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Abstrakt 
 
 
Syftet med denna rapport är att ta reda på om det går att skapa ett praktiskt undersökande, 
bearbetande arbetssätt hos elever i år fem i ämnet kemi. Undersökningen är gjord på fem 
försökspersoner från en blandad år femsex klass. Deras utveckling har följts och observerats 
under sex laborationer. Den undersökande metoden består av strukturerande och 
ostrukturerade observationer samt en form av dagboksskrivande.  Sex laborationer är en för 
kort tid för att kunna ge hög reliabilitet. Undersökningen visar att försökspersonerna 
självständigt kan utföra laborationer, utvecklar sin förmåga att ställa hypoteser och dra 
slutsatser. Försökspersonerna hade svårigheter med att dra abstrakta slutsatser. 
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Bakgrund 
 
Inledning  
 
Under tiden jag läst till lärare vid Luleå tekniska universitet har det ofta talats om svårigheter 
att genomföra meningsfulla laborationer ute på skolorna. På grundskolor i Luleå kommun där 
jag haft mina praktiker har kvalitén och upplägget av laborationerna varierat kraftigt. Eleverna 
har enligt min uppfattning aldrig reflekterat över vad de gör, hur de gör eller vad resultatet 
inneburit. Laborationstillfällena verkar tendera att bli färre, halvklasstimmarna försvinner, 
klasserna blir större och en del lärare verkar inte vilja genomföra laborationer. Vanligare blir 
att laborationerna byts ut till meningslösa uppgifter där eleverna inte behöver tänka, befästa 
eller inhämta ny kunskap. 
 
Jag tror att man tidigt kan lära eleverna ett undersökande arbetssätt, en metod att självständigt 
och i grupp observera, pröva och därefter dra egna slutsatser. Målet är att i framtiden 
självständigt kunna överföra kunskapen till andra situationer och tillfällen. Läraren skall agera 
i bakgrunden och laborationerna skall inte behöva schemaläggas till en bestämd tid utan 
genomföras när en fråga väcks.  Genom att laborera i de naturvetenskapliga ämnena tror jag 
att man lättast kan få begrepp om naturvetenskapen. 
 
Mitt examensarbete är ett försök att skapa en introduktion till laborerande verksamhet. Ämnet 
kemi är en avgränsning, valt för att det finns många enkla vardagliga experiment och för att 
kemi ofta är nytt för eleverna i årskurs fem. Att introducera ett laborativt arbetssätt är inte 
unikt för kemi ämnet utan går på samma sätt att introducera i samtliga naturvetenskapliga 
ämnen.  
 
 
Begrepp och definitioner 
 
 
Konstruktivistisk vetenskapssyn 
 
I naturvetenskapen försöker vi få förståelse för världen, vi försöker utveckla begrepp och 
föreställningar som gör att vi kan handskas med vår tillvaro. I en sådan process konstruerar 
vetenskapen sina tankar i form av begrepp, hypoteser, lagar, modeller och teorier. Tanken 
prövas mot den verkliga världen. Denna kunskap är vårt mentala redskap att förstå 
verkligheten. Processen har pågått i århundraden, och nya generationer ärver forna tiders 
insikter. Ibland finner man att de gamla redskapen inte gör sitt jobb bra nog. Om man då har 
bättre alternativ, en bättre teori, så börjar man gradvis använda den i stället för den gamla 
(Sjøberg, 2000). 
 
Konstruktivistisk inlärningsteori 
 
Varje enskild individ försöker från födseln bemästra sin verklighet. Vi lär ett språk (som på 
något sätt är en ”teori om världen”), och vi gör mer eller mindre privata föreställningar om 
hur och varför saker och ting händer omkring oss. Vi är hela tiden aktiva i att skapa eller 
konstruera vår egen verklighet, så att världen inte hela tiden är ett kaos av enskilda fenomen 
utan samband. Vi är hela tiden aktiva byggare av ”lagar” och ”teorier”, så att världen får 
mening och betydelse för oss. När vi lär kan vi aldrig bara ta över andras kunskaper eller 
färdigheter, utan vi måste själva vara aktiva konstruktörer. Det är detta vi kallar för 



 2

konstruktivism. Denna aktiva konstruktion av mening äger rum hos varje individ, men det är 
en process som sker i ett socialt, historiskt, språkligt och kulturellt sammanhang. Parallellen 
med forskaren är klar: Varenda individ är från födseln en liten forskare som konstruerar sin 
verklighetsuppfattning (Sjøberg, 2000). 
 
Bearbetande arbetssätt 
 
Bearbetande arbetssätt kallas också undersökande arbetssätt eller problemorienterat arbetssätt. 
Detta arbete innebär att eleven själv knäcker nöten och det sker när eleven prövar, ordnar, drar 
slutsatser och sammanfattar. Experimentellt arbete är inte utan vidare bearbetande. Säg 
exempelvis att läraren visar ett experiment och själv reder ut experimentet. Elevernas arbete 
är då inte bearbetande. Säg istället att läraren visar experimentet och därefter låter eleverna 
reda ut det. Då blir elevernas arbete bearbetande. Får eleverna utföra ett experiment och sedan 
läsa om det i läroboken är det boken som tolkar och sammanfattar iakttagelserna. Elevarbetet 
är experimentellt men inte bearbetande (Dahlstrand & Svensson, 1999). 
 
 
Styrdokumenten  
 
De styrdokument skolorna har att följa vid undervisningen är främst skollagen, läroplanen 
Lpo94 och kursplanen för respektive ämne.  
 
 
Läroplanen, Lpo94 
 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Utgångspunkten 
skall finnas i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskapen skall främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Kunskaperna skall balanseras och integreras i sina 
olika former så att eleven blir nyfiken och har en lust för utforskande och lärande. Det är 
viktigt att eleverna får överblick och sammanhang samtidigt som de får möjligheten till att ta 
initiativ och ansvar. Eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och tillsammans med andra för att lösa problem, formulera ståndpunkter, 
diskutera, argumentera och dra slutsatser. Eleverna skall även kunna använda sina kunskaper 
som redskap för att formulera och pröva sina antaganden, reflektera över erfarenheter samt 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 

 
Gemensamma kursplanen för de naturorienterande ämnena 
 
Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen 
och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska naturen 
och ger utrymme för upptäckandets glädje. Syftet med utbildning i de naturorienterande 
ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Skolan skall i sin 
undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven beträffande natur och 
människa litar på och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen 
begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet  
(Skolverket, 2002a). 
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Några av målen för eleverna i den genensamma kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena: 
 

• utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller,  
• utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur 

leder till att teorierna förändras, 
• utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att 

stödja sina ställningstaganden, 
• utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang 

med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: 
 

• kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina 
förutsägelser med resultatet, 

• känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i 
olika sätt att förklara naturen, 

• ha inblick 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, 

• ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan 
byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. 

 
 
Kursplanen i kemi 
 
Kemiämnet syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Samtidigt 
skall utbildningen befästa upptäckande, fascination, nyfikenhet och glädje (Skolverket, 
2002b). 
 
Mål att sträva mot, beträffande den naturvetenskapliga verksamheten. Att eleven: 
 

• utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och 
hur dessa kan utvecklas genom experimenterande, 

• utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter 
kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor, 

• utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska argument i 
diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar. 

 
 
Några av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret. Eleven skall: 
 

• ha egen erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska 
produkter, 

• kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i hur de kan indelas. 
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Några av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret. Eleven skall: 
 

• kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan 
utformas,  

• kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet, 
• ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller. 
• kunna använda resultat av mätningar och experiment i diskussioner om miljöfrågor, 
• känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga 

ämnen. 
 
 
Varför ett praktiskt naturvetenskapligt arbetssätt?  
 
Direktkontakt med den verklighet man studerar ger kunskapen ökad riktighet. Därför är det 
angeläget att även låta den studerande förankra de naturvetenskapliga föreställningarna i 
verkligheten. Det gör man genom att bygga på iakttagelser (Dahlstrand & Svensson, 1999). 
 
Begreppen inom vetenskapen är människans uppfinning, konstruerade av oss som redskap för 
att förstå världen. Det betyder att vi kan hitta på nya begrepp, och att en del av dem är mer 
ändamålsenliga än andra för att beskriva världen. De är som andra redskap mer eller mindre 
lämpade för ett bestämt ändamål. Kanske kan man säga att ju längre bort från 
naturvetenskapens enkla värld man kommer, desto svårare blir det att definiera begrepp på ett 
enkelt sätt – och på ett sätt som alla kan acceptera (Sjøberg, 2000). 
 
