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Abstrakt 

Studien syftar till att synliggöra sambandet mellan en lärares avsikter med en laboration och 

elevernas uppfattningar om dessa avsikter. I denna variationsteoretiskt influerade fallstudie 

studerades en lärare och åtta elever. Den kvalitativa undersökningen genomfördes genom 

intervjuer, observationer och stimulated recall. Resultatet indikerade på fyra kategorier om de 

åtta elevernas uppfattningar om lärarens avsedda lärandeobjekt där kategorierna mer eller 

mindre överensstämde med lärarens avsikter. Vad som påverkade resultatet var lärarens 

implicita och explicita intentioner samt vilka variationsmönster som var tydliga för eleverna att 

urskilja under laborationen. 
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Inledning 
Anledningen till att jag blev intresserad av det här området grundar sig i den abstrakta karaktär 

som naturvetenskaplig kunskap har. Exempel på sådana områden är fotosyntes och vårt 

solsystem som vi varken kan se eller ta på. Undervisning i de naturorienterande ämnena kräver 

att det abstrakta konkretiseras. Ekborg (2016) förklarar att laborationer inom NO-

undervisningen grundar sig på att konkretisera ämnesspecifika begrepp. Vikström (2008) 

hävdar att elever kan få förståelse för dessa abstrakta områden om läraren besitter tillräcklig 

kompetens. Trots detta är det inte alltid som lärarnas planerade mål som uppnås av eleverna i 

den experimenterande NO-undervisningen fastän läraren varit pedagogiskt medveten (Dimenäs 

& Sträng Haraldsson, 1996). Med pedagogisk medvetenhet menas att läraren övervägt och 

fördjupat sig i de val som han eller hon har gjort utifrån de didaktiska frågorna vad, hur, varför, 

för vem och när. Detta understryker vikten av en fördjupning inom området eftersom 

laborationer som arbetssätt ses som karaktäristiskt inom ämnena fysik, biologi och kemi (Boud, 

Dunn & Hegarty-Hazel, 1989; Hanif, Sneddon, Al-Ahmadi & Reid, 2008; Hart, Mulhall, 

Loughran & Gunstone, 2000; Sjøberg, 2010). Det finns även studier som visar att eleverna inte 

varit intellektuellt utmanade under laborationerna (Hart et al., 2000; Hult, 2000; Ottander & 

Grelsson, 2006) utan istället lärt sig mer om det praktiska tillvägagångssättet än om den teori 

som ligger bakom (Berry, Mulhall, Gunstone & Loughran, 1999; Hanif et al., 2008). Vad är det 

då egentligen som sker under dessa lärandetillfällen? Vad fokuserar eleverna på? Stämmer det 

överens med lärarens intentioner? Denna studie söker svar på hur väl laborativa arbetssätt 

fungerar som undervisningsform i relation till det som läraren avser att eleverna ska lära sig. 

Högström (2009) hävdar att det finns mycket forskning om de laborativa inslagens betydelse i 

naturvetenskaplig undervisning. Forskning som berör lärares mål med laborativa 

arbetsprocesser, interaktioner under dessa och elevers lärande finns också, men har förekommit 

mest utanför Sveriges gränser samt blivit undersökta i äldre årskurser än 4-6. Utifrån detta 

menar Johansson (2012) att det finns behov av studier av yngre elevers deltagande i laborativa 

arbetssätt. Det råder därmed ett forskningsglapp om sambandet mellan lärares intentioner och 

elevernas syn på dessa efter genomfört arbetsområde (Högström, Ottander & Benckert, 2009). 

Stor inspiration fann jag i Högströms (2009) avhandling som behandlar kopplingen mellan 

lärares mål och hur de implementeras i laborativa arbetsprocesser, men jag har i min studie 

vinklat detta ur ett elevperspektiv. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att synliggöra sambandet mellan en lärares avsikter med en laboration och hur eleverna 

uppfattar dessa avsikter. 

1) Vilken förmåga avser läraren att laborationen ska utveckla? 

2) Hur uppfattar eleverna lärarens avsedda lärandeobjekt?  

