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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till medverkande lärare och elever utan ert deltagande hade vårt arbete inte gått att 
genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Anna Vikström för tips och pådrivning samt hennes klarsynta 
uppriktighet som hjälp oss att genomföra detta arbete.



Abstrakt
Syftet med denna studie var att undersöka hur elevers föreställningar om laborationens syfte 
överensstämde med lärarens intentioner och hur detta gestaltades under laborationen. Vår 
studie bygger på en kvalitativ fallstudie. Undersökningen har utförts vid en högstadieskola i
Norrbotten. Eleverna och läraren har intervjuats och observerats med videokamera. Vid 
intervjun med eleverna har filmat material använts under en stimullated recall. Det insamlade 
materialet har tolkats utifrån en fenomenografisk ansats och med hjälp av intentionell analys. 
Resultatet visar att lärarens avsedda och iscensatta mål bäst överensstämmer med de kognitiva 
målen, mål som behandlar kunskap och förståelse av naturvetenskapliga begrepp. Elevernas 
uppfattning av målen överensstämmer till stor del med lärarens iscensatta mål med undantag 
för de affektiva målen, mål som behandlar motivation och skapande av en positiv attityd till 
laborationer. Genom lärarens och elevernas agerande under laborationen gick det att utläsa
vilka mål som synliggjordes. Eleverna uppfattade de kognitiva målen bäst medan 
uppfattningen av de affektiva målen skiljde sig från de av läraren synliggjorda målen. Vi 
uppfattade att eleverna ofta förknippade laborationer med något "roligt" och ser det som ett av 
de viktigare målen, något som läraren fokuserade på ytterst lite.         
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Inledning

Vi som genomfört denna undersökning är två lärarstudenter med inriktning mot 
naturorienterade ämnen. Under utbildningens gång har vi funderat och diskuterat mycket om 
laborationens betydelse i undervisningen och om våra egna erfarenheter av företeelsen under 
vår egen skolgång. Hur vi blivande lärare använder oss av laborationer och vilken uppfattning 
elever har av laborationens mål, är något som vi har funderat över under vår utbildning.
Anledningen till varför vi har valt vårt område, är att vi under vår verksamhetsförlagda 
utbildning ibland fått uppfattningen att elever har svårt att uppfatta meningen med 
laborationer och att vi ibland har haft problem att nå fram med våra egna mål till dem. 
Eftersom laborativt arbete är en viktig del i undervisningen, känns det extra viktigt att skaffa 
kunskaper som gör att vi kan använda arbetssättet på ett tillfredställande sätt. Genom att 
undersöka lärarens mål, hur målen gestaltas för eleverna och undersöka elevernas uppfattning 
av målen och hur detta möte formas, önskar vi få kunskaper som kan hjälpa oss i vår framtida 
lärarprofession.
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Bakgrund

Teorier om lärande

En fråga som är av intresse för studier av hur människor uppfattar sin omgivning är frågan om 
hur vi erhåller kunskap om världen. I det följande kommer vi att redogöra för teorier om 
lärande som har relevans för hur förståelsen inom de naturvetenskapliga ämnena kan 
beskrivas. Vi kommer även att visa på hur dessa olika teoretiska utgångspunkter har påverkat 
utformningen av undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena.

Didaktiska utgångspunkter

Synen på lärande och då även lärande inom det naturvetenskapliga området har legat till 
grund för läroplaners och undervisningen utformning (Carlgren & Marton 2002). Från att ha 
utgått från en kunskapssyn som bygger på att kunskap kan ses som ett särskilt definierat 
innehåll som ska ”tas in”, har synen på lärande förändrats till att bli en fråga om vilka 
förhållningssätt och förmågor som de lärande förväntas att utveckla. Detta har visat sig i 
utformningen av undervisningen som ett skifte i fokus av hur lärare gör till vad eleverna 
erfar. Carlgren och Marton (2002) visar på hur skolans kunskapsuppdrag förskjutits från att 
begränsas till att veta (fakta) och att veta hur (färdigheter) till att även innefatta aspekterna att

veta varför (förståelse) samt att veta vad (förtrogenhet). Skiftet från regel till målstyrning 
inom kurs och läroplaner har också påverkat den didaktiska inriktningen. Lindström (2005) 
visar på hur detta även har påverkat bedömningen av elevers kunskaper i riktning från 
produkter i fokus till processen i fokus. Tabellen visar på ett urval av de aspekter som ligger 
till grund för pedagogisk bedömning av elevers kunskaper.

En förskjutning från… I riktning mot:

Bedömning av kunskaper och 
färdigheter

Bedömning av förståelse och förmågor som kritiskt tänkande, kreativitet, 
kommunikation och problemlösning i realistiska situationer  

Tonvikten ligger vid de rätta 
svaren

Tonvikten ligger vid fruktbara frågor och konsten att lära av erfarenheter

Elever arbetar var för sig utan 
tillgång till hjälpmedel

Elever ger varandra gensvar och kan utnyttja olika former av minnesstöd 
och tankeverktyg

(Lindström, 2005 s. 12)

Empirism

Lärande har ur ett empiristiskt synsätt sin grund i erfarenheten. De intryck som vi registrerar 
med hjälp av våra yttre sinnen såsom händelser, bilder, texter bearbetas med hjälp av det inre 
sinnet till inre minnesbilder som tillsammans med våra tidigare erfarenheter utgör vårt 
medvetande (Dimenäs & Haraldsson, 1996). Av dessa samlade sinnesintryck byggs 
minnesbilder upp i vårt medvetande och bidrar till begreppsbildningen. Inom skolan har det 
empiristiska synsättet länge dominerat undervisningen. Detta har visat sig i de arbetssätt och 
metoder som lärare valt utifrån tanken att kunskapen ”fångas ur materielen” genom de yttre 
sinnena (Andersson, 1989).

Dimenäs & Haraldsson (1996) visar på hur laborativt arbete med utgångspunkt i ett 
empiristiskt synsätt kan utformas på skilda sätt inom de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan 



3

liknas vid det sätt som laborativt arbete delas in efter varierande frihetsgrader. Öppna 
laborationer med hög frihetsgrad där eleverna har möjlighet till fritt experimenterande anses 
enligt ett empiristiskt synsätt leda till att kunskapen i hög grad överförs från materielen till 
eleven (Dimenäs & Haraldsson, 1996).

Konstruktivism

Konstruktivismens grundantagande är att kunskap skapas av individer i en aktiv process 
(Sjöberg, 2000). Sjöberg menar att denna process utgår ifrån individens strävan efter att förstå 
och bemästra sin verklighet. Lärande utifrån ett konstruktivistiskt synsätt innebär att individen 
själv aktivt måste konstruera de lagar och teorier som ger mening och betydelse åt världen. 
Denna process sker inom varje enskild individ men är samtidigt bunden till ett socialt, 
historiskt, språkligt och kulturellt sammanhang (Sjöberg, 2000). 

Det konstruktivistiska synsättet rymmer i huvudsak två olika inriktningar, den kognitiva 
konstruktivismen som utgår ifrån individen samt det socialkonstruktivistiska perspektivet. Vi 
väljer att fortsättningsvis använda oss av benämningarna konstruktivism för den kognitiva 
konstruktivismen respektive sociokulturell teori för det socialkonstruktivistiska perspektivet.

Konstruktivismens syn på lärande har till stor del formats utifrån kunskapsteoretikern Jean 
Piagets teorier om lärande och tänkandets utveckling (Dimenäs & Haraldsson, 1996). Piagets 
inlärningsteori tillhör en av de kognitiva traditioner som har sin utgångspunkt i undersökandet 
av hur mentala processer formas hos individen. Enligt Piaget föregår utveckling lärande 
(Sjöberg, 2000). Den syn på lärande som Piaget utgår ifrån grundar sig i någon form av 
kognitiv konflikt där en strävan efter jämvikt i medvetandet leder till att lösa de motsättningar 
som uppstår när en individ ställs inför nya erfarenheter (Sjöberg, 2000). Detta sker genom att 
lägga till (assimilera) de nya erfarenheterna till de gamla eller genom ackommodation, dvs. 
genom att omstrukturera tänkandet så att det nya passar in (Sjöberg, 2000). Piaget ansåg att 
det fanns en strukturell likhet mellan de naturvetenskapliga begreppens uppbyggnad och det 
sätt barnet bygger upp sin begreppsapparat för förståelse av verkligheten (Halldén, 1982). 
Halldén (1982) menar att Piaget i sin teori orienterar sig mot att utveckla elevernas intressen 
och samtidigt stärka deras sociala utveckling.

Det konstruktivistiska synsättet har haft stort inflytande på hur aktiviteterna i undervisningen 
har utformats speciellt inom de naturvetenskapliga ämnesområdena och influerat 
läroplanstänkandet sedan 1970-talet (Dysthe, 2003). Carlgren (1999) beskriver hur detta har 
visat sig i olika former av aktivitetspedagogik och undersökande arbetssätt där grundtanken 
varit att eleverna ska bygga upp sina kunskaper genom aktiviteter av olika slag. Den 
grundläggande uppfattningen i det konstruktivistiska synsättet är enligt (Carlgren, 1999) att 
man ser individens inlärning som styrd av dennes utveckling och detta har därmed påverkat 
pedagogiken i riktning mot att undersöka utvecklingsmässiga förutsättningar samt hitta 
betingelser som främjar individens utveckling.

Forskningen inom det konstruktivistiska området har utgått från ett kognitivt perspektiv där 
det som studerats varit elevers tänkande om naturvetenskapliga begrepp (Vikström, 2005). 
Intresset har främst legat inom det området som beskriver hur elever uppfattar olika fenomen i 
undervisningen. Resultatet av dessa undersökningar består av studier som visar på hur elevers 
vardagsföreställningar överrensstämmer med vetenskapliga begrepp. När elevers 
uppfattningar skilde sig från de vetenskapliga, som man ansåg vara de rätta hävdade man att 
detta problem kunde lösas genom rätt undervisning (Vikström, 2005). Dessa olika 
uppfattningar som elever visat sig kunna ha beskrivs av Andersson m.fl. som  misconceptions,
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alternative frameworks, childrens science m.fl. De grundar sig på elevernas egna erfarenheter 
och har utifrån forskning visat sig vara svåra att förändra genom undervisning (Andersson, 
2008). Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt ses dessa vardagsuppfattningar som preliminära 
modeller som kan omformas genom lämplig undervisning (Ekstig, 1990). Detta måste ske 
genom att eleverna på egen hand får möjlighet att testa och prova egna hypoteser som ligger
till grund för deras uppfattningar. När en konflikt uppstår i tänkandet kan en begreppsmässig 
förändring ske i syfte att skapa mening (Ekstig, 1990). Andersson (1989) har med 
utgångspunkt i ett konstruktivistiskt synsätt visat på olika faktorer som är av betydelse för 
undervisningen i naturvetenskap. Han menar att läraren har en aktiv roll i att försöka skapa sig 
en bild av elevers förståelse i form av de vardagsföreställningar som eleverna har med sig. 
Med hjälp av denna kännedom ska läraren på ett positivt sätt utmana elevernas tänkande i 
syfte att öka förståelsen för de vetenskapliga begreppen. Andersson (1989) anser vidare att 
elevers egna undersökningar är viktiga för att skapa förutsättningar för eleverna att utifrån 
sina personliga upplevelser ställa egna hypoteser och antaganden. I en undervisningssituation 
kan detta ske genom att eleven på egen hand får möjlighet att planera, och testa egna 
hypoteser. Lärarens roll i detta är att uppmuntra eleverna att på egen hand och i diskussion 
med andra finna alternativa lösningar, detta i syfte att utveckla sin förståelse av 
naturvetenskapens begrepp och teorier (Andersson, 1989).

Ekstig (1990) beskriver en laborativ verksamhet utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Den kan 
börja med att läraren utgår ifrån ett experiment där denne försöker synliggöra ett fenomen för 
eleverna genom en demonstation, i syfte att göra eleverna medvetna om sitt eget tänkande. 
Läraren måste vidare försöka synliggöra bristerna i elevernas tolkning och samtidigt försöka 
utmana dem till vidare reflekterande. Detta kan ske genom att frågan diskuteras gemensamt 
bland eleverna. Lärarens roll är att försöka lyfta fram de önskvärda tankarna så att dessa blir 
synliga för eleverna. Ekstig (1990) anser med hänvisning till Ausubel att ett begrepp som kan 
kopplas till redan befintliga tankestrukturer accepteras lättare än om dessa saknas. 
Inlärningssvårigheter ses ur ett konstruktivistiskt perspektiv som brister i förförståelsen hos 
elever där lärarens roll är att diagnostisera densamma i syfte att hjälpa eleven vidare 
(Carlgren, 1999). Kritik har framförts av den konstruktivistiska synen på lärande utifrån 
frågan om elevers begreppsliga förståelse, främst inom de naturvetenskapliga ämnena. Detta 
på grund av att man ansett att kunskapen behandlas dekontextualiserat, dvs. att den plockas ut 
ur sitt naturliga sammanhang (Carlgren, 1999). En studie gjord av Bergqvist och Säljö visade 
på hur elever som deltog under en klassisk optiklaboration,  där en optisk bänk utgjorde det 
material som eleverna skulle använda sig av för att ta reda på några av optikens 
grundläggande principer misslyckades. Eleverna i studien förstod inte vad de gjorde eftersom 
de inte hade tillgång till de diskursiva redskap som krävdes i den aktuella situationen (Marton 
& Booth, 2000).