Praktiskt arbete kan enligt Sjøberg (2000) motiveras med följande: 
 

• ”Härleda” lagar och samband. Eleven drar en slutsats från vad de observerat. 
• Bekräfta lagar och teorier. Försöket visar att teorin stämmer och ger en pedagogisk 

förstärkning av lärarstoffet. Förhoppningen är att eleven bättre kommer ihåg stoffet 
när det är bekräftat i praktiken. 

• Klassiska och historiska försök. De kan underbygga och belysa teorin, och de kan 
bidra till en historisk förståelse av naturvetenskapliga ämnen. 

• Användande av teorin. Pedagogisk motivering, eleven får genom egen erfarenhet 
uppleva att lärostoffet fungerar.  

• Lära sig använda utrustning. Ett mål för skolans naturvetenskapliga ämnen kan vara 
att göra eleverna förtrogna med mätapparater och utrustning.  

• Motivation, självförtroende, arbetsvanor. Experiment kan visa att naturvetenskapen 
handlar om verkligheten. Kan motverka att eleverna tycker att skolans 
naturvetenskapliga ämnen präglas av ren abstraktion och teoretisering. Genom det 
praktiska arbetet får eleverna anledning att använda andra sidor av sig själva. 
Praktiskt arbete kan också lära eleverna lita på sina egna observationer – förutsatt att 
läraren tar eleven på allvar. Genom att arbeta i grupp kan elever lära sig 
kommunicera och samarbeta med andra. Sådana situationer kan också leda till att de 
lär av varandra.  

 
När undervisningen bygger på experiment och vad man kan observera blir kunskapen 
realistisk. Att bygga på iakttagelser är ett av didaktikens viktigaste moment. Det är frågan om 
grunden för undervisningen/ studierna oavsett om metoden är meddelande eller undersökande. 
Momentet är intimt knutet till undervisningens innehåll. Naturvetenskapliga läroämnen är 
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experimentella. Kemikunskaper har experiment och undersökningar som underlag och 
omfattar direkta beskrivningar, tolkningar, modeller och sammanfattningar (Dahlstrand & 
Svensson, 1999). 
 
 
När är det lämpligt att introducera praktisk kemi? 
 
Utvecklingspsykologen och pedagogen Jean Piaget har enligt Sjøberg (2000) haft stor 
betydelse för många skolämnen, men mest kanske för de naturvetenskapliga. Enligt Piaget 
utvecklas barn i stadier. Varje stadium kännetecknas av en bestämd logik som är förnuftig på 
egna premisser men som är kvalitativt olik en vuxens logik. Åldersangivelserna när barnen 
kommer in och passerar stadierna är ungefärliga men det viktiga är att de följer efter varandra.  
På det konkret-operationella stadiet (7- 11 år) har barnet exempelvis förmågan att klassificera 
(till exempel ordna knappar efter färg eller antalet hål) och serieordna (till exempel att ordna 
efter storlek). Men först på det funktionellt-operationella stadiet (från 11 års åldern) har det 
förmågan att tänka hypotetiskt deduktivt med abstrakta modeller, proportionalitet och kontroll 
av variabler.  
 
Projekt direkt baserad på undervisning med stadiumteorin visade sig inte fungera särskilt väl i 
praktiken. Stadieteorin drar bort uppmärksamheten från innehållet i ämnet – den skiljer den 
logiska formen från det konkreta innehållet. Även om stadiernas ”existens” måste anses vara 
tveksam, kan Piagets traditionella stadieteori bidra till att klargöra att vissa tankeprocesser är 
mer krävande än andra, som tänkande i abstrakta modeller, kontroll av variabler och 
proportionalitet. Sjøberg menar att det egentligen handlar om vilken roll vetenskapshistorien 
spelar, om förhållandet mellan vetenskapens och vardagslivets språk. På vilka sätt man kan 
bygga vidare på de föreställningar eleverna bär med sig (Sjøberg, 2000)? 
 
Elever mellan sex och tolv år söker efter beröringspunkter mellan barnets värld och 
naturvetaren. Barnen och naturvetaren har samma intresse för att undersöka, beskriva och 
strukturera världen. Varje förälder borde ha noterat, att ett av barnets intresseområde är 
föremål och händelser i omgivningen. Utvecklingspsykologer har visat, att barn i förskole- 
och i de tidigare skolåren tankemässigt är sysselsatta med att skapa en viss struktur i denna 
värld. Bl.a. utvecklas förmågan att klassificera och serieordna (Andersson, 1989). 
 
 
Undervisningens upplägg 
 
Undervisningen skall störa elevens jämvikt i kunnande. När kunnandet störs leder det till nytt 
kunnande. Det alltför välbekanta är inte intressant och stör inte jämvikten. Undervisningen 
blir då tråkig. Det alltför obekanta stimulerar heller inte. Om t.ex. kraven är för höga tillgriper 
eleven andra anpassningsmetoder än god förståelse, t.ex. att plugga in utan att begripa. I 
början av naturvetenskapliga studier skall man börja med ett beskrivande arbete, dvs. svara på 
frågan hur, då finnas naturliga övergångar mellan vardagen och naturvetenskapen.  ”Hur sker 
det?” ”Varför sker det?” Eleverna skall själva bilda sina begrepp och flera exempel skall vara 
till grund för varje nytt begrepp (Andersson, 1989 & Dahlstrand & Svensson, 1999). 
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Den naturliga vägen 
 
Att följa det lätt observerbara in i materiens lilla värld har alltid följts i biologiundervisningen. 
Där startar man med direkta iakttagelser på helheten, går sedan vidare med hjälp av 
förstoringsglas på delarna och så småningom in i den lilla världen, mikrokosmos.  
 

Enkäter och undersökningar visar samstämmigt att eleverna placerar biologin mycket högt 
på listor över bästa ämnen i skolan… 
Mot denna bakgrund har vi och andra lärare prövat valt den naturliga vägen även in i kemin. 
Elever och lärare, som följt den naturliga vägen tycker att den är bättre än den traditionella. 
De säger att kemin blir rolig och att man snabbare når förståelse i svåra avsnitt. 

(Dahlstrand & Svensson, 1999. s.11) 
 
Lärande handlar inte bara om att rent intellektuellt kunna förstå vad som presenteras. Det har 
lika mycket med intresse och motivation att göra. Ingen lär som inte vill lära. Lärandet är en 
högst personlig process, där den enskilda individen själv måste skapa betydelse utifrån de 
erfarenheter och utmaningar som läraren lägger till rätta (Sjøberg, 2000). 
 
Ett viktigt inslag i undervisningen är att skapa ett genuint behov av bättre förståelse, som 
successivt tillfredställs genom att nya begrepp och samband introduceras. För att lyckas med 
detta måste de nya begreppen ligga på ett lagom avstånd från det intuitiva vardagstänkandet. 
Då kan eleven uppleva framgång i sina försök att förstå naturvetenskapens värld och med 
självförtroende gå vidare i sina studier. Undervisningen måste även beakta elevens behov av 
såväl autonomi som stimulans. Autonomi innebär att man själv prövar sig fram, testar 
användbarheten av nya begrepp, följer upp egna idéer osv. Långsiktigt kan autonomi leda till 
medvetenhet om, och kontroll över det egna lärandet (Andersson, 1989). 
 
 
Hur skall laborationer genomföras? 
 
För att ge eleven en reell chans att bygga på sina iakttagelser måste undervisningen tidigare ha 
gett eleven de nödvändiga förkunskaperna. Erfarenheten visar att det är lätt att vara 
överambitiös och välja ut innehåll som är för omfattande, komplext och abstrakt. Försök finna 
laborationer till varje väsentligt avsnitt och sätt in dem i sitt rätta sammanhang i kursen. Låt 
dem på så sätt bli delar av helheten. Vid inledande kemiundervisning skall eleverna arbeta 
med direkta observationer. Bäst fungerar laborationer om eleverna har vissa förkunskaper 
som att exempelvis eleverna är vana att arbeta med små mängder och att de känner till 
relevanta undersökningsmetoder (Dahlstrand & Svensson, 1999 & Andersson, 1989). 
 
 
Två typer av laborationer 
 
Laborationer kan vara av olika typer. En enkel indelning är laborationer med flera mindre 
undersökningar och laborationer med en undersökning.  
 
