de uppfattar ämnena som auktoritära och absoluta. 

(Högström 2009 s 48) menar att undersökningar visar att högstadieelever inte uppfattar att de 

lär sig under laborationer, och därför uppfattar de inte laborationerna som värdefulla för det 

egna lärandet.  

Många elever tycker att de lär sig kemi mycket bra, genom samtal med såväl varandra som 

med läraren. Vi kan säga att naturorienterande ämnen, och särskilt kemi, skapar diskussion 

mellan eleverna eller mellan lärare och elever. Om eleverna tycker om ett ämne eller inte, 

beror på deras kunskaper i ämnet. Om eleverna har bra kunskaper i kemi tycker de om kemi, 

men det är läraren som ansvarar för att skapa intresse för ämnet. De flesta eleverna tycker att 

laborationer är roliga (Lindahls 2003). Vidare beskriver Lindahl, att om eleverna inte hade 

laborerat i NO, hade NO varit ännu mer dystert och ointressant. Jag tror att elever som 

laborerar för lite, kan få problem med att komma in på den naturvetenskapliga arenan. Det är 
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viktigt att elever tillåts laborera, för att behålla intresset och motivationen för 

naturvetenskapliga ämnen. Laborationer hjälper inte bara till med att behålla intresse, utan ger 

också eleverna extra inlärningsmoment. 

Alla eleverna tycker enligt enkätundersökningen inte om laborationer. En orsak till att elever 

inte tycker om naturvetenskap, är enligt Lindahl(2003) att de uppfattar ämnena som 

auktoritära och absoluta. Därför anser jag att det är nödvändigt att eleverna får diskutera och 

argumentera kring sin nya kunskap. Skulle undervisningen bedrivas mer enligt dessa nivåer, 

skulle eleverna uppleva naturvetenskap som mer intressant, givande och begripligt. 

 

Ur ett social konstruktivistiskt perspektiv kan laborationer i grupp ses som direkt önskvärt. 

Att arbeta i grupp ger eleverna diskussioner, där de får utbyta tankar och idéer med varandra. 

Eleverna anser att de lär sig något när de laborerar, därför att de är nyfikna och aktiva under 

laborationen. Eleverna anser att kemilaborationer inte är svåra därför att i grund skolan 

laborerar eleverna i grupp, på grund av att tillgången till material och laborationssalar är 

begränsad, och Grupparbete skapar mycket samarbete mellan eleverna, och de överföra 

kunskap mellan varandra, så att de klarar av de svårigheter de mötet. 

 Enligt (Hofstein 2004 s16) finns det ett omfattande samarbete mellan eleverna under 

laboration, och de stimuleras av varandra, delvis för att de kan kontrollera varandras resultat 

och öva sitt kritiska sinne. Barnen lär sig genom att kommunicera och imiterar andra barn 

enligt (Vygotskij 2005 s13). Sjöberg (2000)  diskuterar hur eleverna genom praktiskt arbete, 

kan lära sig att utveckla färdigheter i samarbete och kommunikation. Enligt (Linn & burbules 

(1993) s83) kan arbete i en grupp kan ske efter olika modeller. Den första modellen är 

samarbetsinlärning. Det innebär att olika elever i gruppen till delas olika roller, och att varje 

gruppmedlem får ansvar för en egen del i lösandet av en uppgift. Den andra modellen är 

kollaborativt lärande, där två eller flera elever gemensamt arbetar med en lösning eller en 

problem som ingen av dem löst tidigare.  De får möjlighet att sätta ord på sina egen kunskap 

och försvara sina åsikter om hur tycker att problemet bör lösas. De får möjlighet att lyssna till 

varandra förklaringar om hur de andra tänker kring samma problem. Samarbete och att vara 

tillsammans med andra bidra till lärande och utveckling. Enligt (Strömdahl (2002). Wickman) 

lär sig människor i möten, där mellanrum uppmärksammas och relationer läggs fast till det 

som redan står fast, vilket innebär att mellanrummet fylls. Han menar att för att förstå hur och 

vad studenterna lär sig, när de deltar i laborationen, bör man alltså studera hur de 

uppmärksammar mellanrum och hur de använder vad som står fast, i olika möten för att fylla 
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mellanrummen med relationer. Laborationen ökar interaktionen mellan eleverna, och läraren 

får en annan kontakt med eleverna. Under laborationernas genomförande enligt (Högström, 

(2009), är läraren betydelsefull, genom sin kommunikation och interaktion med eleverna.  

Läraren närmar sig eleverna när de utför praktiska arbeten, och får en bättre bild av hur 

mycket varje elev kan och förstår. Då det blir lättare att bedöma varje elev efter sina 

kunskaper. Det har stor betydelse om provet innehåller några uppgifter som har med 

laboration eller experiment att göra. Sjöberg (2000) säger att provet inte är särskilt effektivt 

om det bara testar teoretiska kunskaper. Vidare menar han att experiment kan ge pedagogisk 

förstärkning till teorin förhoppningsvis kommer eleverna lättare ihåg det som är bekräftat i 

praktiken. 