Sociokulturell teori

Dysthe (2003) anser att oavsett vilken grundsyn man har på lärande så är elevernas motivation 
och engagemang en grundläggande förutsättning för lärandet. Hon menar att utifrån ett 
sociokulturellt synsätt är den omgivande läromiljön och de förutsättningar som finns i form av 
situationer som bidrar till aktivt deltagande för eleverna avgörande för deras möjligheter att 
lära. I det sociokulturella perspektivet är interaktionen mellan deltagarna avgörande. Kunskap

konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella processer

(Dysthe 2003 s.41).

Det sociokulturella synsättet är kanske det mest dominerande för hur man ser på undervisning 
och lärande idag. Det har sina historiska rötter ur förgreningar från dels den amerikanska 
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pragmatiska traditionen hos Dewey och Mead och dels från den kulturhistoriska traditionen 
hos Vygotskij, Luria och Leontjev (Dysthe 2003). Till skillnad från Piaget ansåg Vygotskij att 
lärande föregår utveckling och att kunskap utvecklas ur den sociala interaktionen (Dysthe 
2003).

Ur ett sociokulturellt perspektiv utvecklas kunskap mellan individer i en kontext, där 
individen ses som en aktiv deltagare i samspel med den omgivande miljön som både 
inkluderar fysiska redskap och representationssystem som t.ex. språk och symboler (Dysthe, 
2003). Andersson (2008) menar på att en förutsättning för att individer ska kunna tillägna sig 
olika naturvetenskapliga begrepp och teorier är att de får möjlighet att göra detta tillsammans
med andra i sådana miljöer där de genom aktivt deltagande genom att diskutera, förklara och 
genom problemlösande aktiviteter införlivas i den naturvetenskapliga kulturen. Han uttrycker 
detta som att bli medskapande i en kultur (Andersson, 2008 s.21)

För att elever ska kunna införlivas i de tankesätt och tankeformer som olika begrepp och 
teorier inom olika ämnesområden rymmer, krävs att de kan ta del av språkliga och kulturella 
resurser som utvecklats inom dessa områden. Säljö (2005) beskriver hur olika vetenskapliga 
discipliner vuxit fram genom historien och hur det inom dessa utvecklats olika institutionella 
diskurser som rymmer både fysiska och intellektuella redskap som är specifika för de olika 
områdena. Säljö benämner dessa redskap som kulturella medierande redskap som består av 
dels språkliga (intellektuella) och fysiska föremål, (artefakter). Dessa redskap har människor 
genom sina aktiviteter utvecklat genom historien och genom dessa skapar vi mening och 
betydelse av vår omvärld (Säljö, 2005).

Säljö visar på hur förståelsen inom olika praktiker är beroende av hur individer tillägnat sig 
dessa kulturella redskap. 

Den som är förtrogen med någon aktivitet – konståkning, mikrobiologi eller vinprovning – ser och 
känner andra egenskaper och kvaliteter än den som är mindre erfaren. Om man har kunskaper om 
hur levande celler ser ut och beter sig, förstår man vad man ser när man tittar på ett cellprov i 
mikroskop (Säljö, 2005 s.27). 

Han menar att lära innebär att behärska de kulturella redskapens begreppsliga innehåll. Det är 
enligt Säljö inte rimligt för elever att utveckla sådan förståelse på egen hand.

Eftersom kunskap enligt ett sociokulturellt synsätt konstrueras genom samarbete i en kontext 
och inte enbart genom individuella processer kan det laborativa arbetet i skolan utgöra ett 
viktigt inslag där elever har möjlighet att i interaktion med andra och sin omgivning bygga 
upp förståelse kring vetenskapliga begrepp och teorier. Detta är dock oftast inte 
oproblematiskt vilket nämnts tidigare. För att elever ska kunna få förståelse för de abstrakta 
begrepp som teorierna rymmer krävs att eleverna blir införlivade i den naturvetenskapliga 
diskursiva praktik som rymmer såväl språkliga som fysiska artefakter (Wickman, 2002).
Wickman (2002) menar att lärandet sker i den process där elever tillsammans med varandra, 
läraren och med utgångspunkt i tidigare kunskaper och det laborativa materialet skapar 
mening åt situationen. Individen ses som aktiv deltagare i en miljö där varje deltagare bidrar 
till allas förståelse.

Utifrån ett sociokulturellt synsätt har läraren här en viktig funktion. För att läraren ska kunna 
leda eleverna i rätt riktning mot de uppsatta målen för aktiviteten måste denne ha vetskap om 
på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig för att kunna leda denne i rätt riktning. Detta 
beskrivs av Vygotskij som den närmaste utvecklingszonen och förklaras som skillnad i 
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utvecklingsnivå där den lärande förmår lösa ett problem på egen hand och den 
utvecklingsnivå som denne kan nå med hjälp av läraren eller sina kamrater (Vikström, 2005). 
Språket utgör enligt ett sociokulturellt synsätt det medierande verktyg som gör utgör länken i 
deltagarnas meningsskapande. Wikman (2002) visar på hur elevers förståelse utgörs av en 
ömsesidig språklig utgångspunkt med gemensamma referensramar. Han menar att dessa utgör 
en förutsättning för eleverna att med språkets hjälp skapa mening och innebörd åt nya 
sammanhang. Utifrån dessa gemensamma erfarenheter kan elever utifrån mötet med det 
laborativa materialet i en gemensam dialog skapa mening och betydelse åt det observerade.

Den sociokulturella synen på språkets betydelse har även utvecklats av Bakhtin som menar att 
en individs erfaranden formas utifrån auktoritära röster. Dessa utgörs av alla de både muntliga 
och skriftliga yttranden som är del av vår kultur och språkgemenskap. Den inre dialogen som 
beskrivs som tänkandet hos en person kan sägas utgöras av ett samtal mellan alla dessa olika 
röster som talar till oss utifrån olika positioner. Deras auktoritet kommer att avgöra riktningen 
för vårt handlande (Dysthe & Igland, 2003). Wickman (2002) beskriver hur elever låter sina 
egna slutsatser gjorda utifrån iakttagelser under det laborativa arbetet stå tillbaka till förmån 
för den skrivna texten i läroboken som i det fallet utgjorde en auktoritet. Han menar att detta 
ofta är fallet då den laborativa verksamheten utgörs av ett komplext språksystem där 
relationer mellan olika aspekter endast kan konstrueras i mötet med de olika konventioner och
regler som den naturvetenskapliga kontexten rymmer. 

Fenomenografi/variationsteori

Det fenomenografiska perspektivets huvudsakliga fokus ligger i att beskriva hur olika 
uppfattningar om specifika fenomen eller aspekter av världen kvalitativt skiljer sig åt 
(Jonsson, 2007). Fenomenografin har utvecklats och vuxit fram ur olika kvalitativt inriktade 
forskningsprojekt av en grupp forskare vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs 
universitet under ledning av Ference Marton. Forskningen inriktade sig till en början mot 
studier av inlärningspsykologiska frågor under 1970-talet (Alexandersson, 1994). Fokus för 
forskningen kom att förskjutas mot att handla om beskrivningar av människors uppfattningar 
av omvärlden. 1981 introducerade Marton termen fenomenografi. Betydelsen av en 
översättning av ordet fenomenografi från grekiskans phainomenom och grafia är beskriver det 

som visar sig. Den fenomenografiska forskningen har utvecklats i olika inriktningar och 
främst inom det område som rymmer pedagogiska och didaktiska frågor som t.ex. att beskriva 
elevers begreppsuppfattning inom olika ämnesområden (Alexandersson, 1994).

Fenomenografin utgår ifrån en icke-dualistisk kunskapssyn (Marton & Booth, 2000). Denna 
beskrivs som en dynamisk process där kunskap konstitueras i människans relationer till andra 
och till världen i ett samspel mellan det inre och det yttre. Detta skiljer sig från både det 
konstruktivistiska perspektivet där individens inre mentala föreställningar ligger i fokus för 
lärandet och det sociokulturella perspektivets kunskapssyn där det yttre i form av sociala och 
kulturella faktorer ses som det som är avgörande för lärandet. Emanuelsson (2001) beskriver 
fenomenografins forskningsobjekt med hänvisning till Marton & Pang som variation i sätt att 
förstå ett fenomen och hävdar att det enligt dessa finns två huvudsakliga sätt som detta kan 
förstås på, dels som att beskriva variation i sätt att förstå samma sak och dels utifrån 
begreppen variation, urskiljning och simultanitet. Det första sättet, att undersöka olika sätt att 
erfara ett fenomen menar Emanuelsson tillhöra den klassiska fenomenografin medan det 
andra som främst används i syfte att beskriva elevers lärande och undervisning kan sägas 
tillhöra den variationsteoretiska domänen.

Enligt (Alexandersson, 1994) utvecklar människan ständigt kunskap om världen i syfte att 
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göra den begriplig och hanterbar. Grundenheten i människans kunskapskonstruktion är enligt 
fenomenografin det som människan uppfattar eller erfar (Alexandersson, 1994; Vikström, 
2005). Människans kunskap om världen kan enligt Alexandersson ses som en mängd 
uppfattningar av olika företeelser i världen och relationer mellan sådana uppfattningar. Han 
beskriver hur människans sätt att uppfatta sin omvärld förändras i och med att nya aspekter 
tillkommer i interaktionen mellan människan och världen. Alexandersson säger vi ser världen 

med andra ögon, vilket kan uttrycks som att vi fått kunskap om något i världen.
(Alexandersson, 1994 s. 70). 

Lärande har enligt ett fenomenografiskt synsätt att göra med att lära sig att uppfatta, erfara 
och förstå världen runtomkring (Marton & Carlgren, 2002). Marton & Carlgren anser att En

väsentlig skillnad mellan att kunna och att inte kunna göra något ligger i skillnaden mellan 

att kunna och att inte kunna se, erfara något på ett visst sätt (Marton& Carlgren, 2002, s. 
130). Vikström (2005) menar att människor kan förstå och uppfatta fenomen på kvalitativt 
skilda sätt som kan ordnas hierarkiskt beroende på vilket sätt som är det mest ändamålsenliga 
utifrån den givna situationen. Till skillnad från det sociokulturella perspektivet som tidigare 
diskuterats, där människor ansågs tillägna sig olika sätt att erfara verkligheten utifrån att delta 
i olika praktiker lägger det variationsteoretiska synsättet även fokus på de innehållsliga 
aspekter som ett fenomen innefattar.

Enligt Vikström (2005) kan förståelse av något beskrivas i form av de aspekter som är möjliga 
att urskilja av ett fenomen för en person vid en speciell tidpunkt. För att kunna uppfatta olika 
aspekter måste dessa kunna urskiljas. Vi måste, menar Vikström kunna erfara dimensioner av 
variation för att olika aspekter ska kunna synliggöras. Vikström (2005) menar att ju fler 
aspekter som kan uppfattas och hållas i medvetandet samtidigt desto komplexare blir 
förståelsen. Dessa aspekter beskrivs enligt (Marton & Booth, 2000) att utgöras av dels en 
strukturell innehållslig aspekt som utgörs av de delar, helheter och sammanhang vi kan 
urskilja dels en referentiell meningsbärande aspekt. Enligt Vikström (2005) är de två 
aspekterna dialektiskt sammanflätade och uppträder samtidigt i vårt medvetande när vi erfar 
något.

Vikström (2005) beskriver vidare hur vissa av dessa aspekter utgör situationens invarianta
grund medan de andra som vi kan urskilja utifrån variation utgör situationens figur. De
aspekter som utgör grund för situationen kan liknas vid den förförståelse som en individ har i 
en given situation och kan sägas utgöra de erfarenheter som individen bär med sig. Marton & 
Booth (2000) beskriver detta som de abstrakta såväl som konkreta begrepp som utgörs av en 
persons tidigare erfarenheter som ligger till grund för hur vi kommer att uppleva något.

När vi står vända mot ett hus, i synnerhet vårt eget hem, erfar vi inte fasaden som enbart en fasad, 

vi erfar den som ett hus, eftersom husets beståndsdelar – rum, dörrar, golv kanske en trappa – ingår 

i vårt erfarande, medpresenteras (Marton & Booth, 1997 s.133).

Marton & Carlgren (2002) menar att det nya som vi lär oss får innebörd av det gamla dvs. det 
som vi redan känner till.

Skillnaden i hur olika personer uppfattar och erfar en situation bestäms utifrån vilka aspekter 
som kan urskiljas och fokuseras samtidigt i en persons medvetande (Marton & Booth, 2000). 
Marton och Booth (2000) beskriver hur studenter tog sig an uppgiften att läsa en text. De 
olika tillvägagångssätten ledde till att eleverna fokuserade på olika saker i sitt läsande vilket i 
förlängningen ledde till skillnader i lärandet. De elever som lade fokus på den mening och de 
fenomen som uppgiften innefattade uppnådde bättre förståelse för det de läst än de som endast 
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fokuserade på inlärningsuppgiften som sådan utan att ta hänsyn till innebörden. Orsakerna till 
elevernas skilda tillvägagångssätt kan enligt (Marton & Booth, 20009 förklaras av att eleverna 
har olika uppfattningar om vad situationen kräver, dvs. dels deras sätt att uppfatta vad 
uppgiften går ut på och dels deras sätt at ta sig an den (Marton & Booth, 2000).