Den första typen bör inte falla sönder i små bitar med ideliga avbrott för information om 
nästkommande undersökning. Inledningsvis ges eleverna en tydlig kortfattad information om 
uppgiften och avsikten. Därefter skall eleverna arbeta ostört. Under tiden kan läraren gå runt 
bland elevgrupperna och vid behov hjälpa enskilda elever. Det hela avslutas med en kort 
sammanfattning. Den andra typen är en laboration med en större uppgift, t.ex. mätning eller 
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kvantitativ undersökning. Då startas laborationen med att tydligt informera om avsikten 
(Dahlstrand & Svensson, 1999). 
 
 
Genomförandet, upplägget 
 
Inför ett laborativt pass måste läraren ta ställning till i vilken grad det laborativa arbetet skall 
vara styrt. I en lägre grad av styrning är uppgiften, metoden och resultatet öppen. Det betyder 
att eleverna själva får välja metod för att lösa uppgiften. Det brukar uppfattas av eleverna som 
mycket positivt. För att uppgiften skall kunna vara öppen måste eleverna ha tillgång till 
laborationsmaterial och ha en naturvetenskaplig grund att använda sig av. Med stor styrning 
är uppgiften, metoden och resultatet givet, allt bestäms av läraren. Om eleverna misslyckas 
med mätningarna så att det inte stämmer med det väntade resultatet är det ändå lärarens 
omdöme som fäller utslaget (Ekstig, 1990). 
 
En förutsättning för att eleven skall kunna bearbeta studiematerialet är att eleven får 
problemet klart för sig. Tyvärr klargör vanlig undervisningen inte alltid problemen. Däremot 
lämnas ofta detaljerade anvisningar om hur man skall experimentera. För inlärningen (och 
intresset) är det bättre att göra tvärtom. Diskutera och klargör därför noggrant uppgiften/ 
problemet. Lämna sedan en stor frihet och tid åt eleverna att lösa problemet. Det finns två 
möjliga vägar att möta ett problem. För det första att låta eleverna själva upptäcka att de 
behöver kunskaper för att lösa problemet. Den andra är att undervisning inleds med 
nödvändiga delar och därefter presenteras problemet (Dahlstrand & Svensson, 1999). 
 
Som regel bör man undvika frågetypen ”Vad tror ni…” Den ger sällan svar. Men lämpligt 
använd kan frågan leda till ett bra studiearbete. För att eleven skall kunna tänka sig 
förklaringar – göra hypoteser – behöver eleven någon ledtråd. Ett exempel på en bra fråga är 
genom problemet: Vad tror ni jag har i fickan? Frågan kan bli bättre: Vad har jag i fickan? 
Utan ledtråd är frågan svår att besvara. Om man i stället startar med att skramla med 
innehållet i fickan och ställer frågan blir elevintresset troligen större. Eleverna tror sig kunna 
svara (Dahlstrand & Svensson, 1999). 
 
 
Problemens omfång och typ 
 
Det vanliga i skolan idag är facitproblem, problem som har ett enda rätt svar. Dahlstrand & 
Svensson (1999) tycker att flervalsproblem skall bli vanligare i undervisningen. Dvs. problem 
som har fler än ett svar. Ex: Hur kan man minska uppvärmningskostnaden i ett hus? ”Är 
koleldning farligt?” Är ett problem med sådan bredd och sådant djup att det inte kan lösas på 
kort tid. För skolan är problemet mycket svårt och stort. Elever kan knappast lösa det på ett 
seriöst sätt.  Så besvärliga problem kan inte regelmässigt användas i undervisningen. Men 
även mindre problem som ”Vad finns i en falukorv?” kan vara svåra utan förberedelser.  
 
 
Lärarens roll 
 
Sjøberg (2002) skriver i sin bok Naturvetenskap som allmänbildning att det är viktigt att se 
till att eleverna inte kommer som tomma pappersark till undervisningen, eller som tomma 
lådor som skall fyllas med vad som helst. Läraren måste ta till sig att barnen faktiskt har varit 
aktivt tänkande och agerande elever och att de kommer med klara föreställningar om hur 
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företeelser hänger samman och varför det ena eller andra händer. Lärarna måste visa respekt 
för dessa idéer och tankar. Läraren måste också försöka lyfta fram barnens föreställningar i 
ljuset, få eleven att bli medveten om sitt eget sätt att uppskatta fenomen. Bara då har man en 
möjlighet att överbevisa eleven att det finns andra sätt att förstå verkligheten (Sjøberg, 2000). 
 
Vid fri undersökning skriver Björn Andersson att lärarens roll är att hålla sig i bakgrunden 
och underlätta samarbete och diskussioner mellan eleverna. Läraren måste ge ordentligt med 
tid för undersökningen. Läraren skall hela tiden vara uppmuntrande och berömmande. Vid 
fria undersökningsformer kan inte eleven misslyckas (Andersson, 1989). 
 
Det är viktigt att man som lärare har funderat över vilka grunder eleverna behöver för att 
flertalet av dem skall ha en reell chans att lösa problemet (Dahlstrand & Svensson, 1999). 
 
 
Elever i grupper 
 
I vissa sammanhang skiljer man på arbete i grupper och grupparbete. Arbete i grupper brukar 
menas det fall när alla grupper arbetar med samma uppgift/ problem. Med grupparbete menar 
man att varje grupp har var sin del av ett större studieområde.  
 
I en klass passar också formen enskilt arbete (exempel från matematiken är tyst räkning). För 
elevarbete i grupper (laborationer) kan det vara svårt att arbeta med så många som 30 elever i 
rummet. Varken material, utrymme eller lärartid räcker för varje grupp. Traditionellt brukar 
problemet lösas genom att låta vissa studietimmar ske i halvklass. Då kan eleverna arbeta 
experimentellt i grupper. Givetvis kostar delningen av klassen extra lärareresurs.  
 
I såväl formen arbete i grupper som formen grupparbete är vid experimentellt arbete 
gruppstorleken två elever bra. Erfarenheten visar tydligt att med större grupper ökar risken 
med att någon elev blir passiv. Då medlemmarna i gruppen skall föra en diskussion, kan 
gruppen vara större, t.ex. fyra elever (Dahlstrand & Svensson, 1999). 
 
 
Syfte 
 
Att undersöka om det går att skapa ett praktiskt undersökande, bearbetande arbetssätt hos 
elever i år fem i ämnet kemi.  
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Metod 
 
Jag skall studera en process och ett beteende. Undersökningen är en experimentell 
undersökning, jag kommer därför att använda mig av observationer och en form av 
dagboksskrivande. 
 
 
Observationer 
 
Observationstekniken kan användas i olika syften. Den kanske allra främsta användningen får 
observationsmetoden i samband med explorativa undersökningar. Med observationstekniker 
kan man studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de 
inträffar. Men det finns beteenden och skeenden som inte är tillgängliga för observeraren men 
de uppgifterna kan man fråga om (Patel & Davidson, 1994). 
 
Det finns framförallt två olika typer av observationer, strukturerad eller ostrukturerad 
observation. Skillnaden är att i strukturerad observation har man i förväg gjort ett schema på 
vad som skall observeras. I ostrukturerad observerar man allt för att få så mycket kunskap 
som möjligt, men utesluter inte att man i förväg har gjort ett observationsschema (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Jag har valt att vara en icke deltagande observatör som är känd av gruppen. Känd observatör 
betyder att eleverna vet om att jag gör observationer och icke-deltagande betyder att 
observatören inte deltar i själva processen som studeras. Den kända icke-deltagande 
observatörens närvaro kan komma att påverka individerna så att deras beteende förändras till 
att börja med och han bör därför avvakta med att börja göra observationer (Patel & Davidson, 
1994). 
 
Nackdelen med observationsmetoden är att den är dyr och tidsödande. Eftersom jag själv 
huvudsakligen under laborationen agerar i bakgrunden har jag möjligheten att göra 
observationer. Jag kan även gå runt bland grupperna, lyssna på diskussioner och ställa frågor. 
Ett observationsschema (bilaga 1) används vid varje tillfälle där det även finns utrymme för 
andra observationer. 
 
Dagbok - laborationsprotokoll 
 
Dagböcker är en form av självrapportering. Personerna i undersökningen skriver för sig själva 
kring ämnet som undersöks. Vid dagboksskrivande måste man ta hänsyn till individens 
förmåga att uttrycka sig i skrift. Även tiden det tar för att skriva, och vilken typ av anvisningar 
som skall ges (Patel & Davidsson, 1994). 
 

Dagböcker kan ge svar på frågor som när, var och hur vissa aktiviteter genomförs, t.ex. 
arbetsrutiner av olika slag.  