 

 

  



3 

 

Bakgrund 

Laborativa arbetssätt 
Att formulera en tillförlitlig och gemensam definition för begreppet laborativa arbetssätt har 

länge ansetts vara svårt inom skolväsendet (Hult, 2000). Hult själv genomförde workshops där 

deltagarna blev uppmanade att försöka beskriva vad laborationer innebär utan att få ett enhetligt 

svar. Dessutom tenderar termerna experiment och laboration användas synonymt inom skolan 

(Johansson, 2012). Observation är en tredje term som förekommer vid laborativa inslag i 

undervisningen då dessa utgör en bärande del av laborationsutförandet. 

Så som laborativa arbetssätt har utformats har grunden legat på det praktiska då det tenderat att 

vara viktigare än det teoretiska, till exempel att kunna bekräfta en hypotes. Det har med andra 

ord handlat om utövandet av en sorts laborationsteknik (Hult, 2000). I och med detta anses en 

vidgning av begreppet laboration vara relevant eftersom det nuvarande inte inkluderar den 

betydelsefulla reflektionen. Enligt Dimenäs och Haraldsson (1996) handlar laborativa arbetssätt 

om att söka eller fördjupa kunskap utifrån olika frågeställningar, exempelvis utifrån en hypotes 

som vägleder eleverna genom undersökandet. Författarna menar att en alltför stor del av 

laborationerna ägnas åt hanteringen av materielen och att det därmed finns en 

utvecklingspotential i att finna en balans mellan hanterande och reflekterande. Berry et al. 

(1999) styrker detta och menar att en strävan bör vara att tidigt införliva synsättet att 

laborationer bygger på reflektioner med utgångspunkt i praktiskt görande. Att använda ett 

bredare begrepp kan därmed ses som en möjlig idé för att nå detta synsätt. Johanssons (2012) 

förslag är undersökande arbetssätt med betoning på eleverna som aktiva deltagare genom hela 

processen. 

Utöver det ovan diskuterade utgör Nationalencyklopedins definition ”laborera kallas det när 

man gör experiment för att undersöka omvärlden”, vilket även Eskilsson (2008) anser vara 

målet, en faktor som påverkar min syn på dessa arbetssätt. Sammanfattningsvis kommer jag i 

fortsättningen använda begreppet laborativa arbetssätt som samlingsterm för praktiska, 

undersökande moment inom NO-undervisningen. Eftersom termerna experiment och laboration 

tenderar att användas parallellt med varandra och utan särskiljning (Hult, 2000) kommer jag 

inte göra någon ansats till att försöka formulera en distinktion mellan dem. En särskiljning av 

termerna ses därmed som likgiltigt och båda ingår i min definition av laborativa arbetssätt.  

 

Skolans mål med laborativa arbetssätt 
Med tanke på att laborativa arbetssätt är karaktäristiska inom naturvetenskapen ska eleverna få 

möta dessa i undervisningen (Ekborg, 2016; Sjøberg, 2010). Utifrån Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016) uttrycks arbetsformerna på olika 

sätt. Enligt det centrala innehållet ska eleverna få möta enkla systematiska undersökningar 

under årskurs 4-6 i ämnena fysik och kemi. Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs 

6 är därmed att kunna genomföra enkla undersökningar (Skolverket, 2016). För ämnet biologi 

skiljer sig benämningarna åt. För att uppnå godtagbara kunskaper i årskurs 6 i ämnet biologi 

ska eleverna kunna genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar. Det centrala 
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innehållet i biologi syftar därmed till att eleverna ska få möjligheter att genomföra just enkla 

fältstudier och experiment (Skolverket, 2016). Fältstudier, menar Ekborg (2016), bygger på 

observationer av exempelvis växter och djur i olika naturområden. Som tidigare förklarat tillhör 

dessa benämningar definitionen laborativa arbetssätt i den här texten. För att eleverna ska kunna 

nå dessa kunskapskrav menar Anderssson (2001) att läraren och eleverna ska arbeta 

tillsammans för att eleverna ska utveckla kunskaper inom laborativa arbetssätt, men att läraren 

har det yttersta ansvaret. Ekborg (2016) förtydligar lärarens roll med förklaringen att läraren 

ska ge eleverna möjligheter och förutsättningar för att kunna uppnå kunskapskraven. Detta 

fordrar att läraren har förståelse för elevers lärande i de tre ämnena. Ekborg argumenterar vidare 

för att elevernas kunskapsutveckling beror på två faktorer, nämligen syftet med laborationen 

och lärarens stöttning under processens gång. Elever behöver stöd för att göra relevanta 

tolkningar utifrån sina observationer tillika stöd för att förstå hur laborativa arbetssätt går till. 