Vikström (2005) menar att man med hjälp av variationsteorin kan synliggöra det läranderum 
som visar sig för eleverna. Hon beskriver lärande utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv 
med utgångspunkt i en undervisningssituation som att, för att det ska vara möjligt för eleverna 
att uppfatta ett fenomen måste det kunna urskiljas och detta kräver variation. För att eleverna 
ska ha möjlighet att erfara något på ett särskilt sätt krävs att läraren kan urskilja vissa delar 
och synliggöra dessa samtidigt. Språket utgör här enligt Vikström (2005) en viktig 
meningsbärare. Vikström (2005) menar att för att eleverna ska ha möjlighet att uppfatta och 
urskilja de aspekter som möjliggör lärandet måste detta ske genom att både elever och lärare 
gemensamt kan konstituera, klargöra sin förståelse för lärandeobjeket dvs. det som ska läras. 
Lärandeobjektet som utgör ett centralt begrepp inom variationsteorin beskrivs av (Vikström, 
2005) som det avsedda lärandeobjeket det som läraren avser att undervisningen ska behandla, 
det iscensatta lärandeobjektet det lärandeobjekt som eleverna ges i form av det som visar sig 
under lektionen, samt det erfarna lärandeobjektet dvs. det eleverna fått kunskap om. 
Runesson (1999) använder sig av denna modell i sin avhandling Variationens pedagogik men
använder istället benämningen undervisningsobjekt.

Dimenäs (2001) beskriver i sin studie om elevers lärande av kemiska reaktioner hur det 
laborativa arbetet kan förstås utifrån ett sociokulturellt samt ett variationsteoretiskt synsätt, 
där han utifrån det variationsteoretiska perspektivet främst fokuserar på det 
naturvetenskapliga innehållet i förhållande till elevernas lärande.  Elevernas möjligheter att 
erfara undervisningen beskrevs i form av kategorierna specifikt – generellt och konkret –
abstrakt. De konkreta delarna utgjordes av de synliga specifika laborationsmomenten, dessa 
kunde jämföras med andra liknande reaktioner i syfte att generalisera. Reaktionerna kunde 
vidare kopplas till det eleverna kände till på partikelnivå utifrån den tidigare undervisningen 
för att förbindas till det mera abstrakta planet (Dimenäs, 2001).

Det laborativa arbetets huvudsakliga fokus beskrivs enligt (Dimenäs, 2007) utgöras av det 
innehåll som ska läras. I de specifika laborationerna som studerades var lärarnas syfte att 
eleverna skulle utveckla förståelse kring den kemiska reaktionen som i detta fall utgjorde 
själva innehållet (Dimenäs, 2007). Det laborativa arbetet tog sin utgångspunkt i det konkreta, 
iakttagbara som visade sig i elevernas experimenterande. Enligt Dimenäs (2007) utgjorde 
interaktionen mellan både lärare, elever men även elever, elever en viktig del i möjligheten att 
konstituera förståelse för de innehållsliga aspekterna. Läraren använde sig i sina dialoger med 
eleverna av olika illustrationer såsom bilder, texter, tabeller, modeller samt metaforer som 
hjälp att synliggöra och förmedla de innehållsliga aspekterna av den kemiska reaktionen. 
Dessa kan enligt Dimenäs (2007) med hänvisning till Säljö liknas vid medierande redskap.
Med hjälp av dessa och med hjälp av den språkliga interaktionen gavs eleverna möjligheter att 
uppfatta fenomenet utifrån olika aspekter och varierande perspektiv (Dimenäs, 2007). 
Dimenäs beskriver hur läraren sedan försökte koppla elevernas konkreta upplevelse utifrån 
det de kunde iaktta genom själva experimentet till fenomenets mera osynliga delar. Detta 
gjordes genom att anknyta till sådant som eleverna kände till sedan tidigare undervisning och 
som utgjordes av modellbeskrivningar på partikelnivå. För att läraren skulle ha möjlighet att 
uppfatta vad eleverna lärt sig utifrån det laborativa arbetet avslutades lektionen med att 
läraren i interaktion med eleverna synliggjorde elevernas egna utsagor. Dimenäs (2007) 
beskriver hur de själva fick redogöra för sina uppfattningar av innehållet då både genom 
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fysiska samt språkliga medel där deras egna iakttagelser och reflekterande kunde relateras till 
deras tidigare upplevelser. Enligt Dimenäs (2007) uppfattade lärarna att eleverna intog ett 
förståelseinriktat förhållningssätt till sitt eget lärande vilket kan kopplas till det som tidigare 
beskrivits av Marton & Booth.

Tidigare forskning om laborationer i skolan

Laborationens historia i skolan

Laborationerna i utbildningssyfte har funnits som en del av skolans undervisning sedan 1800-
talet. Den första striden hur laborationer skulle utformas kom mycket tidigt redan 1918. Enligt 
Hult (2000) kom striden att stå mellan Henry Edward Armstrong och den kommitté som 
studerade naturvetenskaplig undervisning i England. Armstrong ansåg att laborationerna 
skulle utföras av studenterna och att man skulle undersöka sådant som var okänt för dem. 
Laborationerna skulle vara av öppen karaktär. Kommittén förespråkade en mindre mängd 
laborationer och att laborationerna skulle utformas så att studenterna såg kopplingar mellan 
experiment och teori. Denna form av laborationer ledde till slutna laborationer med låg 
frihetsgrad. Hult (2000) drar den slutsatsen att den senare typen av laborationer är vanliga i 
dagsläget där frihetsgraden är låg och utgången av resultatet ofta är givet.

Vad är en laboration?

Laborationer har länge varit en viktig del av den naturvetenskapliga undervisningen. Men vad 
är då en laboration? Svaret på denna fråga är inte entydigt. I rapporten Laborationer -Myt eller 
verklighet försöker Hult (2000) besvara denna fråga. Hult (2000) har kommit fram till att 
laborationer ofta delas upp i laborationer, praktiskt arbete och experiment. Han finner också 
att lärare ofta använder det olika begreppen oreflekterat och likställer dem med varandra. Hult 
(2000) refererar till Hodson som har försökt att reda ut dessa tre begrepp, Hult göra följande
tolkning av Hodsons arbete. Hodson har den uppfattningen att experiment är en delmängd av 

laborationer som i sint tur är en del av pratiskt arbete och tillsammans är en del av 

undervisnings- och inlärningsmetoden (Hult, 2000 s.17). Högström (2009) är av den 
meningen att det inte är särskilt viktig för NO-undervisningen att definiera vad en laboration 
är utan Det är viktigare vad som ska utföras och hur det ska utföras, vilket leder till själva 

genomförandet av laborationen och vad elever kan lära sig av dessa (Högström, 2009 s.15). 

Laborationens syfte och styrdokumenten

Laborationer har gått från att ha varit bundna till specifika platser och specifika 
lärandesituationer till att uppfylla lärarens uppsatta mål och kunskapsinnehåll för laborationen 
(Högström, 2009). I och med att fokus för lärande utifrån laborationer har ändrat riktning från
att lära sig fakta till att utveckla elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen har 
målen med det laborativa arbetet blivit viktiga att lyfta fram och synliggöra. Hult (2000) har i 
sin rapport gjort en litteraturstudie där han identifierar sju olika syften med laborativt arbete: 

1 Komplettera teorier, visar tillämpningar av teorier och ger en känsla för teorier/fenomen.
2 Utvecklar en analytisk och kritisk förmåga och förmågan att formulera mål.
3 Hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande.
4 Underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete.
5 Ger färdigheter och vana att använda tekniker som användes i vetenskapligt arbete.
6 Motiverar till teknisk-naturvetenskapliga studier.
7 Utvecklar den sociala kompetensen och kommunikativa förmågan (Hult, 2000, s.48)

Hult m.fl. riktar dock kritik mot vissa av dessa mål och menar att de kan uppnås med både
billigare och mindre tidskrävande metoder. Det är framförallt det sociala målen som 
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kritiseras. Högström m.fl. (2006) har tagit del av Jenkins; Wellington arbete. Där delas målen 
med laborativt arbete upp i tre huvudområden; den kognitiva domänen vilken behandlar 
kunskap och förståelse av naturvetenskapliga begrepp och arbetet, den affektiva domänen där 
målet är att skapa intresse och en positiv attityd till laborationer, samt den psykomotoriska

domänen som behandlar det laborativa färdigheterna och arbetssätt t.ex. att väga, mäta och att 
lyssna på instruktioner. 

Ur kursplanen för de naturorienterande ämnen kan följande punkter hämtas som berör den 
laborativa verksamheten:

 En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den experimentella metod som 
kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av observationer och experiment. 

 Ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och 
kunskaper i skriftlig och muntlig form

 Ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å ena sidan och 
erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra

 Utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder till att 
teorierna förändras (Skolverket 2009)

När Högström m.fl. (2006) tolkar kursplanen så anser de att två mål framträder mer än de 
andra, utveckla kunskap om hur undersökningar och experiment växelspelar med begrepp, 

modeller och teorier samt att utveckla laborativa färdigheter ( s.55). Vid en jämförelse med 
de mål som Skolverket sätts upp för laborationer med de punkter som Hult (2000) har 
identifierat för laborationer går det att se en viss korrelation. I Lpo 94 står det att skolan ska 
sträva mot att, utveckla nyfikenheten och lusten att lära, lära sig att utforska, lära och arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra (Lpo 94). Om dessa punkter tillförs ökar 
samstämmighet mellan styrdokumenten och de punkter som Hult (2000) anser utgöra 
laborationens syfte.

Lärarens mål, instruktioner och val av metod

Läraren har ett stort ansvar för vad elever kan lära sig av laborativt arbete. Vad eleverna har
möjlighet att lära sig, beror på vilka mål som ska uppnås och vilken metod läraren väljer för 
att uppnå dessa mål (Högström, 2009). Högström (2009) beskriver vilka mål lärarna i hans 
studie hade med den laborativa verksamheten. De vanligaste allmänna målen som lärare 
uttrycker för laborationer, är förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Att 
utveckla elevernas tänkande och reflektioner och att öka elevernas intresse för naturvetenskap 
är några andra mål som nämns. Något som också uttrycktes var att laborationerna skulle 
anknyta till verkligheten och elevernas vardag, utveckla laborationsvana och lära sig följa 
laborationsinstruktioner. När lärarna ska beskriva sina mål för specifika laborationer så ligger 
fokus på att eleverna ska utveckla laborativa färdigheter, utveckla naturvetenskapliga 
kunskaper och ge eleverna ”aha-upplevelser” (Högström, 2009).

Hur lärarens mål synliggörs för eleverna är också viktigt för utfallet, då lärarens intentioner 
måste nå ut till eleverna för att de ska få nytta av dem. Detta är något som Gunnarsson (2008) 
har studerat. Enligt Gunnarsson (2008) ligger fokus i lärarnas skriftliga och muntliga 
instruktioner på vad som ska göras och hur det ska utföras. Vad eleverna ska lära sig eller
förstå utifrån den genomförda laborationen klargörs nästan aldrig i instruktionerna 
(Gunnarsson 2008). Detta medför att eleverna fokuserar på görandet och tror att görandet är 
det mål som läraren vill uppnå.  Orsaken till varför lärarna jobbar på detta vis förklarar
Gunnarsson på följande sätt. Man tycks ta för givet att elevernas aktiviteter under 

laborationen automatiskt bidrar till elevernas förståelse av de olika fenomenen som de 
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arbetar med under laborationen (Gunnarsson, 2008 s.218). En annan studie gjord av 
Högström m.fl. (2006) kom fram till samma resultat, att laborationsinstruktioner sällan ger 
eleverna det stöd som behövs så att det får möjlighet att tänka och reflektera kring det 
laborativa arbetet. Högström (2009) är av den åsikten att elever inte kan lära sig 
naturvetenskapligt tänkande och teorier på egen hand genom observationer. Lärarens uppgift 
blir därför att synliggöra dessa fenomen för eleven, så att eleven kan knyta an det den 
upplever under laborationen med övrig kunskap för att bilda en helhet. Gunnarsson (2008)
beskriver det som om eleverna lägger pussel där eleverna försöker passa ihop pusselbitarna så 
att det kan förstå de fenomen laborationen är menad att visa på.

Genomförandet av laborationer kan ske på många sätt beroende på syftet. Laborationer kan 
klassificeras i olika frihetsgrader, där den lägsta graden av frihet motsvarar ett givet problem 
och genomförande där eleverna söker svaret (Andersson, 1989). Dessa laborationer är mycket 
vanliga i skolan. Laborationen kan liknas vid ett recept där eleverna följer instruktionerna till 
ett givet svar. Den högsta frihetsgraden är den laboration där eleverna själva definierar 
problem, metod för undersökning och svarar på problemet. Berg m.fl. (2003) har undersökt
skillnaderna mellan laborationer med låg och hög frihetsgrad på universitetsstudenter. 
Resultatet av denna studie visade att studenterna som genomförde laborationen med hög 
frihetsgrad kunde förklara vad de hade gjort och varför de hade genomfört laborationen och 
komma med förslag till förändringar i utförandet. Av studenterna som genomfört laborationer 
med låg frihetsgrad kunde mindre än hälften förklara vad de hade utfört och nästa ingen 
student kunde komma med förslag till förändring. Laborationen med hög frihetsgrad är dock 
tidskrävande, vilket kan medföra svårigheter för genomförandet av denna typ av laborationer i 
grundskolan. Tidsaspekten kommenteras av Högström m.fl. (2006). Enligt deras mening 
medför tidsbrist att laborationerna i stället för tidskrävande elevplanerade undersökningar 
tenderar att inriktas mot att följa instruktioner och samla data vilket medför att eleverna inte 
uppfattar avsikten med laborationen (Högström, 2006).