(Patel & Davidsson, 1994, s. 57) 
 
Vid min undersökning är det i många avseenden en fördel att ha ett ”laborationsprotokoll” 
(bilaga 2). Protokollet är utformad så att eleverna kan svara på frågor om deras metod och 
tankesätt förutom det resultat de kommit fram till. De kan även användas som ett hjälpmedel 
för att lära sig laborera. Laborationsprotokollet gör även arbetet för mig betydligt enklare än 
vid enbart observationer. 
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Försökspersoner 
 
Fem personer i årskurs fem kommer att observeras. De kommer att lottas in i två grupper på 
tre respektive två personer. Valet av fem personer kommer från att jag gör slutpraktiken i en 
kombinerad år fem/ sex klass. Det är fem elever som går i år fem. Det är inte heller möjligt att 
som relativt oerfaren ensam observatör klara av att göra observationer på flera personer 
samtidigt. Försökspersonerna kallas A, B, C, D och E.  
 
 
Bortfall 
 
Vid laboration tre var inte försöksperson C närvarande (internt bortfall). 
 
 
Material 
 
Vid observationerna använder jag mig av observationsschema (bilaga 1). Vid laborationerna 
kommer även eleverna inledande att använda sig av ett laborationsprotokoll (bilaga 2).  
 
 
Genomförande 
 
Tidsplan 
 
Hösten 2001 
Augusti 
Väljer Ex- 
arbete 

September 
Skriver 
PM 

Oktober 
 

November 
PM 
godkänns 

December 

 
Våren 2002 
Januari 
Kontaktar 
handledare 

Februari 
 

Mars 
Bakgrund 
börjas skrivas 
 

April Maj 
Bakgrund 
godkänns 

 
Hösten 2002 
Augusti 
Metod  
Skrivs 

September 
Kontaktar 
praktikplats 

Oktober 
Vetenskaplig 
undersökning 

November 
 

December 
Slutför  
Arbetet 
 

 
Detaljschema under praktiken 
v.43 
Lär känna 
Klassen och  
personalen 

v.44 
Introducerar 
Kemi 
Lab 1& 2 

v.45 
Introducerar 
Kemi 
Lab 1& 2 

v.46 
 
 
Lab 3 

v.47 
 
 
Lab 3 

v.48 
 
 
Lab 4 & 5 

v.49 
 
 
Lab 6 

 
Januari 2003 presenteras rapporten. 
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Genomförandet med klassen 
 
Vecka 43 lär jag känna klassen, klassföreståndaren och övriga personalen på skolan. Vecka 44 
delar jag in hela klassen med hjälp av lottning i två mindre grupper. De fem 
försökspersonerna lottas in så att de kommer i var sin halvklass. Gruppernas sammansättning 
ändras inte under undersökningen. Det första passet inleder jag i halvklass med att i stora drag 
introducera naturvetenskap, kemi, laborationer och hur de kan genomföras. De kommande 
passen inleds med en kort repetition av den föregående laborationen. Därefter genomförs 
laborationen och avslutas med en sammanfattning och förklaring tillsammans med 
försökspersonerna.  
 
Laboration 1 – koldioxid och eld (bilaga 3) 
 
Första delen av laborationen gör jag tillsammans med eleverna. De utför själva laborationen 
men vi fyller gemensamt i ett laborationsprotokoll. Den andra delen gör eleverna självständigt 
och det arbetet observeras. Avslutar med en gemensam genomgång och diskussion. 
 
Laboration 2 – vatten och ärtor (bilaga 4) 
 
Jag har en kort introduktion med repetition om vad man skall tänka på när man gör 
experiment och laborationer. Därefter får de självständigt utföra laborationen. Avslutar med 
en diskussion och kort genomgång. 
 
Laboration 3 – tändstickan i vattnet (bilaga 5) 
 
Jag har enbart en kort introduktion och de får därefter självständigt utföra laborationen. 
Avslutar med en diskussion och kort genomgång. 
 
Laboration 4 – islyft (bilaga 6) 
 
Från och med laboration fyra har jag alla femmorna gemensamt i en grupp som gör 
laborationerna för sig. Till denna laboration lämnar jag ingen information mer än att vi skall 
göra en laboration. Kort uppsamling och avslutning med diskussion.  
 
Laboration 5 – varma kalla flaskan (bilaga 7) 
 
En kort inledande introduktion börjar passet. I laborationen får de först följa ett 
laborationsprotokoll och därefter göra ett eget laborationsprotokoll. Gemensam avslutande 
genomgång och diskussion.  
 
Laboration 6 – vatten i livsmedel (bilaga 8) 
 
Här får de enbart en uppgift att lösa. Inget laborationsprotokoll finns tillgängligt utan de får 
arbeta på valfritt sätt för att lägga upp laborationen.  
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Resultat 
 
Försökspersonerna blev indelade så att A, B och C arbetade tillsammans i en grupp och D 
samt E arbetade i den andra gruppen.  
 
 
Resultat från observationer 
 
Resultatet från den strukturerade observationerna redovisas nedan. Resultatet från den 
ostrukturerade observationen redovisas i bilaga 9. 
 
 
Försöksperson A 
 

Laboration 1 2 3 4 5 6 
Tid att komma igång 9 min 3 min 5 min 8 min 3 min 5 min 
Läser instruktionerna innan Nej Ja Ja Lite Lite Ja 
Tar del av instr. och följer dem Lite Lite Lite Lite Lite * 
Följer laborationsprotokoll Ja Ja Noggrant Noggrant Ja * 
Frågar lärare innan Mycket Nej Lite Ja Lite Mycket 
Frågar lärare under tiden Mycket Nej Nej Nej Nej Nej 
Frågar lärare efter Nej Nej Mycket Lite Lite Lite 
Drar egna slutsatser Nej Inga Ja Mycket Ja Ja 
Diskuterar med andra om exp. Ja Lite Mycket Mycket Ja Mycket 
Har röd tråd i arbetet och struktur Nej Lite Ja Ja Nej Lite 
 
Försöksperson B 
 

Laboration 1 2 3 4 5 6 
Tid att komma igång 9 min 3 min 5 min 8 min 3 min 5 min 
Läser instruktionerna innan Lite Ja Ja Lite Lite Ja 
Tar del av instr. och följer dem Lite Lite Ja Lite Nej * 
Följer laborationsprotokoll Ja Lite Ja Ja Nej * 
Frågar lärare innan Nej Nej Nej Ja Nej Nej 
Frågar lärare under tiden Nej Nej Lite Nej Nej Lite 
Frågar lärare efter Ja Ja Lite Lite Lite Lite 
Drar egna slutsatser Nej Nej Lite Ja Ja Ja 
Diskuterar med andra om exp. Ja Lite Lite Mycket Lite Mycket 
Har röd tråd i arbetet och struktur lite Lite Ja Ja Nej Ja 
 
Försöksperson C 
 

Laboration 1 2 3 4 5 6 
Tid att komma igång 10 min 3 min  12 min 3 min 5 min 
Läser instruktionerna innan Ja Ja  Ja Ja Ja 
Tar del av instr. och följer dem Lite Delvis  Ja Lite * 
Följer laborationsprotokoll Ja Ja  Noggrant Ja * 
Frågar lärare innan Nej Lite  Lite Nej Ja 
Frågar lärare under tiden Lite Nej  Mycket Nej Lite 
Frågar lärare efter Nej Nej  Ja Lite Lite 
Drar egna slutsatser Mycket Många  Ja Lite Lite 
Diskuterar med andra om exp. Lite Lite  Lite Ja Ja 
Har röd tråd i arbetet och struktur Lite Lite  Mycket Lite Ja 
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Försöksperson D 
 

Laboration 1 2 3 4 5 6 
Tid att komma igång 2 min 5 min 5 min 5 min 4 min 5 min 
Läser instruktionerna innan Noggrant Noggrant Noggrant Ja Ja Ja 
Tar del av instr. och följer dem Noggrant Ja Ja Ja Ja * 
Följer laborationsprotokoll Noggrant Ja Ja Lite Ja * 
Frågar lärare innan Nej Nej Nej Lite Nej Nej 
Frågar lärare under tiden Lite Nej Lite Lite Lite Nej 
Frågar lärare efter Ja Ja Ja Ja Ja Lite 
Drar egna slutsatser Ja Nej Lite Lite Ja Ja 
Diskuterar med andra om exp. Lite Lite Ja Ja Ja Ja 
Har röd tråd i arbetet och struktur Ja Ja Mycket Ja Ja Ja 
 
Försöksperson E 
 

Laboration 1 2 3 4 5 6 
Tid att komma igång 5 min 7 min 5 min 5 min 3 min 5 min 
Läser instruktionerna innan Nej Lite Ja Lite Lite Ja 
Tar del av instr. och följer dem Nej Lite Ja Lite Lite * 
Följer laborationsprotokoll Ja Ja Ja Lite Lite * 
Frågar lärare innan Lite Lite Mycket Mycket Lite Ja 
Frågar lärare under tiden Ja Ja Ja Nej Mycket Ja 
Frågar lärare efter Nej Nej Mycket Ja Ja Lite 
Drar egna slutsatser Ja Ja Mycket Lite Lite Mycket 
Diskuterar med andra om exp. Lite Lite Mycket Lite Ja Mycket 
Har röd tråd i arbetet och struktur Lite Lite Mycket Ja Ja Ja 
 
 
Resultat från laborationsprotokoll 
 
Frågorna fyra, sju och åtta är väsentliga i min undersökning: Vad tror du händer, varför då, 
och kom du att tänka på något liknande? Försökspersonernas svar presenteras ordagrant som 
de skrivit.  
 