Slutsatsen 

Mitt syfte var att ta reda på om kemi laborationer kan bidra till att öka intresset för och 

förståelsen av det naturvetenskapliga ämnet. Resultatet visar, att de flesta eleverna anser att 

laborationer har en stor betydelse för deras förståelse och inlärning. Resultatet visar också att 

laborationen ökar interaktion och samarbete mellan eleverna. Detta resultat bekräftar många 

tidigare undersökningar. 

Trots att en majoritet av eleverna anser att laborationerna är meningsfulla och lärorika, måste 

mer tid läggas på laborations arbete för, att stödja elevens lärande och öka förståelsen för 

naturvetenskapliga ämnen.  

Förslag till fortsatt forskning 

Skolan där undersökningen gjorde laborerar mycket i natur-kunskaps ämnen och skolan delar 

material, och laborationssalar och utrustning med gymnasieskolan, vilket underlättar saker. 

Det skulle vara intressant att undersöka, vad de i grundskolans senare år som inte använder 

sig av laborationer i naturvetenskap gör istället?  Eftersom elever i enkätundersökningen inte 

har blivit intervjuade eller gjort några skriftliga kommentaren finns det inget sådant empiriskt 

material för denna, vilket var tanken från början. Eftersom tiden var begränsad, var de inte 

möjligt att undersöka andra skolor som inte utför laborationer. Det kanske rent av behövs nya 

undersökningsmetoder. En annan studie kan vara att undersöka hur mycket laborationer 

påverkar elevens förståelse före och efter teorilektionen hållits 
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Bilaga1: Enkätfrågor 

Elevenkäterna 

Var vänlig och svara på frågorna nedan. Svara genom att kryssa in ett alternativ mellan paren-

teserna (     ) 

1. Jag tycker om kemi. 

    1       2      3      4      5       6 

   (      ) 

  Stämmer 

  Inte alls 

     (      ) 

 

Stämmer lite 

    (      ) 

 

Ganska  

     (      ) 

 

Stämmer 

      (    ) 

   Stämmer 

   helt 

    (      )  

      Vet 

      inte 

2. Jag tycker om att laborera i kemi 

    1       2       3        4        5       6 

   (      ) 

  Stämmer 

  Inte alls 

     (      ) 

 

Stämmer lite 

     (      ) 

 

Ganska 

     (      ) 

 

Stämmer 

      (    ) 

   Stämmer 

   helt 

    (      )  

      Vet 

      inte 

3.  Kemi är lättare att förstå innan jag laborerar. 

    1       2        3       4      5      6 

   (      ) 

  Stämmer 

  Inte alls 

     (      ) 

 

Stämmer lite 

     (      ) 

 

Ganska 

     (      ) 

 

Stämmer 

      (    ) 

   Stämmer 

   helt 

    (      )  

      Vet 

      inte 

4. Jag tycker att jag lär mig mycket medan jag laborerar i kemi. 

    1        2      3      4       5       6 

   (      ) 

  Stämmer 

  Inte alls 

     (      ) 

 

Stämmer lite 

     (      ) 

 

Ganska 

     (      ) 

 

Stämmer 

      (    ) 

   Stämmer 

   helt 

    (      )  

      Vet 

      inte 

5. Jag tycker att laborationen bidrar till förståelsen av kemins teori.  

    1     2      3      4      5       6 

  (      ) 

Stämmer Inte 

alls 

     (      ) 

Stämmer lite 

     (      ) 

Ganska 

     (    )   

Stämmer 

      (    ) 

Stämmer 

helt 

    (      )  

Vet inte 

6. Jag tycker det är lätt att laborera i kemi.  

    1     2      3      4      5       6 

   (      ) 

  Stämmer 

  Inte alls 

     (      ) 

 

Stämmer lite 

     (      ) 

 

Ganska 

     (      ) 

 

Stämmer 

      (    ) 

   Stämmer 

   helt 

    (      )  

      Vet 

      inte 

7. Jag tycker att kemi laborationerna är lärorika.  

    1       2      3      4       5      6 

   (      ) 

  Stämmer 

  Inte alls 

     (      ) 

 

Stämmer lite 

     (      ) 

 

Ganska 

     (      ) 

 

Stämmer 

      (    ) 

   Stämmer 

   helt 

    (      )  

      Vet 

      inte 

8. Jag förstår syftet om kemi laborationen, innan jag laborera. 

    1     2      3      4      5       6 

   (      ) 

  Stämmer 

  Inte alls 

     (      ) 

 

Stämmer lite 

     (      ) 

 

Ganska 

     (      ) 

 

Stämmer 

      (    ) 

   Stämmer 

   helt 

    (      )  

      Vet 

      inte 



 

 

 