Eleven och laborationen

Wickman (2002) menar att laborationen har en självklar plats i dagens NO-undervisning. En 
av orsakerna till detta menar han är att det finns en övertygelse bland lärare att laborativ 
verksamhet skapar intresse bland eleverna. När eleverna själva iakttar naturen kan det avgöra 
om något är sant. Wickman är av den åsikten att det finns en kluvenhet mellan att lära ut det 

etablerade naturvetenskapliga innehållet och låta eleverna undersöka på egen hand och 

tänka kritiskt (Wickman, 2002 s.98). Enligt Wickman leder det förstnämnda till 
fylleriövningar, där eleverna oreflekterat söker rätt svar. När eleverna får undersöka och tänka 
kritiskt så blir de hjälplösa och inaktiva, eftersom eleverna inte längre vet hur de skulle gå 
tillväga och vad som skulle undersökas.

Högström (2009) har kommit fram till att laborativt arbete inte alltid medför att eleverna 
förstår det naturvetenskapliga innehållet. Högström (2009) har också tagit del av en 
enkätstudie gjord av Andersson m.fl. vilken visade på att eleverna inte ansåg att experiment 
var viktigt för deras lärande. Wickman (2002) kommer med följande förklaringar till varför 
laborationer kan vara obegripliga och svåröverskådliga för elever. Enligt det 
konstruktivistiska synsättet ligger den laborativa verksamheten långt från elevernas 
vardagsföreställningar vilket nämns tidigare. En annan förklaring som Wickman lyfter fram, 
grundar sig på Caravita och Halldéns moment 22 förklaring av laborationer. Eleverna 
förväntas under laborationer att observera naturvetenskapliga principer och fenomen. 
Samtidigt saknar de nödvändiga kunskaper för att tolka vad det observerar. Kontentan av det 
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hela blir att eleverna bara observerar lösa fakta utan sammanhang för dem. Det enda som 

skulle kunna binda samman dessa lösa fakta är alltså just det teorier som eleverna är satta att 

upptäcka (Wickman, 2002 s.99). En metafor som Wickman använder är att eleverna ska 
bygga ett brovalv men endast får ett fåtal byggstenar. Eleverna behöver således tidigare 
kunskaper och erfarenheter som gör att de kan förstå det laborativa arbetet och sätta in det i ett
sammanhang som är begripligt för dem själva. Hult (2000) säger, för att bygga kunskap, lära 
sig, så måste den nya kunskapen byggas på det eleven redan vet och de problem som studeras 
ska kännas igen eller kunna tolkas som ett problem.  Tid bör också läggas på post-
laborationsverksamhet där eleven får tillfälle att knyta samman teori med 
laborationsupplevelsen (Hult, 2000).

Hur elever uppfattar syftet med laborationen och lärarens mål har en stark korrelation med 
vad som behandlas i laborationsgenomgångar och laborationsinstruktioner (Gunnarsson 
2008). Wickman (2002) säger att laborationer ofta uppfattas som en samling intryck utan 
sammanhang för eleverna. Högström (2009) menar att eleverna behöver hjälp att se vad som 

avses att se. Vidare menar han att interaktionen mellan elever och lärare och elever och elever 
är mycket viktiga för att eleverna ska kunna ta del av lärarens mål. Eftersom 
laborationsinstruktioner är den primära källan för interaktionen mellan lärare och elever så är 
det av yttersta vikt att lärarens mål finns uttryckta för eleverna i laborationsinstruktionerna 
(Högström, 2009).
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Syfte

Vårt syfte är att undersöka hur elevens föreställningar om laborationens syfte överensstämmer 
med lärarens intentioner och hur detta visar sig under laborationen.

Forskningsfrågor

Vad tror eleverna att syftet med laborationen är?
Vad är lärarens syfte med laborationen?
Hur gestaltas lärarens syfte för eleverna? 
Hur återspeglas elevernas och lärarens syfte under pågående laboration?
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Metod

Vi har utfört vår undersökning genom att intervjua fyra stycken elever och en lärare. Vi har 
också videodokumenterat en laboration för att fånga intressanta skeenden av interaktionen 
mellan lärare- elev och elev- elev. Den inspelade filmen har också används vi en stimulated 
recall med de två elevintervjuerna.

Teoretiska utgångspunkter

En teori är enligt Nationalencyklopedin (2009) en mängd antaganden eller påståenden som

förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. Jonsson (2007) 
definierar begreppet som att teorier är mänskliga konstruktioner som bygger på antaganden 

om hur världen är beskaffad. Utifrån dessa utvecklas forskningsansatser, perspektiv och 

analysmetoder (Jonsson, 2007 s.30)

Den fråga som ligger till grund för vår studie, hur elevers föreställningar överrensstämmer 
med lärarens intentioner av syftet med den laborativa undervisning som de deltar i bestämmer 
inriktningen för de teoretiska ansatser som kommer att ligga till grund för analysen av vårt 
arbete. Att göra anspråk på att undersöka intentioner och föreställningar hos individer innebär 
ett försök att få förståelse för hur individer uppfattar sin omvärld. Med en sådan utgångspunkt
befinner vi oss inom ramen för kvalitativa forskningsmetoder. Vi kommer huvudsakligen att 
försöka besvara vår forskningsfråga utifrån att undersöka samstämmigheten i lärarens och 
elevernas uppfattningar av målet med den laborativa verksamheten. För att göra detta kommer 
vi att utgå ifrån den fenomenografiska ansatsen som gör anspråk på att ge en beskrivning av 
variation i sätt att erfara ett fenomen. Vi har tidigare redogjort för fenomenografi och 
variationsteori (se bakgrund) och kommer inte att ta upp det här.

Kvalitativa forskningsmetoder tar sin utgångspunkt i att beskriva något, dvs. hur något ska 
gestaltas (Larsson, 1986). Det latinska ordet för kvalitativ, qualitas betyder beskaffenhet, 
egenskap och kvalitet. Utifrån en kvalitativ metod som enligt (Larsson, 1986) utgörs av en 
”tolkningsteori” kan varje tolkning av ett specifikt fenomen ses som skapelse utan några på 
förhand givna kategorier till skillnad från kvantitativa metoder som oftast används i syfte att 
mäta något efter på förhand bestämda klasser.

Jonsson (2007) menar att för att göra en jämförelse av individers uppfattningar utifrån ett 
fenomenografiskt  perspektiv måste det studerade objektet kunna betraktas som ett fenomen. 
Ett fenomen kan utifrån ett fenomenografiskt perspektiv förstås som det som de studerade 
individerna relaterar sina uppfattningar till. Ett fenomen är alltid relaterat till och kan 
uppfattas utifrån en specifik situation. En viktig skillnad är dock att en situation är en konkret 
social, rumslig och tidsbestämd position medan ett fenomen utgörs av en abstraktion (Marton 
& Booth, 2000). Vi anser att det är rimligt att anta att fokus för vår undersökning målet med 

verksamheten är av sådan art att det är möjligt att tolka i ett vidare perspektiv för de enskilda 
individerna. Samtidigt tror vi att de yttre ramar i form av kontextuella avgränsningar som 
utgörs av skolpraktiken samt styrdokument till viss del kan ses som referensramar som utgör 
en gemensam tolkningsgrund av det aktuella fenomenet.

Intentionell analys

Eftersom vi inte enbart är intresserade av att beskriva hur målen erfars i form av uttalanden 
från de enskilda individerna utan även vill visa på hur detta återspeglas under den pågående 
verksamheten har vi även tagit vår utgångspunkt i det intentionella perspektivet. Intentionell 
analys har utvecklats av en grupp forskare vid Pedagogiska institutionen vid Stockolms 
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universitet i syfte att utforma en kvalitativ analysmetod att använda i pedagogiska 
sammanhang. Syftet med analysmetoden är att kunna beskriva individers handlingar utifrån 
dennes föreställningsvärd men samtidigt kunna göra detta utifrån den specifika situation där 
handlingarna utförs. Handlingar innefattas av såväl språkliga som fysiska handlingar 
(Halldén, 2001).

Metoden har utvecklats av Halldén m.fl. utifrån von Wrights analyser av handlande som bla 
beskrivs i explanations and understanding (Halldén, 2001). Utifrån det intentionella 
perspektivet kan förståelsen för en handling underlättas genom att studera intentionerna i 
handlingen. Intentionerna kan beskrivas i form av abstrakta föreställningar och 
begrepsstrukturer som ligger till grund för meningsskapandet av situationen för den enskilde 
individen (Halldén, 2001). Halldén benämner dessa som determinanter som kan ses som 
psykologiska (mentala) respektive sociokulturella (diskursiva) föreställningar som ligger till 
grund för en individs möjliga handlingsutrymme i en specifik situation (Halldén, 2001).

Jonsson (2007) hävdar med hänvisning till Wistedt m.fl. att kontexten blir för de lärande 

deras personliga meningssammanhang inom vilken de tolkar kunskapsinnehåll och de 

uppgifter de får (Jonsson, 2007 s.37). Intentionerna som ligger till grund för handlingarna i en 
specifik situation kan enligt Halldén ses som meningsbärande avsikter som ligger till grund 
för handlande i ett större perspektiv. ”Att till exempel skala en lök kan ses som en handling, 
men det är bara en del av den mer omfattande handlingen att tillaga en måltid” (Halldén, 2001 
s.9). Enligt vår tolkning kan man med grund i den intentionella analysen göra anspråk på att 
beskriva vissa av de handlingar eleverna utför under det laborativa arbetet som ett försök att 
realisera sina intentioner med avseende på vad de uppfattar vara målet med aktiviteten. 

Själva tillvägagångssättet för analysen grundar sig i att försöka beskriva en handling (språklig 
eller fysisk) genom att tillskriva denna en mening (Halldén, 2001). Drivkraften till handlingen 
utgörs av viljan att uppnå ett visst mål. Halldén beskriver handlingen utifrån en modell av von 
Wright;

A vill/önskar att åstadkomma p
A tror att han kan åstadkomma p genom att göra a
Därför; A gör a
(Halldén, 2001 s.10) 

Handlingen föregås av de intentioner som utgörs av inre och yttre determinanter i form av 
individens inre föreställningsvärld vilken utgörs av de kognitiva strukturer som bygger upp 
denna samt yttre i form av de krav och normer som individen uppfattar utifrån sin omgivning. 
Med utgångspunkt i den intentionella förklaringsmodellen får vi möjlighet att tolka en persons 
handlande utifrån en given kontext. Analysmodellen kan sägas utgöra en länk mellan de 
kognitiva och sociokulturella aspekter som en aktuell situation rymmer (Halldén, 2001)
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Undersökningsmetoder

Undersökningsförfarande

 v.14 vi tog kontakt med den aktuella läraren med en förfrågan om deltagande i vår 
undersökning.

 v.17 den aktuella klassen besöktes där vi informerade om vår undersökning och talade 
med de elever som läraren ansåg passa för studien.

 v.18 intervjun med läraren genomfördes.
 v.18 Vi kontaktade föräldrarna till de elever som skulle delta i studien med en 

förfrågan om tillstånd. Ett e-mail skickades sedan efter föräldrarnas muntliga 
godkännande där de fick ytterligare information om studien. Brevet skulle sedan 
undertecknas med deras skriftliga godkännande och lämnas in av eleverna vid 
undersökningstillfället.

 v.19 laborationstillfället videofilmades.
 v.19 Intervjun med eleverna genomfördes. I samband med intervjun så genomfördes 

också stimulated recall.

Urval

Läraren och eleverna som deltog i vår undersökning, har vi kommit i kontakt med genom den 
verksamhetsförlagda utbildningen, således finns det en relation till undersökningspersonerna. 
Vi valde att göra elevundersökningen med endast en liten del av klassen. Urvalet av dessa 
elever är gjorda i samråd med läraren.  De direktiv som vi lämnade till läraren var att vi ville 
få fyra stycken elever som gav så stor variation med avseende på elevkategorier som möjligt.    
Tanken var sedan att denna varierade elevgrupp skulle kunna ge svar som motsvarar gruppen 
i stort och möjligtvis representerar elever ur en normal svensk klass. Eftersom
könsfördelningen inte var intressant för oss då vi endast var intresserade av olika 
elevkategorier, så fick 3 pojkar och 1 flicka utgöra underlaget. Eleverna som deltog i studien 
delades in i laborationsgrupper och arbetade två och två. Den ena gruppen bestod av Staffan
och Sten i den andra gruppen ingick Stina och Stig. Elevernas namn är fingerade.

Laborationen

Lektionen började med att läraren informerade eleverna om hur dagens övningar skulle gå till 
och vilka som skulle jobba med varandra. Informationen till eleverna fokuserades på hur de 
skulle gå tillväga, nämligen att läsa instruktionerna noggrant innan de började laborera och att 
hypoteser skulle göras när det efterfrågades. Läraren hänvisade också till ett papper med
kriterier som eleverna hade fått och avsåg vad eleverna skulle kunna efter att avsnittet var 
avslutat. Laborationstillfället som handlade om magnetism var utformat som ett flertal små
laborationer uppbyggda som stationer. Meningen var att eleverna skulle utföra uppgiften på 
den station där de befanns sig, för att senare gå vidare till nästa station. För att minska risken 
för kö och för att eleverna inte skulle bli inaktiva under den tid som de väntade på en ny 
station, så fanns det fler stationer än antalet grupper. Under laborationen gick läraren runt i 
klassrummet och hjälpte eleverna när det behövde hjälp eller diskuterade med dem om vad 
det såg i det olika försöken.
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Intervju

Kvalitativa intervjuer är en undersökningsmetod som går ut på att man skall ställa direkta 
frågor till en eller flera utvalda individer. Enligt Trost (2005) så ska man med ett par enkla 
frågor få stora och innehållsrika svar. Själva intervjuformen är upplagd som ett samtal. I den 
kvalitativa intervjumetoden använder man sig ofta av låg grad av standardisering. Detta
innebär att frågorna man skall ställa till andra inte behöver vara lika eller i samma ordning, 
utan mer anpassade till den intervjuade både när det gäller språk och ordningsföljd. Enligt 
Trost (2005) lämnar låg grad av standardisering större möjligheter till variation.