Detta fordrar en lärare som genomgående diskuterar och engagerar sig i de olika delarna av 

undersökningarna med eleverna, nämligen planeringen, genomförandet samt hanteringen av 

datan (ibid.).  

Utifrån Skollagen ska alla barn och elever ”… ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800, 3 kap., 3 §) vilket 

överensstämmer med Ekborgs (2016) argument att läraren ska ge möjligheter till elevers 

lärande. För att utveckla förmågorna kopplade till laborativa arbetssätt ska därmed läraren ge 

stöd och stimulans så att samtliga elever får möjligheter att nå kunskapsmålet. Viktigt är då att 

ge eleverna tid till att använda sig av sina laborationserfarenheter för att nå djupare förståelse 

genom deltagande i diskussioner och reflektioner (Johansson, 2012). 

 

Laborativa arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning 
Laborativa arbetssätt har länge klassats som ett relevant inslag inom NO-undervisningen med 

tanke på att processen i laborativt arbete ska hjälpa eleverna att utveckla naturvetenskapliga 

förmågor (Boud et al., 1989; Hanif et al., 2008; Hart et al., 2000; Sjøberg, 2010). Forskning har 

visat positiva resultat av laborativa arbetssätt i undervisningen. Ett exempel är Ottander och 

Grelsson (2006) som i en intervjustudie visade att lärare var eniga om att laborationer hjälper 

eleverna att koppla teori till praktik. Vidare hävdar Högström et al. (2009) att denna koppling 

stödjer förståelsen för vetenskapliga begrepp. Laborativa inslag i undervisningen kan även göra 

den vanligtvis abstrakta naturvetenskap mer verklig (Hanif et al., 2008) samt ge eleverna 

möjlighet till att förstå en teori på djupet (Hult, 2000). Även problemlösningsförmågan kan 

utvecklas genom laborativa arbetssätt. Ekborg (2016) beskriver att då eleverna misslyckats att 

koppla en specifik teori till sitt praktiska arbete måste de söka efter nya lösningar och 

förklaringsmodeller. Att lösa problemet med kopplingen av teori och praktik står därmed i 

fokus. Utöver dessa positiva effekter av laborativa arbetssätt finns det dessutom forskning som 

tyder på att elevernas intresse och motivation för ämnena ökar med hjälp av laborationer (Hanif 

et al., 2008; Högström et al., 2009).  
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Trots tidigare forskning om hur laborationer gynnar elevers kunskapsutveckling inom de 

naturvetenskapliga ämnena råder det delade meningar om hur arbetssättet faktiskt uppfattas i 

undervisningen. Med undantag för Harts et al., (2000) undersökning som visade att laborationen 

fungerade väl utifrån lärarens avsedda lärandeobjekt, är det långt ifrån alla laborationer som 

visat sig fungera framgångsrikt när jämförelser görs med hur elevernas erfarna lärandeobjekt 

kopplats till lärarens avsedda. I Ottanders och Grelssons (2006) och Högströms et al. (2009) 

studier visade det sig att lärare och elever till liten del tolkade målen för laborationen lika. Med 

andra ord finns det kopplingar mellan lärarens avsedda lärandeobjekt och elevernas erfarna 

lärandeobjekt som inte överensstämmer. Dimenäs och Haraldsson (1996) argumenterar för att 

det är karaktäristiskt i laborativa arbetssätt, nämligen att lärarens planerade syfte inte 

överensstämmer med det som eleverna lärt sig trots att läraren varit pedagogiskt medveten. Med 

lärarens pedagogiska medvetenhet menas att läraren har fördjupat sig i och noga övervägt de 

didaktiska frågorna, vad, hur, varför, för vem och när kopplat till den enskilda lektionen. Med 

andra ord uppfattar inte alltid eleverna lärarens planerade mål trots att läraren gjort dessa 

pedagogiska överväganden inför lektionen. 