Försöksperson A 
 
Laboration 1 
 
4 Öhh… vet inte 
7. Det blev en chock för ljuset 
8.  
 

Laboration 2 
 
4. vet ej hur det förklaras 
7. det ryms mer än jag tänkt 
8.  
 

Laboration 3 
 
4. tändstickan sjunker 
7. tvålens skum gjorde kanske så 
den gick fortare 
8. Nej 
 

Laboration 4 
 
4. isbiten fastnar på tråden 
7. Tråden fryste fast och fick hjälp 
av bakpulvret. 
8. Nej 

Laboration 5 
 
4. Den blir ljummen varm eller så 
bucklar den ihop sig 
7. molikylerna drog ihop sig 
8. Vet inte 

Laboration 6 
 
Vad vill du veta? Hur mycket vatten finns det i en gurka.  
Vad behöver man? En gurka en ugn 
Vad ska vi göra? Vi tar och väger en gurka och sen torkar vi den i ugnen. 
Vad tror du händer? Vattnet försvinner.  
Gör försöket. 
 

Laboration 5 eget protokoll 
 
Vad hände: Den svällde upp 
Vad behöver du: pet flaska + kran 
Varför: molikylerna blev varma 
och gick fortare 
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Försöksperson B 
 
Laboration 1 
 
4. Öhh… vet inte!! 
7. Det blev en chock för ljuset. 
Koldioxiden kvävde ljuset 
8.  

Laboration 2 
 
4.  
7. dom sjunker och då får de plats 
mer för dom sjönk 
8. Nej 
 

Laboration 3 
 
4. den sjunker 
7. tvålen puttade iväg tändstickan 
8. NEJ. VET INTE. 
 

Laboration 4 
 
4.  
7.  
8. Nej 
 

Laboration 5 m protokoll 
 
4. Jag tror att vattnet blir ljummet 
och att flaskan blir immig. 
7. molikylerna drog ihop sig på 
58x och sedan dom komma ut och 
på 58A76 kom dom ut 
8. Vet inte 

Laboration 6 
 
Vad vill du veta. Hur mycket vatten som ryms i en gurka? 
Vad behöver du? En gurka… 
Hur skall du göra? Torka gurkan i ugnen på 275C i ca tio minuter 
Vad tror du kommer att hända? 
Vattnet blir till ånga och det ända som finns kvar är en torkad gurka.  
Hur mycket vatten tror du finns i gurkan. Svar: 68% 
Gör 
 

Laboration 5 eget protokoll 
 
Vad vill du veta: vad som händer 
Vad hände: Den svällde upp 
Molekylerna får mer energi och 
springer fortare och då sväller den 
upp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Försöksperson C 
 
Laboration 1 
 
4. Ljuset slocknar 
7. För att det inte fick syre i glaset 
8.  
 

Laboration 2 
 
4. vattne åkte ut 
7. för att det inte rymdes mer 
8.  
 

Laboration 3 
 
 

Laboration 4 
 
4.  
7. Två bilder: Isbit och tråd samt 
isbit sitter fast på tråden 
8. Nej 
 

Laboration 5 
 
4. att flaskan blir immig inuti 
7. molekylerna drog ihop sig  
8. Vet inte 
 

Laboration 6 
 
Fråga: Hur mycket vatten är det i en guk? 
Vad behöver man: en gurka 
Hur skall du göra. Torka gurkan i ugnen på 245C 
Hur mycket vatten finns i gurkan? 80% 
Vad tror du händer: Vattnet dunstar. 
 

Laboration 5 eget protokoll 
 
Vad vill du veta: vad som händer 
när man har en kall flaska och har 
den i varmt vatten 
Vad hände: Den svullnar upp 
Varför då: För att molekylerna får 
molekylerna får enesi. 
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Försöksperson D 
 
Laboration 1 
 
4. vet inte 
7. Jag tror att ljuset slocknade för 
att det inte fanns tillräckligt med 
syre i glaset. 
8.  
 

Laboration 2 
 
4. vattnet skulle rinna ut 
7. För att ytspänningen gjorde så 
att vattnet hölls kvar. 
8.  
 

Laboration 3 
 
4.  
7. tvålen tryckte iväg tändstickan 
8. Nej 
 

Laboration 4 
 
4. när man häller saltet flyter 
isbiten upp 
7. För när man häller salt på isbiten 
och lagt på snöret fryser saltet fast i 
isbiten och då fastnar snöretpå 
isbiten och man kan dra upp 
isbiten. 
8.  
 

Laboration 5 
 
4. Flaskan är fortfarande varm 
7.  
8.  
 

Laboration 6 
 
Vad vill du veta: Hur mycket vatten som ryms i en gurka? 
Vad behöver du: En gurka och en våg.  
Hur ska du göra: Torka gurkan i ugnen i 275C 
Vad tror du händer: Vattnet ångar upp av värmen och lite av frukt sköttet 
blir svart.  
Hur mycket vatten tror du finns i gurkan: 90% 
Gör testet 
 

Laboration 5 eget protokoll 
 
Inget skrevs men försöket gjordes. 
 

 
 
Försöksperson E 
 
Laboration 1 
 
4. det börjar brinna i glaset 
7. Jag tror de slockande för att de 
inte fanns nå syre 
8.  
 

Laboration 2 
 
4. vattnet riner ut 
7. vet ej 
8.  
 

Laboration 3 
 
4.  
7. tvålen tryckte iväg tändstickan 
8. Nej 
 

Laboration 4 
 
4. vet ej 
7. För när man häller på salt på 
isbiten och lagt på snöret fryser 
snöret fast.  
8. 
 
 

Laboration 5 
 
4. 
7.  
8.  
 
 

Laboration 6 
 
Vad vill du veta: Vad händer 
Vad behöver du? En gurka och en våg 
Hur skall du göra? Stopa gurkan i ugnen i 275 grader i 10-15 minuter 
Vad tror du händer? Vattnet ångar bort.  
Hur många prosent vatten finns i gurkan 76%. 
 

Laboration 5 eget protokoll 
 
Inget skrevs men försöket gjordes. 
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Diskussion 
 
Jag har valt att dela upp diskussionen i två delar. I metoddiskussionen diskuteras varför jag 
valde att göra som jag gjorde samt undersökningens tillförlitlighet. I resultatdiskussionen 
analyseras undersökningens resultat och en avslutande sammanfattning görs.  
 
 
Metoddiskussion 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
För god reliabilitet, dvs. att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt räcker det inte med att 
enbart göra undersökningen med observationer eller dagboksskrivande. Men en kombination 
av flera undersökningsformer höjer reliabiliteten. För att få en hög reliabilitet måste 
validiteten vara hög. Validitet är ett mått som anger hur bra våra verktyg är på att mäta det 
som undersökas. Frågornas utformning och vad som skall observeras är viktig för validiteten 
samt att kunna jämföra resultatet från flera undersökningsmetoder. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Vid observationer och intervjuer gör intervjuaren/ observatören bedömningar, detta minskar 
reliabiliteten. Det kan förbättras genom träning. Flera observatörer och registreringar av 
observationer höjer reliabiliteten (Patel & Davidson, 1994). 
 