Syftet med intervjuerna var att fastställa lärarens mål med det laborativa arbetet samt
elevernas uppfattning av dessa. Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade, där 
frågornas ordning och utformning kunde skiljas från den på förhand fastställda ordningen 
beroende på respondenternas svar. En öppen intervju är användbar när det är respondentens 
uppfattning och upplevelser som efterfrågas (Lantz, 1993). Respondenten beskriver sin bild av 

verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva 

verkligheter (Lantz, 1993 s.18). 

Intervjun med läraren genomfördes vid dennes arbetsplats. Intervjun spelades in med diktafon 
och mobiltelefon efter lärarens godkännande. Intervjun bestod av på förhand bestämda frågor 
där vi sökte svar på vår forskningsfråga om lärarens mål med laborationen. Förutom de på 
förhand bestämda frågorna så ställde vi följdfrågor för att komplettera eventuella oklarheter 
eller för att få en djupare förklaring av något som sagts.

Intervjuerna med eleverna skedde parvis där eleverna tillsammans fick svara på våra frågor.
Eleverna intervjuades i par eftersom vi var två stycken vuxna som intervjuade och vi vill inte 
att eleverna skulle känna att de var i underläge. Genom att eleverna var två och två kunde det 
känna trygghet i varandra och kunde hjälpas åt att svara på frågorna. Repstad (2007) anser att 
respondenten kan kännas sig i minoritet om intervjuarna är fler än dem till antal. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av mobiltelefon med ljudinspelning. Detta gjordes eftersom 
ljudkvalitén blev bättre än med diktafonen och eftersom det var möjligt att överföra 
ljudfilerna till datorn, vilket markant underlättade transkriptionen. Före intervjun påbörjades 
så uppmuntrade vi eleverna att lämna så uttömmande svar som möjligt. Vi påtalade att de inte 
behövde veta svaret utan att vi var ut efter deras tankar, vad de trodde. Frågorna som ställdes 
till eleverna bestod av ett par i förväg bestämda frågor, men också följdfrågor där vi försökte 
utveckla vår förståelse av elevernas svar. När eleverna inte verkade förstå frågan försökte vi 
att omformulera så att meningen blev klar för dem. Frågorna var inte riktade till någon 
speciell person i gruppen, utan båda eleverna fick svara hur de ville. Att rikta frågorna till 
bägge eleverna och variera vem som fick börja svara var något vi på förhand hade tänkt göra 
och förmodligen borde ha gjort, eftersom det givit båda eleverna chansen att svara först och 
möjligtvis gett mer uttömmande svar. Varje elev gavs dock chansen att säga sin mening och i 
den ena gruppen så turades de om att besvara frågorna först utan någon uppmaning från vår 
sida. Före intervjun började såg vi på några korta sekvenser ur filmen som vi spelade in under 
laborationen. Detta gjorde vi för att vi vill få svar på några frågor, (återkommer under 
rubriken stimulated recall som är en metod där händelseförlopp dokumenteras och sedan 
används vid ett intervjuliknade samtal där respondenterna får kommentera vad de ser ) men 
också för att låta eleverna komma in i ämnet och börja tänka på laborationen. Intervjuerna 
skedde i ett grupprum där vi kunde sitta i lugn och ro utan störande element. Varje intervju 
varade i ungefär 25-30 minuter.



18

Observation

Observationerna genomfördes under laborationen där elevernas och lärarens handlingar 
dokumenteras med hjälp av videokamera. Enligt Patel och Davidson (1994) är observationer 
framförallt användbara när man ska samla information inom områden som berör beteenden 
och skeenden i naturliga situationer. Dessutom används observationer ofta för att komplettera
information som har samlats in med andra tekniker (Patel och Davidson, 1994). Vi valde att 
vara deltagande kända observatörer, vilket gav oss möjlighet att ställa frågor till eleverna 
under laborationen. 

Filmen som låg till grund för vår observation spelades in med en SONY Handycam med 
stativ. Videokameran riktades så att endast de elever som vi skulle undersöka fångades på 
filmen. När vi bytte grupp och laboration som skulle filmas, pausades inspelningen vid 
förflyttningen, för att undvika att andra elever filmades. I början av lektionen märktes det att 
eleverna ibland tittade in i kameran men detta beteende avtog snabbt. Detta är en erfarenhet 
som också Vikström (2005) uppmärksammat. Fokus för filmningen var att fånga elevernas 
sätt att ta sig an uppgifterna, vilken interaktion som skedde mellan eleverna och elever/lärare 
och hur detta senare kunde kopplas till eventuella mål som kunde uppfattas.

Stimulated-recall

Haglund (2003) säger att stimulated recall är en metod där händelseförlopp dokumenteras 
med video eller bandspelare för att senare vid ett intervjuliknade tillfälle användas för att 
hjälpa den intervjuade att komma ihåg sina tankar som denne hade när situationen inträffade. 
Hur stimulated recall används är inte fastställt enligt Haglund (2006) snarare är variationen 
relativt stor beroende på forskningsintresse med mera. Den vanligaste metoden som ofta 
används vid studier av lärare är att det inspelade materialet visas och läraren får välja när 
bandet ska stoppas och vad som ska kommenteras.

Vilka delar som tas med av det inspelade materialet är dock olika beroende på typ av studie 
och vem som väljer vad som ska kommenteras. Vår användning av materialet gick till på 
följande sätt. Direkt efter vår undersökning tittade vi på filmen i sin helhet. Under tiden som 
filmen spelades upp antecknade vi intressanta skeenden och tiden för händelserna skrevs ned. 
Därefter sågs det intressanta avsnitten ytterligare en gång och vi valde ut några sekvenser ur 
filmen som vi ville få elevernas kommenterar och tankar kring. Dagen efter att 
laborationstillfället spelades in skedde intervjun med eleverna. Detta skedde genom att vi först 
informerade eleverna att de skulle få titta på sekvenser ur den inspelade filmen och att vi ville 
att de skulle försöka komma ihåg vad det tänkte när händelserna utspelades. Efter att 
filmavsnittet hade visats så ställdes frågor rörande vad som hände och vad eleverna tänkte. 
Övergången mellan stimulated recall och intervjun skedde flytande och följdfrågorna i den 
”vanliga” intervjun kunde återblicka till händelser som hade utspelats i filmen. Videofilmen 
användes förutom vid intervjutillfället med eleverna också som stöd, när vi tolkade elevernas 
och lärarens svar under intervjuerna, för att ta del av helheten, av både handlingarna som 
inträffade under laborationen och vad som yttras under intervjuerna.
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Analys

Materialet som utgör grunden för vår empiriska studie består av intervjuer med lärare och 
elever, laborationsinstruktioner, den videoinspelade laborationen samt efterföljande 
stimulated-recall intervju med elever.

Analys av intervjuer

Arbetet med att analysera de genomförda intervjuerna började med att samtliga intervjuer 
transkriberades ordagrant i sin helhet, detta i syfte att underlätta den fortsatta analysen. 
Inledningsvis undersöktes texterna i sin helhet utifrån att titta på vad de olika 
urvalspersonerna uttryckte i sina uttalanden. Vidare undersökte vi texterna i syfte att urskilja
de uttalanden som var kopplade till våra forskningsfrågor. För att synliggöra det centrala i 
intervjupersonernas yttranden analyserades deras uttalanden sedan mera i detalj. 
Avslutningsvis indelades de olika utsagorna i skilda kategorier utifrån den indelning som 
Högström (2006) m.fl. beskriver med utgångspunkt i en modell utvecklad av (Jenkins, 1999; 
Wellington, 1998b) kognitiv (vilken behandlar kunskap och förståelse av naturvetenskapliga 
begrepp och arbetet), affektiv (där målet är att skapa intresse och en positiv attityd till 
laborationer), psykomotorisk domän (behandlar det laborativa färdigheterna och arbetssätt 
t.ex. att väga, mäta och att lyssna på instruktioner) se bilaga 1 för konkreta exempel, detta i 
syfte att kunna göra en jämförelse av de olika uppfattningarna.

Analys av skriftliga laborationsinstruktioner

Den aktuella laborationen var indelad i flera mindre separata delmoment det fanns därför en 
separat laborationsinstruktion för varje moment. Analysen av dessa utformades på ett 
liknande sätt som (Högström 2009) beskriver i sin avhandling. Efter att ha undersökt vilka 
lärandeaspeker som framträdde i texterna kategoriserades dessa senare efter samma metod 
som i intervjuanalysen.

Analys av videodokumentation

Det inspelade materialet granskades till en början flera gånger i syfte att kunna urskilja de 
sekvenser som hade anknytning till våra forskningsfrågor. Dessa studerades sedan mera 
ingående i detalj för ge en vidare förståelse för det som visade sig. Fokus lades på att försöka 
urskilja interaktionen mellan elev- elev, elev- lärare, samt hur eleverna förhöll sig både till 
laborationsinstuktionerna men även till det material som de arbetade med. Vi ville med detta 
tillvägagångssätt försöka synliggöra hur lärarens avsedda syfte visade sig för eleverna dels i 
deras interaktion med läraren, dels i hur de tog sig av uppgifterna utifrån 
laborationsinstruktionerna. Vi var även intresserade att undersöka om, och hur detta eventuellt
visade sig under det pågående arbetet. För att synliggöra detta, dvs. hur syftet eventuellt 
återspeglades i elevernas agerande transkriberades de sekvenser av videomaterialet där vi 
ansåg att detta visade sig. Dessa undersöktes sedan med utgångspunkt i den intentionella 
analysen som finns beskriven under teoriavsnittet. Vid den inledande analysen av det filmade 
materialet gjordes även ett urval av de sekvenser som vi ansåg vara intressanta att visa för 
eleverna i den stimulated-recall intervjun som vi senare genomförde tillsammans med dem.
De mål som visade sig utifrån denna delanalys kategoriserades enligt tidigare nämnda modell.

Jämförelse av resultaten från samtliga analyser

För att kunna redovisa resultatet från den insamlade informationen och därmed besvara syftet 
har vi gjort en sammanställning av resultatet. Här görs en kategorisering i form av 
beskrivningskategorier av mål utifrån de olika delresultaten enligt ovan beskrivna modell.
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Resultat

Lärarens syfte

Resultatet av denna del av undersökningen avser att svara på vad läraren ansåg vara syftet 
med det laborativa arbetet. Vi vill här visa på hur detta synliggjordes, först utifrån den 
inledande intervjun som gjordes med läraren för att vidare beskriva hur syftet visade sig i 
laborationsinstruktionerna samt hur detta gestaltades under laborationen i lärarens interaktion 
med eleverna.

Generella mål läraren ansåg som viktiga med laborativt arbete

Läraren ansåg att han tyckte att det laborativa arbetet utgjorde viktig del av NO-ämnena med 
hänvisning till kursplaner och styrdokument.  Han gjorde även kopplingar till hur 
naturvetenskapen har utvecklats historiskt. Läraren ansåg att det vore önskvärt att kunna jobba 
mer laborativt men han menade att yttre ramar i form av gruppstorlekar samt tidsaspekten 
utgör begränsningar. 

Jag tycker att det borde vara grunden till det hela...tittar man rent naturvetenskapligt och 
historiskt så är ju laborativt arbete en stor del av det hela... Även i kursplaner och styrdokument 
så är det ju tydligt att man tycker att laborativt arbete ska vara en viktig del i det hela.

Samtidigt påpekade han vikten av att eleverna måste ha tillräcklig teoretisk förståelse för att 
ha ut något av det laborativa arbetet. Läraren sade även att det är stor skillnad på hur elever 
lyckas tillgodogöra sig undervisningen under det laborativa arbetet där de måste dra slutsatser 
och komma fram till resultat på egen hand. 

Lärarens mål med de specifika laborationerna

På denna fråga uppgav läraren att han ansåg att innehållsmässiga mål som att få förståelse för 
naturvetenskapliga begrepp som hur en permanent magnet fungerar var viktiga. Vidare tyckte 
han att det var viktigt att eleverna fick möjlighet att se vad som händer i praktiken för att få 
ökad förståelse för teorierna. 

Jo,  att på något vis också se det i praktiken inte bara läsa om en sak, utan också kunna se att det 
faktiskt fungerar på de viset...mm övergripande mål är ju att skapa större förståelse än vad dom 
skulle få om dom bara läste det.

Ytterligare mål som läraren ansåg vara viktiga med den specifika laborationen var att eleverna 
skulle få chansen att träna dvs. att laborationen utgör en repetition av det innehåll som 
behandlats under tidigare undervisning. Motorisk träning är en annan sak han nämner samt att 
eleverna ska få träning i att följa instruktioner. Han nämner även som mål att eleverna ska få 
träning i att arbeta med ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det här med naturvetenskapliga 

arbetssättet… försöka tänka innan å sedan göra det... eller se på en sak och dra slutsatser.  

Den sitter nog kvar...kunskapen betydligt längre om man har gjort det rent handgripligen...