Forskning visar att elever till största del fokuserar på genomförandet av laborationen och att nå 

rätt resultat istället för att lära sig av den. Högström et al. (2009) studerade en lärare vars syfte 

med ett undervisningstillfälle var att eleverna skulle förstå begreppet lika löser lika inom ämnet 

kemi genom ett laborativt arbetssätt. Efter att författarna observerat eleverna under den 

pågående lektionen kunde de dra slutsatsen att eleverna till största del diskuterade och 

fokuserade på hur de skulle genomföra laborationen. Detta resonemang stöddes av 

elevintervjuerna där sex av sju grupper berättade att de trodde det viktigaste var den laborativa 

proceduren i sig samt att vara medveten om eventuella risker och att handla utifrån detta. Även 

elever som Urbančič och Glažar (2012) intervjuade sa att de fokuserade mer på metoden än vad 

som var meningen att göra med den insamlade datan. Utifrån detta hävdar Urbančič och Glažar 

att eleverna är kapabla till att dra slutsatser om vad som sker och hur detta sker, men 

nödvändigtvis inte varför. Detta resonemang argumenterar även Hanif et al. (2000) för eftersom 

eleverna oftast söker rätt svar istället för att reflektera på djupet om varför resultatet blir som 

det blir i laborationen. Även Berry et al. (1999) hävdar att elever tenderar att fokusera på just 

genomförandet av laborationen. Konsekvensen av detta blir därmed att laborativa arbetssätt till 

största del består av en praktik och att denna praktik inte utlöser någon reflektion över den 

naturvetenskapliga teori som lärarna avser att undervisningen ska leda till. Gunnarssons (2008) 

förklaring till detta är konkret: ”eftersom det inte ges några instruktioner om att förklara eller 

beskriva i naturvetenskapliga termer vad som händer så fokuserar eleverna inte på det” (s. 143). 

Vanligtvis är laborationer utformade så att eleverna ska agera på just detta sätt, med andra ord 

följa givna instruktioner för att nå det rätta resultatet och därmed förstå den teori som läraren 

har talat om innan (Hult, 2000). På så sätt, om eleverna inte får explicita instruktioner att 

reflektera över vad som händer och varför, kommer eleverna ha svårt för att göra denna 

koppling.  

Bristen på reflektion under laborativa arbetssätt är ett återkommande faktum i forskningen. Hult 

(2000) hävdar att eleverna är aktiva under laborationens praktiska gång, men att arbetssättet 

sällan medför att eleverna är intellektuellt aktiva. Observationer som Harts et al. (2000) gjorde 

visade att eleverna inte ägnade mycket tid till reflekterande under undervisningstillfället. Till 
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och med eleverna poängterade samma sak vid intervjuer, nämligen att de inte la ned mycket tid 

för intellektuellt engagemang. Högström (2009) konstaterar att liknande brist finns i 

laborationsinstruktioner. Av de instruktioner som Högström observerade var det få av dem som 

syftade till utvecklandet av elevers tänkande och reflekterande. Dessutom framträdde det syftet 

väldigt vagt. Ottander och Grelsson (2006) studerade hur laborationer upplevs av lärare i den 

svenska gymnasieskolan och ett resultat var att de flesta laborationerna inte inkluderar 

reflektiva och tankemässiga utmaningar för eleverna. Att det sker diskussioner under 

lärandeprocessen såväl mellan elev och elev som lärare och elev är bevisade, men tenderar att 

handla om hur eleverna ska genomföra laborationen för att nå rätt resultat istället för att förstå 

vad som sker (Högström, 2009). Exempelvis förtydligar Berry et al. (1999) denna brist med 

förklaringen att ”… there is little evidence here of students reflecting on the value of their 

observations and trying to link them with what they already knew, thus leading to better 

understanding” (s. 28) och menar att grunden till detta ligger i att eleverna inte getts tillräckligt 

med utrymme att reflektera, vilket i sin tur Ekborg (2016) hävdar är essentiellt för lärande. 