En undersökning på enbart sex laborationer räcker inte för att dra slutgiltiga och exakta 
slutsatser om hur arbetsprocessen utvecklats hos respektive försöksperson. Ett bortfall eller att 
försökspersonen vid det tillfället inte varit koncentrerad kan ge en stor missvisning vid ett 
fåtal undersökningstillfällen. Genom mina frågors utformning i laborationsprotokollet och 
tillsammans med observationerna kompletterande undersökningssätten varandra bra och gav 
god validitet. 
 
Att studera en unik undersökningsgrupp innebär att jag inte skulle kunna använda mig av en 
annan referensgrupp. Eftersom jag studerat enskilda individers utveckling kan jag inte säga 
något om dem relaterat till andra individer. En större grupp skulle inte heller vara rimligt att 
göra underökningen på eftersom både gruppen och därmed undersökningen skulle bli väldigt 
stor och omöjlig att kunna sammanfatta. För att öka reliabiliteten skulle det ha behövts mer tid 
och många fler undersökningstillfällen. Ytterligare en undersökningsform skulle kunnat 
använts till exempelvis intervjuer och enkäter.  
 
 
Deltagande observatör 
 
Min tanke var att efter jag delat ut laborationsmaterialet skulle eleverna slutligen självständigt 
utföra laborationen (Patel & Davidson, 1994). Slutmålet är fri undersökning där läraren skall 
hålla sig i bakgrunden (Ekstig, 1990).  
 
För att laborationerna skall vara meningsfull, speciellt när arbetssättet är nytt för eleverna 
måste läraren gå runt i grupperna och handleda eleverna i rätt riktning, d.v.s. kunna svara på 
frågor, ställa frågor, påpeka grova felaktigheter samt vara delaktig vid diskussioner och hjälpa 
eleverna med språk och formuleringar (Andersson, 1989). Vid de första laborationerna 
behövdes mycket handledning av mig, inte bara för att arbetssättet var nytt utan för att jag 
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hade fler grupper än undersökningsgruppen vilket gjorde det svårare att göra heltäckande 
observationer. Jag hade ändå alltid uppsikt över gruppen, såg det praktiska arbetet och hörde 
diskussioner och frågor. Efter två laborations tillfällen utförde jag laborationerna enbart med 
undersökningsgrupperna. Undersökningsmetoden fungerade speciellt bra när jag kunde utföra 
ostrukturerade observationer samtidigt (bilaga 9). 
 
Den första frågan på observationsschemat (bilaga 1) angående tid för uppstartande har jag inte 
tagit med i diskussionen. Anledningen var att jag trodde att man utifrån den tid som det tog 
för att eleverna skulle komma igång kunde säga nåt om elevens färdigheter. Eftersom 
laborationerna var olika utformade sinsemellan går det inte att dra några slutsatser utifrån 
tiden.  
 
 
Laborationsprotokollet 
 
Laborationsprotokollet (bilaga 2) är formulerat i första hand för att lära eleverna ett arbetssätt. 
Frågorna är formulerade utifrån de mål som finns i läroplanen, LPO94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) och den gemensamma kursplanen för de naturvetenskapliga 
utbildningarna (Skolverket, 2002a). I laborationsprotokollet låts eleven formulera antaganden, 
göra ställningstaganden, ställa hypoteser, ta initiativ och ansvar.  Slutmålet är att eleverna inte 
behöver följa någon mall utan att utifrån en teori självständigt kunna använda sig av ett 
vetenskapligt arbetssätt med frågorna hur och varför som stomme (Sjøberg, 2000, Dahlstrans 
& Svensson, 1999). 
 
Målen från kursplanen i kemi (Skolverket, 2002b) för årskurs nio säger att man skall kunna 
genomföra observationer och experiment och ha insikt hur de skall genomföras. De skall 
utifrån en hypotes kunna göra ett experiment och därefter dra slutsatser. 
 
 
Laborationerna 
 
Laborationerna (bilaga 3-8) är valda för att skapa intresse för kemi, naturvetenskap och ge 
upphov till nya frågor (Sjøberg, 2000). De utförs med redskap och ämnen som är kända för 
eleverna från vardagen för att öka förståelsen. Instruktionerna skall vara kortfattade och 
eleverna skall ha god tid till att genomföra laborationen. Frågeställningarna i laborationerna 
skall vara av varierande karaktär (Dahlstrand & Svensson, 1999 & Andersson, 1989). 
 
Till en början är det läraren som delar ut färdiga styrda laborationer. Genom att låta eleverna 
göra laborationen först enskilt och sen tillsammans bearbeta resultatet blir laborationen 
bearbetande. Lärarens handledning minskar allt mer med elevernas trygghet och ökande 
kunskapsgrund. Läraren skall finnas till för att hjälpa till i diskussioner och uppmuntra arbetet 
(Sjøberg, 2000 & Andersson, 1989). 
 
Målet är att eleven själv formulerar en frågeställning och kan göra ett experiment utifrån det. 
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Resultatdiskussion 
 
 
Laborationsinstruktion och laborationsprotokoll 
 
Det första jag upptäckte var att när försökspersonerna använde sig av både laborations- 
instruktionen och laborationsprotokollet uppstod problem. Jag hade tänkt att laborations- 
protokollet skulle användas på sidan om laborationsinstruktionen. Försökspersonerna 
upplevde det mycket förvirrande var de skulle skriva. De förstod inte att protokollet var ett 
arbetsmaterial eller varför de då skulle skriva samma sak på båda papperen. Resultatet blev att 
de flesta enbart skrev på laborationsprotokollet. Detta påverkade inte undersökningen och ett 
framtida material för att introducera ett liknande arbetssätt skall inte innehålla frågor på två 
ställen eller två liknande frågor. Problemet kan undvikas genom att i början använda sig av 
laborationsinstruktioner och protokoll på samma papper löpande. Därefter kan man skilja på 
uppgiften och arbetsmetoden. 
 
Vid enstaka tillfälle fyllde försökspersonen i laborationsprotokollet i efterhand. Vid dessa 
tillfällen säger inte laborationsprotokollet någonting vad eleven tror om experimentets utgång. 
Försökspersonens förklaring till vad som hände i experimentet och deras associationer till 
experimenten är fortfarande väsentliga i undersökningen.  
 
 
Individernas utveckling 
 
Eleverna hade inte tidigare utför laborationer så det var nytt för dem. De hade haft lite 
naturvetenskap men inte kring ämnet kemi. Utifrån mitt syfte, bakgrunden och resultat har jag 
valt att framförallt fokusera mig i diskussionen kring följande frågeställningar för att se om 
utveckling skett och om eleverna klarar att självständigt utföra laborationer: 
 

• Arbetar eleven praktiskt 
• Arbeta tillsammans med andra och självständigt 
• Hur är diskussionen, hypoteser, argument, slutsatser, diskussionen i gruppen och 

med läraren 
• Finns ett målmedvetet eget arbetssätt 
• Dokumenterar eleven sitt resultat 

 
 
Försöksperson A 
 
A har varierat mycket mellan de olika laborationstillfällena och det är därför svårt att se någon 
utveckling. A har genomgående varit dålig på att ta del av och följa skriftliga instruktioner. 
De praktiska delarna görs men A förväntar sig att de övriga skall tala om vad som ska göras. 
Under min praktik har jag inte uppfattat att A har några läs eller skrivsvårigheter som tyder på 
att A inte förstår instruktionerna, denne läser den bara inte. I laborationsprotokollet kan man 
följa att A börjar tänka efter själv men det är inte vetenskapligt relaterat. Man kan se att A 
drar allt mer slutsatser och försöker göra fler förklaringar, speciellt muntligt inom sin grupp. 
A dokumenterar men ägnar inte tid till eftertanke eller reflektion.  
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Försöksperson B 
 
Personen läser instruktionerna och behöver inte hjälp av läraren under laborationen. Vid 
resultatet vill B diskutera med till en början läraren för att se om hennes antaganden stämmer. 
Troligen för att övriga gruppen inte vågar eller vill diskutera. B är till början avvaktande och 
följer A men tar allt mer initiativ under de kommande laborationerna. Resultaten visar att B 
drar allt fler egna slutsatser och diskuterar mer med de andra om laborationerna. Man kan se 
att B tagit till sig arbetssättet. B börjar efter hand allt mer vara med i de praktiska delarna av 
försöken. Slutsatserna blir inte vetenskapligt korrekta och B gör inga associationer till andra 
delar utanför experimentet. En annan gruppsammansättning skulle troligen göra B mer 
självsäker och ledande vilket man började ana från de sista laborationernas 
undersökningsresultat. Bl.a. genom att B börjat ta för sig allt mer praktiskt och blir mer aktiv 
vid diskussionerna speciellt tydligt när A inte har varit dominerande. 
 