De mål läraren ansåg var viktiga utifrån den specifika laborationen

Här nämner läraren innehållsmässiga aspekter som att kunna se hur en permanentmagnet 
fungerar, hur en kompass fungerar, undersöka olika material för att utröna vilka som har 
magnetisk förmåga. Hur man magnetiserar samt avmagnetiserar olika saker, att träna 
begreppsutveckling. Läraren utvecklar vad han menar med begreppsutveckling, han anser att 
det är viktigt att eleverna får möjlighet att närma sig de naturvetenskapliga begreppen utifrån 
upplevelser av konkreta fenomen.  Vidare menar han att det är viktigt att elever får möjlighet 
att utveckla sitt naturvetenskapliga språk genom att sätta ord på det de ser. Han anser att det 
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inte finns någon anledning att undvika att använda sig av svåra ord utan menar att det är bättre 
att elever istället får möjligheten att lära sig den rätta terminologin från början.

Jag tycker att det är ganska viktigt att man har rätt begrepp och att man verkligen använder riktiga 
namn och så där... Jobbar man naturvetenskapligt så blir det ju mera professionellt tycker jag att 
också använda dom ord som saker och ting faktiskt heter...det finns ingen anledning att strunta i 
vissa krångliga ord och om man får lära sig det i ett tidigt stadium...Jag menar att alla begrepp är 
ju i början nya oavsett...då kan de ju få heta det dom heter...Att man har rätt terminologi och 
begrepp det tycker jag är viktigt.

Vad  läraren vill att eleverna ska kunna/veta/göra efter laborationen

På denna fråga svarade han att han vill att de ska öva olika färdigheter samt få en ökad 
initiativförmåga att samarbeta med andra. Att öva olika färdigheter...samarbete och 

sådant...att bli ännu mera van och kanske ännu bättre att ta initiativ till samarbete med 

kamrater... Vid användningen av laborationsinstruktionerna har läraren tänkt sig att eleverna 
själva ska läsa instruktionerna, men tillägger att om de får problem med detta hjälper han 
dem. Han ansåg att laborationsinstruktionerna till den aktuella laborationen skulle vara 
relativt självinstruerande, men att ibland kanske något ändå måste förtydligas.

Jag drar ut en instruktion till varje laboration och "dukar" fram i klassrummet så att dom har det 
material som dom behöver. Dom har instruktionerna plastade framför sig och sen får dom läsa 
instruktionerna...å är det så att dom har problem att förstå instruktionerna så finns jag ju där och 
hjälper dom.

Lärarens syfte såsom det visar sig i laborationsinstruktionerna

De mål som kunde utläsas ut laborationsinstruktionen låg främst inom den kognitiva samt den 
psykomotoriska domänen. Till dessa hör de mål som inriktar sig mot kunskap och förståelse 
som t.ex. att kunna återge ett magnetfält samt de som inriktar sig mot laborativa färdigheter 
som t.ex. att utveckla resonemang genom observationer. Mål som låg inom det affektiva 
området som handlar om attityd och motivation var däremot inte lika frekvent förekommande.

Lärarens syfte såsom det gestaltas under det laborativa arbetet

Lärarens introduktion inför laborationen var mycket kort och han valde att fokusera på ett 
fåtal punkter. Eleverna ombads att följa de skriftliga instruktionerna som läraren ansåg vara
självinstruerande och att läsa dem noga innan de började laborera. När instruktionerna 
efterfrågade en hypotes så skulle eleverna göra den innan det började jobba och resultatet av 
laborationerna skulle skrivas ned. Att jobba naturvetenskapligt…att man först gissar…vad 

tror jag händer… och sedan då gör man försöket och ser om man gjorde rätt eller fel.

Läraren försökte med detta klargöra för eleverna vilken arbetsgång som skulle råda och att 
denna arbetsgång skulle leda till ett vetenskapligt arbetssätt. Utifrån dessa instruktioner var
det möjligt för eleverna att utläsa att målen för laborationen var att följa instruktioner samt att
jobba naturvetenskapligt. Läraren hänvisade även till ett antal kriterier som eleverna hade fått 
sedan tidigare. De beskrev det som eleverna skulle ha lärt sig efter att ha arbetat med det 
aktuella området.  Utifrån dem pekade läraren på ett antal punkter som var kopplade till de 
aktuella laborationerna. Målen för dessa låg främst inom den kognitiva domänen och 
innefattade mål som exempelvis att veta hur magneter påverkar varandra, kunna rita ett 
magnetfält, förklara hur en kompass fungerar osv.

Hur lärarens syfte visar sig i interaktioner med eleverna

Under laborationerna gick läraren runt mellan grupperna för att se vad och hur de arbetade 
med uppgifterna. När det verkade som om eleverna inte visste hur utrustningen skulle 
användas eller om utrustningen användes på fel sätt så försökte läraren genom att ge eleverna 
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ledtrådar till detta leda gruppen på rätt väg. Det kunde ske genom att läraren 
uppmärksammade eleverna på någon del av instruktionerna eller berättade hur det skulle 
göras. När eleverna själva frågade om hur utrustningen skulle användas så visade läraren hur, 
utan att hänvisa till instruktionen. Läraren kom ofta med frågor som t.ex. – vet ni vad ni ska 

göra eller – har ni kommit på hur ni ska göra. När gruppen inte visste vad de skulle göra så 
kom läraren ofta med tips eller hänvisade till delar av laborationsinstruktionen för att hjälpa
eleverna att rikta uppmärksamheten mot det som var aktuellt.  När eleverna var färdiga med 
en laboration kunde läraren fråga eleverna vad de hade upptäckt i försöket. Om eleverna hade 
problem med detta kunde läraren komma med förtydligar av vissa delar av deras 
observationer, för att hjälpa dem att upptäcka detta på egen hand. Den största skillnaden 
mellan lärarens och elevernas förklaringar låg i språket, där läraren använde sig av 
naturvetenskapliga termer för att förklara det eleverna hade sett. Av detta kan vi dra slutsatsen 
att läraren också hade som mål öka elevernas begreppsförståelse. Lärarens fokus var under 
interaktionen med eleverna att hjälpa dem när det behövdes och då ofta med själva utförandet 
samt att sätta sig in i vad eleverna hade sett eller att lyssna på elevernas egna förklaringar.

Sammanfattning av läraren syfte

De mål som framkom under den inledande intervjun med läraren låg främst inom den 
kognitiva samt den psykomotoriska domänen. De affektiva målen nämndes, men var inte lika 
frekvent återkommande. Vid den inledande introduktionen låg lärarens fokus på att förmedla 
mål i form av vetenskapliga begrepp som han ansåg vara viktiga för eleverna att tillgodogöra 
sig. De utgjordes av olika kriterier för vad eleverna skulle kunna efter avslutat moment. 
Vidare uttryckte läraren de tillvägagångssätt som han ville att eleverna skulle använda sig av. 
Dessa förmedlades till eleverna muntligt och utgjordes av målen, att läsa instruktioner och att 
arbeta vetenskapligt. De mål som indirekt förmedlades av läraren genom 
laborationsinstruktionerna utgjordes dels av mål inom den kognitiva domänen som t.ex. att 
lära sig hur en permanentmagnet fungerar och dels av mål inom den psykomotoriska domänen 
som behandlar de laborativa färdigheterna. De mål som synliggjordes under det laborativa 
arbetet utgjordes främst av kognitiva samt psykomotoriska mål som ofta synliggjordes genom 
resonemang utifrån laborationsinstruktionen och det laborativa material som eleverna 
arbetade med.

Elevernas uppfattning av lärarens syfte

Resultatet av denna del av undersökningen avser att svara på vad eleverna ansåg att lärarens 
syfte med det laborativa arbetet var. Vi vill visa på hur detta synliggjordes dels utifrån 
intervjun som gjordes med eleverna, samt beskriva hur detta gestaltades under det laborativa 
arbetet.

Vilka mål har läraren med laborationen?

Följande resultat bygger på intervjun med eleverna. Alla namn som förekommer i texten är 
fingerade. Eleverna fick svara på frågan vilka mål som de trodde att läraren hade med 
laborationerna. Båda grupperna ansåg att de fick göra laborationerna eftersom det är roligt/kul

att laborera, eleverna menade också att laborationerna var roligt för läraren. Detta svar tyder 
på att eleverna tror att lärarens avsikt med laborationer var att stimulerar till lärande. 

Ett svar som ofta återkom var att eleverna tyckte att de lärde sig bättre när det fick göra saker 
och att de förstod och kom ihåg det de gjorde längre än om de bara läste sig till kunskapen. 
Detta mål uttryckte eleverna på följande sätt, se hur det ser ut i verkligheten, att se hur det 

funkar istället för att bara läsa om det eller att testa saker i praktiken inte bara i teorin. Detta 
påstående kom tydligt till uttryck genom Stina när hon sa följande; För nog vet han (läraren) 
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ju att vissa i klassen förstår bättre av praktiska grejer än att läsa i boken, så tänkte han nog.

Andra mål som båda grupperna var inne på var att det skulle läras sig och förstå hur grejer 

funkar. En grupp ansåg att ett av målen var att de skulle träna samarbete.

Kan eleverna uppfatta lärarens mål?

När vi frågade eleverna om det gick att uppfatta lärarens mål så fick vi olika svar. Den ena 
gruppen ansåg att läraren inte hade uttryckt några mål som han hade med laborationen. Detta 
stämmer i den meningen att han inte uttryckligen sa, detta är målen med laborationen. Den 
andra gruppen svarade på frågan på följande sätt. För att han (läraren) sätter ihop oss i 

samma grupper som vi kan jobba, plus att det är samma personer som man gillar att arbeta 

med. Utifrån detta uttalande tolkade vi att denna grupp ansåg att träna samarbete var ett av 
lärarens mål.

Vad tror eleverna att de ska kunna efter laborationen?

På frågan vad eleverna trodde att de skulle kunna när de hade genomfört laborationerna så gav 
eleverna exempel på kognitiva mål (ex att lära sig hur en magnet fungerar). Dessa mål 
återspeglade vad som gjordes i laborationerna och hade en stark korrelation till det kriterier 
som läraren ansåg att eleverna skulle uppfylla genom laborationen. Bägge grupperna har en 
likartad uppfattning om vad det var meningen att det skulle kunna när laborationerna var 
slutförda.

Varför har ni laborationer i skolan?

På frågan, varför man har laborationer i skolan så svarade eleverna, att det framförallt var för att laborationer var 
mer intressant eller för att det var roligare. Staffan uttryckte det på följande sätt man blir inte lika intresserad av 

att sitta och läsa en typ sida, alltså det är ju tråkigt. Ett annat förslag var att laborationen var något som hörde

till den naturvetenskapliga undervisningen och att det var lättare för eleverna att förstå när man jobbade 
laborativt än när man läste om ämnet i lärobokenElevernas sätt att ta sig an uppgiften utifrån 
laborationsinstruktionerna

Något som vi uppmärksammade under elevernas arbete med att lösa uppgifterna var att de 
använde sig av olika strategier för att ta sig an problemen. En av de studerade grupperna 
började oftast med att läsa igenom laborationsinstruktionerna mycket noggrant för att senare 
genomföra laborationen steg för steg. Om något gick fel eller inte motsvarade deras 
förväntningar gick de tillbaka till instruktionerna för att kontrollera om de hade missat något. 
Den andra gruppen utgick oftast ifrån att väldigt kort eller inte alls gå igenom instruktionerna. 
De provade sig istället fram med hjälp av att undersöka det aktuella laborationsmaterialet och 
gick sedan vidare genom att gemensamt försöka resonera sig fram till en lösning utifrån sina 
observationer. Dessa skilda sätt att ta sig an uppgifterna tycktes vara återkommande inom de 
två grupperna.

Det vi tyckte oss kunna utläsa av elevernas tillvägagångssätt under arbetet var, hur två av de 
psykomotoriska mål som läraren gav uttryck för under intervjun men även direkt till eleverna 
vid den inledande laborationsintroduktionen samt i interaktionen under lektionen visade sig. 
Det första målet gällde att läsa och följa instruktioner det andra var att använda sig av ett 

naturvetenskapligt arbetssätt. Följande exempel visar på hur detta synliggörs under den 
pågående verksamheten.

Det första exemplet beskriver interaktionen mellan eleverna Staffan och Sten. Uppgiften vid 
denna station gick ut på att eleverna skulle upptäcka hur de magnetiska egenskaperna hos ett 
föremål kunde förändras utifrån yttre påverkan. Eleverna skulle försöka avmagnetisera en 
strumpsticka genom att kasta den upprepade gånger i marken. Staffan läste inledningsvis 
instruktionen till laborationen högt för de övriga i gruppen innan de började med försöket. 
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Följande handlingar utspelades när eleverna till en början misslyckades med 
avmagnetiseringen.

Sten: (Sänker ner strumpstickan och lyfter upp en spik…)
Staffan: (Höjer på ögonbrynen och ser allmänt förvånad ut. Han läser instruktionerna igen och säger);

Prova att avmagnetisera... men vaf-n du kastade den ju inte i  backen.
Sten: Jag gjorde ju de... jag kastade den ju i marken 25 gånger!
Staffan: (Tar strumpstickan och kastar den hårt upprepade gånger i golvet). 
Staffan: Nu ska det inte gå! (Och sänker ner stickan i burken med spik, ingen spik följer
       med upp). Så där måste du göra... se nu fastnar ingenting!

När det förväntade resultatet inte uppfylls skapar det förvirring hos eleverna. För att försöka 
förstå vad som har hänt letar eleverna svaret i instruktionerna som möjligtvis kan förklara 
utfallet. Det kan vara värt att notera att istället för att resonera sig fram till en förklaring av det 
inträffade söker eleverna istället svaret i texten. Detta tyder på att instruktionerna ses som en 
auktoritet av eleverna som kan hjälpa dem att förklara misslyckandet. Genom stimulated
recall kunde vi få elevernas syn av händelsen. (I: Intervjuare)

I: Jaa.. Du såg lite fundersam ut när han fick upp spiken
(Sten och Staffan skrattar).