Sammanfattningsvis visar tidigare genomförd forskning att elever mestadels lägger fokus på att 

slutföra experimentet på rätt sätt än att reflektivt fundera över ett lärandeobjekt. Att ge eleverna 

möjligheter till att reflektera kring vad som händer under laborerande arbetssätt kan därmed 

underlätta elevernas kunskapsutveckling i relation till vad läraren avsett att eleverna skulle 

förstå (Urbančič, & Glažar, 2012). Dimenäs och Haraldsson (1996) förklarar att grunden till 

elevers reflekterande är att kunna jämföra, till exempel jämföra laborationsresultat med 

varandra eller att jämföra sina föreställningar med andras. På så sätt lär sig eleverna med hjälp 

av klassens mångfald att reflektera över sina egna tankar. Eftersom elever ofta har svårigheter 

med att kunna urskilja, tyda samt värdera laborationsresultat (Högström, Ottander & Benckert, 

2010) behöver de få utrymme till att koppla vad som sker under laborationer till varför det sker. 

Till detta behöver de stöd från läraren för att kunna koppla praktik till teori och vice versa med 

hjälp av reflektion. 

 

Laborationer i skolan jämfört med laborationer i forskningslaboratorier 

Laborationer bedrivna i skolmiljön liknar inte laborationer i reell vetenskaplig miljö (se 

exempelvis Hult, 2000; Högström et al., 2009). Laborationer i skolan sker vanligtvis genom att 

läraren väljer en hypotes som eleverna ska undersöka utifrån förbestämda instruktioner vilka i 

sin tur ska leda till att eleverna erövrar ett avsett lärandeobjekt (Hult, 2000). Detta skiljer sig 

från hur naturvetenskaplig forskning bedrivs i verkligheten. För att göra laborationerna mer 

verklighetstrogna borde laborationerna utgå från eleverna, anser Hult, med utgångspunkt i ett 

konstruktivistiskt förhållningssätt där kunskap konstrueras inom en individ med utgångpunkt i 

det individen känner till sedan tidigare och som sedan integreras med ny kunskap. Med 

utgångspunkt i detta synsätt konstaterar Hult att eleverna ska få vara mer delaktiga i planerandet 

och utövandet av laborationen genom att formulera en hypotes och laborera utifrån sina egna 

tidigare kunskaper. Enligt detta skulle en mer verklighetsbaserad laboration tillgodoses än 

lärarens tillrättalagda laborationer där ett specifikt och givet resultat ska nås. 

Till skillnad från Hult (2000) menar Högström et al. (2009) att lärare inte kan förvänta sig 

sådana handlingar av elever med tanke på deras bristande förmåga att konstruera hypoteser. 
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Forskare, till skillnad från elever i grundskolan, har förmågan att uttrycka sig naturvetenskapligt 

och vet hur en laboration ska gå till. Ekborg (2016) argumenterar för att det ska finnas en 

skillnad mellan undersökande arbetssätt i skolan och i forskningslaboratorier, nämligen att 

elevers syfte med laborationer ska vara att tillägna sig redan känd kunskap medan forskares 

syfte är att finna ny kunskap. Högström (2009) samt Högström et al. (2010) konstaterar att 

lärare finner det svårt att ge eleverna möjlighet att planera egna laborationer på grund av 

praktiska faktorer så som bristen på tid, lokaler och material. 

 

Vikten av att göra eleverna medvetna om det avsedda 

Återkommande i tidigare forskning är innebörden av att lyckas göra eleverna medvetna om 

lärarens intentioner. Berry et al. (1999) hävdar att om eleverna är medvetna om lärarens 

intentioner gagnar det elevernas förmåga att tänka djupare och att utmanas intellektuellt. Även 

i Ottanders och Grelssons (2006) intervjustudie framkom detta resonemang då lärare själva 

berättade hur viktigt de tyckte det var att explicit förklara för eleverna vad deras intentioner 

med laborationerna var. Likaså kunde Hart et al., (2000) notera att elevernas lärande gynnades 

av att eleverna var väl medvetna om vad som var syftet med lektionen. I och med detta finns 

det starka skäl att läraren explicit framför de didaktiska frågorna om vad, hur, och framförallt 