Försöksperson C 
 
C är till en början tillbakadragen men tar för sig allt mer under tiden. Fyller noggrant i 
protokollet och göra gissningar samt drar allt fler slutsatser under försöken. C börjar även i 
slutet av undersökningen att aktivt delta i det praktiska arbetet. C diskuterar allt mer med 
övriga gruppen samt läraren om sitt resultat. Intresset är stort och om den övriga gruppen inte 
kommer med tillfredställande resultat gör C om experimentet eller diskuterar med goda 
formuleringar med läraren. C har tagit till sig processen. C tar sig tid att fundera över 
experimentets alla delar och arbetar metodiskt redan till en början. 
 
Försöksperson D 
 
D är mycket noggrann att följa instruktionerna genom hela undersökningen och att använda 
sig av laborationsprotokollet. Det blir till en början hämmande och ger inte upphov till eget 
tänkande. D har alltid velat verifiera sitt resultat med läraren och inte den övriga gruppen. 
Diskussionerna inom gruppen ökade efter hand. D arbetar även allt mer praktiskt under tiden. 
D gör gissningar och är noggrann med att försöka förklara vad som hänt för gruppen, läraren 
och klassen. Det är svårt att säga om utveckling skett lite eller mycket eftersom bl.a. D inte 
svarat på laborationsprotokollet de sista gångerna. Varför denne inte gjort det är osäkert men 
kan ha att göra med att diskussionerna med läraren ökat. Min uppfattning är att D inte 
utvecklats mycket utan sedan tidigare haft ett gott undersökande arbetssätt. Vid diskussioner 
med mig har resonemanget haft en röd tråd och D har dragit bra slutsatser.  
 
Försöksperson E 
 
E är väldigt intresserad av laborationerna, följer instruktioner och kan utföra experimenten 
praktiskt. E är mån av att även D får vara med och diskuterar mycket om arbetssättet. E 
diskuterar även mycket med läraren om experimentet men mest om resultaten och alternativa 
försök. E har svårigheter med att fylla i protokollet och glömmer ibland bort det. Troligen för 
att han är så praktiskt intresserad och utför diskussionerna med läraren direkt i stället. Det kan 
bero på att E har små problem med att skriva och formulera sig. E visar att han kan utföra 
laborationerna självständigt och var vid sista laborationen ledande vid diskussionerna i 
klassen. 
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Sammanfattning 
 
Resultatet skulle säkert bli annorlunda om jag haft fler teoretiska genomgångar innan 
laborationerna, något som kunde förbättra hela undersökningsprocessen för eleverna. 
Begreppet molekyler och atomer var väldigt intressant för dem vilket kan ses att de tagit till 
sig i resultatet. I laborationsprotokollet lämnades oftast fråga åtta obesvarad. Jag tror att det är 
för att försökspersonerna inte klarade att flytta experimentets resultat som de förstod ex. att 
koldioxiden släcker ljuset till något utanför experimentet. Exempelvis att koldioxid kan släcka 
bränder. Jag diskuterade liknade frågor vid genomgångarna efter laborationen utan att det 
förbättrades till nästa laboration. Möjligtvis är det för svårt för dessa elever i årskurs fem att 
göra abstrakta slutsatser vilket inte är förvånade eftersom abstrakt tänkande börjar att 
utvecklas just i den åldern enligt Piaget (Sjøberg, 2000). 
 
Försöken visar att samtliga försökspersoner kan ta del av laborationsinstruktionen och följa 
laborationsprotokollet. Alla diskuterade mer i gruppen och med läraren efter några försök. Det 
tyder på att de är intresserade och känner trygghet i arbetssättet. Efter några laborationer 
arbetar även samtliga i det praktiska arbetet och samarbetet i grupperna är bra. Samtliga gör 
gissningar till vad de tror skall hända och försöker förklara varför. Dahlstrand och Svensson 
(1999) tyckte att två i varje grupp var lämplig gruppstorlek men jag finner det att man minst 
bör vara tre för att kunna diskutera om slutsatser och få reflektioner. Vid introducerande av 
laborationer bör det vara mindre klass grupper som Dahlstrand och Svensson nämner för att 
handledaren/ läraren skall kunna hjälpa alla grupper.  
 
Försökspersonernas förklaringar till resultatet av experimenten är väldigt korta och enkla. Det 
beror troligast på att de inte hunnit förstå begreppen eller har tillräckliga grunder. Det är svårt 
att säga något om vad de tror ska ske i experimentet när de skriver kortfattat. Det kan vara en 
väldigt god hypotes i deras begreppsvärld. 
 
Man kan med fördel introducera laborationer i år fem. Eleverna är intresserade av 
naturvetenskapliga ämnen, tar till sig av arbetssättet och utvecklas individuellt. 
Laborationerna och instruktionerna måste vara konkreta och enkelt formulerade. Att få arbeta 
på med detta projekt under en längre tid skulle säkerligen ge ännu klarare bevis för en ökad 
förståelse för naturvetenskapliga ämnen och öka intresset för dem. Att vid en tidig ålder 
introducera laborationer för eleverna ökar möjligheten att de självständigt skall klara av ett 
vetenskapligt arbetssätt vid laborationer. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 
 
Laboration nr: ______      
 
Försöksperson:  
 
Tid att komma igång  
Läser instruktionerna innan  
Tar del av instruktionerna och följer dem  
Följer laborationsprotokoll  
Frågar lärare innan  
Frågar lärare under tiden  
Frågar lärare efter  
Drar egna slutsatser  
Diskuterar med andra om exp.  
Har röd tråd i arbetet och struktur  

 
 
 
 
Försöksperson:  
 
Tid att komma igång  
Läser instruktionerna innan  
Tar del av instruktionerna och följer dem  
Följer laborationsprotokoll  
Frågar lärare innan  
Frågar lärare under tiden  
Frågar lärare efter  
Drar egna slutsatser  
Diskuterar med andra om exp.  
Har röd tråd i arbetet och struktur  

 
 
 
 
Försöksperson:  
 
Tid att komma igång  
Läser instruktionerna innan  
Tar del av instruktionerna och följer dem  
Följer laborationsprotokoll  
Frågar lärare innan  
Frågar lärare under tiden  
Frågar lärare efter  
Drar egna slutsatser  
Diskuterar med andra om exp.  
Har röd tråd i arbetet och struktur  

 
 



Bilaga 2 

Laborationsprotokoll 
Namn: _______________________ 

 
 
  
1. Vad vill du veta? ________________________________________________ 
 
  ________________________________________________ 
 
 
 
2. Hur ska du göra?  _______________________________________________ 
    Rita om du vill 
  ________________________________________________ 
 
  ________________________________________________ 
 
 
 
3. Vad behöver du? ________________________________________________ 
 
  ________________________________________________ 
 
 
 
4. Vad tror du händer? ________________________________________________ 
   
  ________________________________________________ 
 
5. Gör försöket 
 
6. Vad hände? ________________________________________________ 
    Rita om du vill 
  ________________________________________________ 
 
 
 
7. Varför då?  ________________________________________________ 
 
  ________________________________________________
  
  ________________________________________________ 
 
 
 
8. Kom du att tänka på nåt liknande?  
    Kan du använda det här någon annan stans? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



Bilaga 3 

Laboration Kemi  
Nr: 1                                                      Namn: 
 
 
Vad behövs för att något skall brinna? 
 
Vad tror du? _________________________________________________________ 
 
 
Del 1 
 
Följ laborationsprotokollet! 
 
 
Fråga: Vad händer när du ställer ett glas över ett brinnande ljus? 
 
 
Resultat: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Varför hände det? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Del 2 
 
Lägg lite bakpulver och ättiksyra i botten på ett glas. Vad händer? Vad tror du det är 
som händer? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Släpp nu ner ett brinnande värmeljus försiktigt i glaset. Följ Laborationsprotokollet! 
 
Vad hände? Resultat: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



Bilaga 4 

Laboration kemi 
Nr 2                                            Namn: 
 
Hur många ärtor ryms i ett fullt glas vatten? 
 
 
 
 
Gissning: ___________ st. 
 
 
 
Varför tror du det?  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Hur många fick plats? _________ st. 
 
 
 
Försök förklara om det rymdes mer eller mindre ärtor i vattenglaset än 
det du hade trott?  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 



Bilaga 5 

Laboration kemi 
Nr 3                                            Namn: 
 
 
Tändstickan i vattnet 
 
 
1. Lägg en tändsticka i en skål med vatten. Vad händer? 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Följ laborationsprotokollet innan du gör experimentet. 
 