Staffan: Ja… den skulle ju inte upp... han skulle ju avmagnetiseras stickan ju!
I: Vad det just för att ni hade läst det eller visste ni om det från början?
Staffan: Jag hade läst det.
I: Jaha du hade läste det... stod det i instruktionerna eller hade du läst det tidigare? 
Staffan: Det stod att man skulle kasta den i backen några gånger för att... den skulle avmagnetiseras... å 

då var den ju inte avmagnetiserad
Sten: (Skrattar).

Lärarens mål, att eleverna skulle arbeta naturvetenskapligt nämndes inte alls i intervjun med 
eleverna. I deras sätt att ta sig an uppgifterna kunde vi dock utläsa att de följde en sådan 
arbetsgång, vilket visar sig i följande exempel kommer från Stinas och Stigs laboration med 
en magnet och ett stycke mjukjärn. Det material de använde sig av bestod av två identiska 
metallbitar som de skulle använda sig av för att utröna vilken av de båda som var magneten. 
Utdraget från filmen utspelar sig några minuter in i försöket, fram till nu har eleverna försökt 
att lösa problemet genom att pröva på olika saker individuellt, utan att prata med varandra. 
Stina kommer då med förslaget att man ska testa att dra bitarna mot varandra.

Stina: Om du drar så känner du ju att en drar och en drar inte… 
         (Eleverna testar men verkar inte riktigt komma fram till något svar.)
Läraren: Har ni kommit på hur man gör.
Stig:       Man kollar… (han närmar sig metallytan på bänken).
Läraren:  Nej man får bara använda dom där två…  ja... då är ju frågan den... men det finns ett 

knep.
Stig:       Ja, det är ju tur att du kan det!
Lärare:   För ta ned erat självförtroende, min son som är sex år han fixade det på typ fem     sekunder... 

men han satt och lekte med dom och då upptäckte han en grej som ni säkert också kommer att 
göra om ni sitter en stund.... men det är väl för att han var ännu mer pillrig än vad ni är

Eleverna börjar nu med förnyad kraft att testa olika saker.

Stig: Nu vet jag…(han fortsätter att testa.)

Hans idé tycks vara att det ska vara någon sida som ska stöta bort från den andra. Efter att ha 
testat en stund så kommer de gemensamt fram till att detta inte var lösningen. Läraren 
uppmanar eleverna att läsa igenom instruktionen. Han försöker lotsa in dem på rätt väg genom 
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att göra dem uppmärksamma på avsnitt ur instruktionen som kan hjälpa dem att undersöka 
utifrån ett nytt sätt. Eleverna läser ur instruktionen innan de går vidare med uppgiften att 
undersöka metallbitarna. En av eleverna testar genom att dra ena kortändan av en av bitarna 
efter den andra. När Stig gör om försöket i omvänd ordning så upptäcker han att det finns ett 
fält på mitten av biten där den inte drar lika hårt. Eleven har nu genom att testa sig fram 
kommit på vilken bit som är magnet och vilken som är mjukjärn. De övriga i gruppen 
upprepar samma procedur och konstaterar att det fungerar

Stig: Magnetfältet går ju runt här (visar med genom att göra tänkta cirklar runt magneten)
Det går ju ut från kanterna... här i mitten så är det ju inget…så själva magnetfältet är ju 
starkare här uppe i ändarna jämfört med här… i mitten så är det ju inget som det går runt i.

Under stimulated recall intervjun beskriver elev händelsen enligt följande:

I: Sen hade ni ju den här andra labben som ni höll på med ett tag. Den här med mjukjärnet och 
magneten

Stina: Då var det Stig som kom på hur vi skulle göra
I: Ni upptäckte ju det där.
Stig: Hon höll på att pillra med det jätte länge 
I: Men visst var det du Stig som hade en förklaring på det ganska snabbt sen...
Stig: Jo att magnetfälten dom… sitter ju bara i ändarna. De går ju bara från en ände till den

andra... i mitten så där är det ju inget ordentligt magnetfält, inget starkt magnetfält.

Sammanfattning elever

Av det mål som eleverna trodde att läraren hade med laborationerna så ansåg eleverna att de 
kognitiva målen var viktigast. De affektiva målen att ha kul och att arbeta med teori i 

praktiken ansågs också vara viktiga mål för den laborativa verksamheten. I intervjun med 
eleverna så nämndes psykomotoriska mål ytterst sparsamt och indirekt av endast en av de två 
undersökta grupperna. Genom att undersöka elevernas sätt att ta sig an uppgiften så har vi 
dock sett att de psykomotoriska målen tar upp mycket tid och fokus när eleverna utför 
laborationen

Hur återspeglas elevernas och lärarens syfte under pågående laboration?

Genom att studera elevers och lärares interaktion under pågående laboration så kunde vi 
identifiera mål som inte direkt uttrycktes i tal eller skrift men som ändå gick att utläsa i 
elevernas och lärarens handlande. Enligt vår uppfattning kan man utifrån att studera de 
tidigare exempel tydligt se hur elevernas sätt att ta sig an uppgifterna leder till olika former av 
måluppfyllelse. Det första exemplet visar på hur elevernas intentioner styr deras
tillvägagångssätt. Genom att försöka finna ledtrådar till en lösning i laborationsinstruktionen 
utgår de ifrån denna i sitt sökande efter ett rätt svar. Det andra exemplet visar på att eleverna 
utgår ifrån ett mera undersökande arbetssätt med förhoppningen att detta ska leda dem mot en 
lösning av det aktuella problemet. Dessa mål blev aldrig direkt uttalade av eleverna under 
intervjun men visade sig istället i deras agerande under den aktuella verksamheten. Ser man 
till läraren så uttryckte denna aldrig, ”detta är mina mål med laborationen” för eleverna. 
Eleverna har ändå avkodat instruktionerna på ett sådant sätt där det går att se en korrelation 
mellan deras handlingar under laborationen och i intervjusammanhanget med de mål som 
läraren uttryckte i intervjun före laborationen.  Från lärarens sida så ser vi framförallt att 
målen med laborationen förmedlas genom interaktionen med eleverna inför och under 
laborationen. Det som läraren väljer att ta upp och vad som betonas under dessa instruktioner 
medför att lärarens intentioner blir möjliga för eleverna att erfara. Genom observation av 
elevernas handlingar under laborationen och under intervjun kan vi se hur lärarens mål 
påverkar deras sätt att ta sig an uppgifterna. Det går tydligt att se att stora delar av elevernas 
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fokus ligger i att följa instruktionerna och att följa en arbetsgång som leder till att uppgifterna 
löses och frågor besvaras. Arbetsgången som följs, motsvarar i mångt och mycket ett 
naturvetenskapligt förfarande, där hypoteser ställs och testas. Eleverna jobbar också i hög 
grad inom gruppen för att lösa laborationerna och tränar på så sätt samarbete. De kognitiva 
målen som nämns av eleverna under intervjun överrensstämmer med det kriterier som läraren 
nämner. Läraren betonade också att dessa kriterier skulle uppfyllas genom laborationen.

Resultat sammanfattning

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur elevers föreställningar om laborationens syfte 
överensstämde med lärarens intentioner och hur detta visade sig under laborationen. De 
slutsatser vi dragit utifrån vår undersökning är att lärarens syfte med laborationen d.v.s. vilka 
mål denne ville att eleverna skulle uppnå med den laborativa verksamheten återfinns 
huvudsakligen inom den kognitiva domänen. De psykomotoriska målen har också en 
framskjuten plats medan de affektiva målen hamnade mera i skymundan. Eleverna ansåg att 
de kognitiva målen var viktigast, de affektiva målen ansågs också viktiga, men var inte lika 
frekvent förekommande. Resultatet visar på att de mål som läraren synliggjorde för eleverna i 
både tal och skrift samt under interaktionen med eleverna uppfattades och uppfylldes i högre 
grad än de som var mindre uttalade. Överensstämmelsen mellan lärarens mål och elevernas 
uppfattning av målen var störst bland de kognitiva målen. Störst skillnad fann vi bland de 
affektiva målen. De psykomotoriska målen som läraren presenterade för eleverna kunde vi 
främst identifiera genom att studera elevernas sätt att ta sig an uppgiften medan dessa var 
mindre uttalade under intervjun med eleverna. Genom intervjun med läraren framkom fler 
mål med laborationen än vad som sedan presenterades för eleverna genom skriftliga och 
muntliga instruktioner. 
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Diskussion

Metoddiskussion

Vår undersökning har formen av en fallstudie med syfte att de olika delarna tillsammans ska 
bilda en så utförlig beskrivning som möjligt av vårt forskningsobjekt. För att möjliggöra detta 
har vi valt att utgå ifrån två teoretiska ansatser. Stake (1995) hävdar att styrkan i en fallstudie 
ligger i dess förmåga att hantera flera olika typer av empiriskt material. Jonsson (2007) visar 
på hur det framförts kritik angående forsningsmetoder som utgår ifrån olika teorier. Han 
menar att med hänvisning till Denzin & Lincoln att det kan skapa problem om forskaren inte 
reflekterar hur de olika teoretiska ansatserna anknyter till helheten. Våra avsikter med 
användandet av två teoretiska ansatser i arbetet var att de skulle hjälpa oss att visa en så 
nyanserad bild av vårt forskningsområde som möjligt. 

Validitet handlar om huruvida det var rätt företeelse eller objekt som kom att mätas och
bedöms utifrån i vilken omfattning en metod undersöker det den är avsedd att göra (Kvale, 
1997). Reliabilitet beskriver med vilken noggrannhet mätningarna genomfördes och huruvida 
de är relevanta och tillförlitliga utifrån syftet (Alexandersson, 1994). Med utgångspunkt i den 
fenomenografiska ansatsen som enligt (Marton & Booth, 1997) inte egentligen är en metod 
som sådan utan, men som utgörs av metodologiska implikationer har vår avsikt varit att 
studera individers sätt att uppfatta ett specifikt fenomen.

Eftersom vår tolkning av undersökningspersonernas erfaranden utgörs av vår egen subjektiva 
föreställning kan vi inte i någon absolut mening göra anspråk på sannfärdigheten av dessa. De 
kan istället sägas utgöra en partiell tolkning av individers erfarande i en mångtydig verklighet 
under rådande förhållanden. Vår egen förståelse utifrån de ämneskunskaper vi har inom NO –
ämnena samt de erfarenheter av undervisning i de naturvetenskapliga ämnena som även 
utgörs av laborativt arbete har utgjort en grund för att närma sig det aktuella 
forskningsområdet. Vår förståelse för olika aspekter av det laborativa arbetet inom det
naturvetenskapliga undervisningsområdet har vidgats genom att vi tagit del av aktuell
forskning inom området. Vår avsikt var att beskrivningen av metod och teoretiska 
utgångspunkter skulle vara tillräckligt noggrann i syfte att göra det möjligt för läsaren att 
kritiskt granska men även bilda sig en egen uppfattning av innehållet i studien.

Hur vårt urval påverkar trovärdigheten

Vårt urval av de undersökta eleverna inom gruppen har gjorts utifrån ett medvetet val i syfte
att uppnå största möjliga variation i sätt att förhålla sig till forskningsfrågan. Detta gjordes i 
samråd med läraren utifrån dennes kännedom om de aktuella eleverna. Begränsningen av 
antalet elever som kom att ingå i studien gjordes utifrån rimligheten i att kunna få en god 
överblick av interaktionen under videodokumentationen och dels utifrån syftet att kunna göra 
en djupare analys av varje enskild individ. Runesson (1999) menar att eftersom människor har 
olika erfarenheter och därmed uppfattar världen på olika sätt bör ett urval av 
undersökningspersonerna göras på sådant sätt att största möjliga variation uppnås. Hon anser 
att valet av de individer som en kvalitativ studie är baserade på är viktigare än det antal de 
utgör. Elevgruppens erfaranden har i den slutliga jämförelsen av resultatet från de olika 
delarna inte redovisats utifrån de individuella utsagor som framgick i analysen utan utgör en 
sammanslagning av dessa som representerar hela gruppen. Det visade sig i efterhand finnas en 
variation i sätt att uppfatta lärarens syfte med det laborativa arbetet inom den undersökta
elevgruppen. Detta visades i elevernas utsagor under intervjun men synliggjordes även i deras 



28

sätt att agera under det pågående laborativa arbetet.

Beskrivningskategoriernas relevans

För att göra det möjligt att undersöka samstämmigheten i lärarens och elevernas uppfattning 
av målen med det laborativa arbetet har vi utgått ifrån att beskriva dessa i form av 
beskrivningskategorier dvs. kognitiva, affektiva och psykomotoriska domäner (se analysdel). 
Vi gör inga anspråk på att visa på det sätt enskilda individer uppfattar målen utan vill utifrån 
ett fenomenografiskt synsätt försöka visa på de olika sätt som kan tänkas representera en 
likvärdig undersökningsgrupp. Marton och Booth (2000) menar att;

Vi kanske inte har identifierat det mest typiska eller mest avancerade sättet för en person att erfara 
ett fenomen… men det kan fortfarande mycket väl vara så att vi har identifierat variationen som gör 
att vi kan karaktärisera de olika sätt på vilket ett fenomen framträder för en specifik person i olika 
situationer, eller på vilka olika sätt fenomenet framträder för andra, liknande grupper (Marton & 
Booth, 2000 s.266-267).