Tag en tändsticka och doppa ena änden i lite diskmedel eller tvål. Lägg 
den sedan i en skål med vatten.  
 
 
 
Vad händer? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Varför tror du det?  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 



Bilaga 6 

Laboration kemi 
Nr 4                                            Namn: 
 
Den varma och kalla flaskan 
 
 
1. Vad händer när du tar en varm pet- flaska, stänger korken och ställer 
den på en kall plats? Använd laborationsprotokollet! 
 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
2. Var händer när du tar en kall pet- flaska, stänger korken och tar den till 
en varm plats? Gör ett eget laborationsprotokoll! 
 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 



Bilaga 7 

Laboration kemi 
Nr 5                                            Namn: 
 
Lyfta isbiten 
 
 
1. Lyft upp en isbit som flyter i en skål med vatten utan att ta i den med 
händerna eller att isbiten tar i skålens kanter? Använd 
laborationsprotokollet eller ett eget laborationsprotokoll. 
 
 
Det här får du använda. Bara två saker behövs! 
 

• Sytråd 
• Värmeljus (får inte användas att lyfta med) 
• Ättiksprit 
• 1 tändsticka 
• Salt 
• Bakpulver 

 
 
 
Det är viktigt att först fundera varför du tror du kan lyfta den innan du 
provar.  
 
Gick det? Hur gjorde du? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 



Bilaga 8 

Laboration kemi 
Nr 6                                            Namn: 
 
 
Vatten i livsmedel 
 
 
1. Hur mycket vatten finns i en gurka? 
 
Gör en egen beskrivning på hur du skall göra för att få reda på hur 
mycket vatten som finns i t.ex. en gurka.  
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Bilaga 9

Resultat ostrukturerad observation 
 
 
Försöksperson A 
 
Laboration 1 
 
A springer runt mycket i klassrummet, 
är intresserad. A läser inte igenom 
instruktionerna, frågar sina kompisar 
vad A skall göra. A utför försöket 
praktiskt. A diskuterar mest med B. 
Frågar läraren om instruktioner och 
resultat ideligen när B inte svarar. 
 

Laboration 2 
 
A tar initiativet och tar fram 
utrustningen. Det är ett slams och 
intresset är obefintligt. A får flera 
tillsägningar men utan resultat.  
 

Laboration 3 
 
A läser igenom instruktionerna och 
arbetar lugnt. Många gissningar vad de 
tror skall hända och förklaringar till 
varför. A skriver inte av B utan arbetar 
självständigt. Arbetar ömsesidigt med 
B praktiskt. 
 

Laboration 4 
 
A strular i början vilket gör att de 
inte kommer igång. A är mycket 
intresserad men läser inte 
instruktionerna eller vill följa 
laborationsprotokollet. Diskuterar 
mycket med Läraren om hur de 
skall göra. Diskuterar tillsammans 
mycket om förväntningar, metod 
och resultat. 

Laboration 5 
 
A vill inte tänka igenom experimentet 
utan vill prova sig fram. Vilket A även 
gör. Det lyckas på första försöket och 
A var väldigt förvånad. Gjorde rimliga 
förklaringar.  A gjorde ett eget utförligt 
laborationsprotokoll och var snabbt 
klar.  
 
 

Laboration 6  
 
Alla bestämmer sig för att sitta vid 
samma bord för att lösa uppgiften och 
diskuterar tillsammans hur de skall 
göra. A kommer med väldigt många 
förslag och antaganden. A brinner för 
pressningsmetoden. Förstår att det blir 
en blandning av fruktkött och vatten. 
 

 
 
Försöksperson B 
 
Laboration 1 
 
B läser igenom instruktioner och styr 
A’s handlande. B svarar på 
instruktionsfrågorna men skriver av 
A’s laborations- protokoll. 

Laboration 2 
 
B är lugn i början men efter ett tag har 
A fått henne på andra tankar och 
experimentet blir en lek. 

Laboration 3 
 
Arbetar intresserat med B och gör om 
experimentet flera gånger. A och B gör 
fler försök för att ta reda på resultatet. 
B vill förklara för läraren deras 
resultat. 

Laboration 4 
 
B deltar aktivt i diskussioner om hur, 
vad och varför de skall göra 
experimentet. Förklaringarna blir 
fantasifulla. A, B, C arbetar enskilt 
med att fylla i laborationsprotokollet. 

Laboration 5 
 
B hann inte bli klar med sitt 
laborationsprotokoll. A hade redan 
gjort experimentet. B var med i 
diskussionen om vad som inträffat. 

Laboration 6  
 
B får för sig att vattnet försvinner om 
gurkan fryses och därefter tinas. 
Förstår inte lärarens förklaringar. A ger 
svagt medhåll. 
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Bilaga 9

Försöksperson C 
 
Laboration 1 
 
C är försiktig och läser instruktionerna 
men pratar inte mycket med A och B. 
Sitter lite från de andra och observerar. 
C utför inte experimentet praktiskt 

Laboration 2 
 
C är försiktig och läser instruktionerna 
men pratar inte mycket med A och B. 
Sitter lite från de andra och observerar. 
C utför inte experimentet praktiskt 
 

Laboration 3 
 
 

Laboration 4 
 
C kommer inte mycket till tals i 
gruppen och talar mer med läraren. Är 
engagerad och kommer med uppslag 
till A och B. Deltar i alla delar av 
laborationen. Tog längre tid för C att 
lugna ner sig och komma igång än de 
andra. Funderar högt. Aktiv praktiskt. 

Laboration 5 
 
C han inte heller med när A gjorde 
laborationen. Men diskuterade 
intensivt vad som hänt. C och B hjälper 
varandra till viss del med 
laborationsprotokollet.  
 

Laboration 6  
 
C funderar länge och kommer sedan 
med kloka reflektioner. Diskuterar i 
gruppen som lyssnar på C. C tar upp 
alternativet torkning som E förfinar. 
 

 
Försöksperson D 
 
Laboration 1 
 
D är lugn och mycket noggrann. D har 
svårt att överföra instruktionerna till 
verkligheten. D utför inte experimenten 
praktiskt. D och E hjälps inte åt eller 
talar med varandra. 

Laboration 2 
 
D är noggrann och samarbetar bra med 
E. Frågar läraren mycket om resultatet. 
Upplever sig själv att denne inte kan 
eller förstår. 

Laboration 3 
 
Bra samarbete i gruppen. D är 
intresserad och gör experimentet med 
E flera gånger. Kommer med rimliga 
slutsatser. D börjar även praktiskt 
arbeta. 
 

Laboration 4 
 
D frågar läraren innan det praktiska 
arbetet för att bekräfta sitt tankesätt. 
Efter ett tankefel blir det rätt och gör 
experimentet med olika kyl och värme 
varianter. D är nu praktiskt ledande i 
arbetet. 

Laboration 5 
 
D är avvaktande i början. D och E 
börjar diskutera om vad som blev fel 
och provar sig därefter gemensamt 
praktiskt fram. D gör kopplingar till 
vägssaltning vid diskussion med 
läraren. D och E är så ivriga med att 
börja med del två och glömmer skriva i 
protokollet. D och E förklarar för mig 
resultatet i försök 2 och går sen på rast. 

Laboration 6  
 
D ifrågasätter övriga gruppens förslag 
men kommer inte själv med några.  

 
Försöksperson E 
 
Laboration 1 
 
E vill diskutera med läraren under alla 
experimentets delar. E gör många 
gissningar men är mycket intresserad 
av de andras experiment samtidigt. E 
utför experimentet praktiskt 
 

Laboration 2 
 
E gör i ordning experimentet men utför 
det tillsammans med D. Svårt att 
koncentrera sig till sitt eget 
experiment. E vill gärna kommunicera 
med läraren. 

Laboration 3 
 
E är väldigt intresserad och drar 
paralleller med andra experiment. E är 
nu noga med att D även arbetar 
praktiskt. De turas om. 

Laboration 4 
 
E fyller i laborationsprotokollet i 
efterhand. E är väldigt nyfiken på att 
börja experimentet. E blir följande 
efter D. 

Laboration 5 
 
E har sett försöket tidigare och tar 
initiativet praktiskt men har inte en 
fungerande ide. D och E glömmer göra 
ett eget laborationsprotokoll. 
 

Laboration 6  
 
E har försöket klart för sig. E kommer 
med bra förslag hur laborationen skall 
genomföras. Få lyssnar på E. 
 

 