För att öka trovärdighet hos de aktuella beskrivningskategorierna är det brukligt att visa på 
utdrag ur intervjumaterialet i form av citat. Syftet med detta är att de ska utgöra en möjlig 
tolkningsgrund för läsaren som själv bättre kan värdera tillförlitligheten av 
beskrivningskategorierna (Alexandersson, 1994; Larsson, 1986). Ytterligare ett sätt är att 
pröva resultatets kommunicerbarhet genom respondentvalidering. (Alexandersson, 1994; 
Larsson, 1986) visar på hur en medbedömare kan göra en oberoende bedömning av 
beskrivningskategorierna för att undersöka hur dessa stämmer överens med de utsagor som 
finns i analysmaterialet. Vi har i vår studie inte haft tillgång till någon medbedömmare men 
eftersom vi varit två bedömare i analysarbetet anser vi att detta bidragit till att öka validiteten
av detta. Alexandersson (1994) menar även att kravet på resultatets kommunicerbarhet hänger 
samman med i vilken grad undersökningspersonerna i studien känner igen sig utifrån de givna 
beskrivningskategorierna. Detta har vi inte haft möjlighet att undersöka under studiens gång 
men våra intensioner har varit att ge en så trovärdig bild av våra undersökningspersoners 
utsagor som möjligt.

Generaliserbarhet

Vi har i vårt arbete försökt göra en så pass detaljerad beskrivning av vårt tillvägagångssätt att 
det för en läsare ska vara möjligt att göra en egen bedömning av trovärdigheten i studien. 
Kvale (1997) beskriver detta som naturalistisk generalisering, där han menar att 
igenkännandet av en situation gör att den kan rekonstrueras på nytt utifrån liknande 
förhållanden. Enligt vår mening så kan de uppfattningar som kommer till uttryck i resultatet 
av denna studie mycket väl vara representativa för andra.

Intervjuer

Vi har använt oss av intervjun som metod för att kunna ta del av undersökningspersonernas 
föreställningar kring forskningsfrågan. Metoden har kritiserats av bl.a. Säljö, (1997); Marton 
& Booth, (2000) på grund av att den anses ge uttalanden som är skilda från sin ursprungliga
kontext. Det kan vara svårt att få intervjupersoner att besvara frågor på ett uttömmande sätt 
där den intervjuades reflektioner om sitt eget tänkande synliggörs. Vi har i våra intervjuer 
använt oss av öppna halvstrukturerade intervjufrågor (Kvale, 1996) som följts av följdfrågor i 
syfte att få den intervjuade att inrikta tänkandet på det aktuella ämnet. Att elevintervjuerna 
genomfördes dagen efter laborationen i samband med stimulated recall intervjun tror vi kan 
ha en god inverkan på reliabiliteten, eftersom kort tid passerat från laborationstillfället och de
intervjuade undersökningspersonerna utifrån filmen gavs möjlighet att återknyta till det 
aktuella laborationstillfället. En svårighet var att de intervjuade kanske inte alltid svarade på 
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ett så uttömmande vis som vi önskade och det kändes svårt som oerfaren intervjuare att snabbt 
finna nya vägar att på ett smidigt och följsamt vis gå vidare. En svaghet i vår studie utifrån att 
använda sig av intervju som informationsinsamlande metod kan vara det begränsade antalet 
undersökningspersoner, där vår egen oerfarenhet i form av intervjuare kan ha inverkat på 
reliabiliteten. Intervjusituationerna underlättades av att vi sedan tidigare var kända av våra 
undersökningspersoner. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat intervjuerna i positiv 
riktning är att de utfördes i den miljö där undersökningspersonerna dagligen vistades.

Observationer

Den observation som gjordes vid laborationstillfället dokumenterades med hjälp av
videoupptagning. Till en början visade eleverna viss uppmärksamhet mot kameran men detta 
avtog snabbt som tidigare nämnts. Interaktionen i klassrummet bidrog till en relativt hög 
ljudnivå där det ibland kunde vara svårt att uppfatta allt som sades. Vårt fokus riktade sig 
dock endast mot de elever som utgjorde vår avgränsade undersökningsgrupp vilket bidrog till 
att vi kunde hålla vår uppmärksamhet riktad mot interaktionen mellan dessa. De händelser 
som utspelade sig parallellt runt omkring i klassrummet kunde ibland påverka de undersökta 
eleverna att rikta sin uppmärksamhet mot andra saker. Vi anser att detta fenomen utgör en 
naturlig del av klassrumsinteraktionen och har inte påverkat vårt resultat då dessa sekvenser 
inte har ägnats någon uppmärksamhet under analysen. Vår närvaro i klassrummet kan ha 
påverkat elevernas agerande även om vi inte uppfattade detta direkt. Vi anser dock att det inte 
påverkat vårt forskningsresultat i någon större utsträckning.
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Resultatdiskussion

Genom att sortera in de olika målen som kunde uppfattas utifrån vårt resultat i kognitiv, 
affektiv, psykomotorisk domän så blev det möjligt att uppmärksamma skillnader mellan 
lärarens planerande och synliggjorda mål och vad eleverna uppfattade var målet med 
laborationen. Vi har funnit att lärarens fokus ligger inom den kognitiva domänen som 
behandlar mål som har med kunskap och förståelse av naturvetenskapliga begrepp att göra. 
Detta har även uppmärksammats i tidigare forskning (Högström m.fl. 2006). Skillnaden 
mellan lärarens planerade och genomförda mål inom denna domän är relativt små vilket också 
tyder på att läraren lägger stort fokus på dessa. De psykomotoriska målen bl.a. att följa 
instruktioner och följa ett naturvetenskapligt arbetssätt  kommer till uttryck i både planering
och under det laborativa arbetet. Även om dessa inte utgör de som är mest frekvent 
återkommande i elevernas utsagor så visar de sig under det laborativa arbetet i deras sätt att 
arbeta med uppgifterna. De affektiva målen fick en ganska undanskymd plats bland lärarens 
planerade mål och vi kunde inte identifiera några affektiva mål i lärarens uttalanden under 
lektionen. Läraren anger betydligt fler mål i intervjun än vad som visar sig vid 
laborationstillfället. Att lärare beskriver mer mål än vad som framkommer i undervisningen 
när något som Högström (2009) också har uppmärksammat i sin studie. Varför fler mål anges 
och varför de kognitiva målen implementeras i högre grad än de psykomotoriska och affektiva 
målen vet vi inte. Möjligen så har det med lärarens uppfattning av vad som är viktigt att 
synliggöra i undervisningen. De mål som synliggörs särskilt väl kan kopplas till mål i 
kursplanen inom det aktuella området så det är ett rimligt antagande att detta påverkar 
riktningen av lärarens planering och genomförande av undervisningen.

De mål som eleverna uppfattat och de mål som läraren presenterar för dem överensstämmer 
relativt väl. Även här dominerade det kognitiva målen men inte i samma utsträckning som hos 
läraren. Eleverna lägger ett betydligt större fokus på de affektiva målen. Genom intervjuerna 
som gjordes med eleverna fick vi uppfattningen att affektiva mål som att ”ha kul” och att 
arbeta med det teori i praktiken (som ansågs vara ett roligt och inspirerande arbetssätt) var det 
viktigaste med laborationer. Att eleverna säger att det är kul att laborera är inget ovanligt. 
Tidigare studier av Högström (2009) m.fl. visar på samma resultat. Högström menar att lärare 
använder sig av laborationer för att inspirera eleverna till att få ökad förståelse för
naturvetenskap. Merparten av eleverna i vår studie uttryckte att de framförallt lärde sig bättre 
genom laborativt arbete och kom ihåg det som de lärde sig längre. Läraren var också av den 
uppfattningen att laborativt arbete leder till att elevernas kunskaper ”sitter kvar” längre. Men 
han var även av den åsikten att elever behöver tillräckliga teoretiska kunskaper för att få ut 
något at det laborativa arbetet. Detta är något som kan återknytas till Säljö m.fl. som anser att 
för att eleverna ska få förståelse för naturvetenskapliga begrepp och fenomen måst de få hjälp 
med att införliva dessa. Även Högström (2009)  ansåg att eleverna behövde stöd för att kunna 
knyta an sina kunskaper under det laborativa arbetet med övrig kunskap för att kunna uppnå 
förståelse.

Ett intressant uttalande från elevernas sida var att de inte ansåg att läraren uttryckligen uttalat 
några mål med laborationen. Under den inledande introduktionen av laborationen uttryckte 
läraren dock vissa av de mål han hade som avsikt med arbetet. Dessa kanske inte direkt 
uppfattades av eleverna som mål för det laborativa arbetet men kunde ändå tolkas av eleverna 
att utgöra en del av syftet, vilket senare visade sig i elevernas arbete under den pågående 
verksamheten. Högström (2009) skriver att målen inte alltid behöver expliceras för eleverna 
utan att de kan uppfatta målen genom lärarens sätt agera under laborationen. Gunnarsson 
(2008) menar att lärarens syfte med laborationen ofta förblir outsagd för eleverna. 
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Laborationsinstruktionerna är dock synliga för eleverna och via dessa så får eleverna veta vad 
som ska göras och vad som ska läras. Utformningen av instruktionerna blir därför extra viktigt 
eftersom det avgör elevernas fokus, detta är även något som Högström (2009) anser. Vidare 
menar Gunnarsson att laborationsinstruktionerna ofta leder till att eleverna fokuserar på vad 
som ska göras medan läraren vill att eleverna ska fokusera på vad som ska läras. Vi tycker att 
vi kan se att lärarens mål genomsyrar både skriftliga och muntliga instruktioner och att det i 
sin tur styr vilka mål som eleverna kan uppfatta. Något som vi däremot reflekterat över är att 
även om målen synliggörs för eleverna så kan deras sätt att uppfatta dessa och arbeta för att nå 
dem skilja sig åt avsevärt. Vi anser att detta kan bero på att elevernas förförståelse och deras 
uppfattningar om hur de ska ta sig an uppgifterna kan skilja sig åt. Detta beskrivs av Marton 
& Booth, 2000) som att eleverna har skilda uppfattningar om vad situationen kräver, vilket 
visar sig i deras sätt att ta sig an en uppgift.

Eget lärande inför framtida yrket

Genom vår undersökning har vi märkt av att elever kan uppmärksamma mål även om de inte 
direkt synliggörs för dem utifrån interaktionen som sker mellan lärare elev i klassrumsmiljön. 
Vi har dock uppmärksammat att de mål som läraren synliggör för eleverna uppfylls i högre 
grad. Eleverna förknippar ofta laborationerna med något som är roligt. Som lärare blir det 
viktigt att ta tillvara på elevernas intresse och nyfikenhet, där det laborativa arbetet kan utgöra 
en länk mellan elevernas vardagsföreställningar och naturvetenskapliga fenomen. Vi har 
också uppmärksammat att även om eleverna får samma instruktioner och möjligheter inför 
laborationen så är det en skillnad på vilket sätt eleverna förhåller sig till målen och tar sig an 
uppgifterna. Som vi nämnt tidigare anser vi att detta kan bero på att elevernas förförståelse 
och deras uppfattningar om hur de ska ta sig an uppgifterna kan skilja sig åt. Vi tycker att det 
är viktigt med teoretiska förkunskaper och laborationsvana för att eleverna ska kunna ta del av 
det lärande som erbjuds under laborationer. Vi anser även att för att eleverna ska ha möjlighet 
att tillägna sig naturvetenskapliga teorierna och fenomen är det nödvändigt att dessa kan 
införlivas genom att synliggöra både de språkliga och fysiska artefakter som dessa ämnen 
rymmer. Sett ur ett variationsteoretiskt perspektiv anser vi också att de innehållsliga 
aspekterna måste lyftas fram och tydliggöras så att eleverna i interaktion med både läraren 
och varandra har möjlighet att konstituera en gemensam förståelse för dessa och därmed få 
möjlighet till ökad förståelse för det laborativa arbetet.

Fortsatt forskning

Eftersom vi har uppmärksammat att även om målen synliggörs för eleverna så kan deras sätt 
att uppfatta dessa och arbeta för att nå dem skilja sig åt avsevärt. Vi tycker att det skulle vara 
intressant att utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv undersöka hur lärarens förhållningssätt 
till undervisningen under det laborativa arbetet påverkar elevernas möjligheter att uppfatta 
målen och om detta möjligtvis påverkar måluppfyllelsen.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervju lärare (I); Lärares introduktion av uppgiften (II); Interaktiva episoder underlaboration 
(III); Elevintervju (IV)

Mål som synliggörs I II III IV

Kognitiva

 " Känna till vilka material som påverkar magneter
 " Känna till hur en permanentmagnet fungerar
 " Kunna återge magnetfältet för en stavmagnet
 " Kunna förklara hur en kompass fungerar
 " Känna till hur ett föremål magnetiseras samt avmagnetisera
 " Att känna till ett magnetfälts egenskaper
 " Lära sig en teori, modell
 " Känna till hur magneter påverkar varandra (attrahera, repellera)
 " Få ökad förståelse för naturvetenskapliga begrepp 

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

Affektiva

 " Att uppleva med flera sinnen
 " Arbeta med teori i praktiken

 " Att ha kul X
X
X

Psykomotoriska

 " Att läsa och följa en instruktion
 " Att arbeta med problemlösning
 " Identifiera fenomen genom att undersöka material
 " Hitta mönster och relationer
 " Att använda sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt dvs. ställa en hypotes, 

bekräfta denna utifrån resultat
 " Delge arbetets resultat
 " Genomföra procedur
 " Utveckla resonemang utifrån observationer
 " Träna samarbete
 " Motorisk träning

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X