varför, för eleverna. Hart et al. (2000) drog även slutsatsen att det är bättre att ha färre mål för 

ett specifikt lärandetillfälle än för många, då det senare alternativet kan sätta käppar i hjulen för 

elevernas kunskapsutveckling. Högström (2009) talar även om vikten av att eleverna måste blir 

väl medvetna om målen, då det i motsatt fall kan resultera i att eleverna endast ser 

laborationerna som en rolig aktivitet där de får prata sinsemellan istället för att beakta 

naturvetenskapen i processen. Vidare nämns flertalet aspekter som påverkar vad eleverna 

uppfattar som viktigt att lära sig av laborationer. Till detta hör lärarens mål, lärarens agerande 

under lektionen och vad läraren tar för givet. Högström hävdar att vad eleverna uppfattar som 

viktigt med en laboration underlättas om läraren noga övervägt målens betydelse. Läraren ska 

hjälpa eleverna att förstå meningen med laborationen, så att eleverna inte ska lyckas förstå dem 

på egen hand.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel inleds med en genomgång av fenomenografi och variationsteori. Därefter lyfts 

lärarens implicita och explicita intentioner och dess påverkan på lektioner. Avslutningsvis 

riktas fokus på olika synsätt på lärande där lärarens roll och bedömning för lärande berörs. 

Fenomenografi 
Fenomenografins grund finner vi i hur människor uppfattar och erfar fenomen (Alexandersson, 

1994). Nyckeln för lärande inom fenomenografin är variation där variationen ska hjälpa 

människor att erfara olika fenomen på specifika sätt. Fenomenografi i sig utgör varken en metod 

eller teori, utan bättre uttryckt en forskningsansats som syftar till att besvara frågor som berör 

lärande och individuell förståelse (Marton & Booth, 2000). Enligt forskningsansatsen vilar 

kunskap på människors uppfattningar av världen (Alexandersson, 1994). Med detta menas att 

alla människor inte nödvändigtvis uppfattar samma sak på samma sätt, utan att det istället rör 

sig om människors kvalitativt skilda sätt att uppfatta fenomen, och därigenom världen, på. 

Denna uppfattning, att människor erfar fenomen på olika sätt, är utgångspunkten för den 

fenomenografiska forskningsansatsen som syftar till att beskriva dessa olikheter i erfarande 

(ibid.).  

Följaktligen ses människor inom fenomenografin som bärare av olika sätt att erfara fenomen. 

Detta förklarar Marton och Booth (1997) med att när någon erfar ett fenomen sker detta internt 

mellan denne och det fenomen som erfars. Detta interna förhållande möjliggör variation av 

människors kvalitativt skilda uppfattningar. I fenomenografiska studier undersöks på vilka 

olika sätt en viss population uppfattar ett visst fenomen. Uppfattningarna sorteras i olika 

kategorier och kategorierna bildar tillsammans ett utfallsrum. Varje kategori definieras av en 

eller flera specifika aspekter av det undersökta fenomenet. Kategorierna kan i vissa fall inte ha 

någon anknytning till varandra, men om det har det får utfallsrummen en hierarkisk uppbyggnad 

där den mest komplexa kategorin innefattar de mindre komplexa. Grundläggande för 

fenomenografiska studier är därmed att kategorisera uppfattningar och inte individer (ibid.). 

 

Variationsteori 
Variationsteorin har sitt ursprung i den fenomenografiska forskningsansatsen där lärande 

förutsätter en variation för människors erfarande av specifika fenomen. Variationsteorin å andra 

sidan är en teori om hur detta lärande kan ske. Centralt fokuserar variationsteorin på vad 

undervisningen måste erbjuda för att eleverna ska kunna förstå ett visst fenomen på ett specifikt 

sätt (Runesson, 1999). Erfarandet är nyckeln till lärande. Detta innebär att lärande är att erfara 

något på ett nytt sätt, det vill säga lärande sker utifrån en förändring i sättet att erfara något. 

Grundtanken finns i att lärande förutsätter urskiljning och att denna urskiljning fordrar 

variation. Att erfara något är därmed ett resultat av att ha urskilt kritiska aspekter av ett 

fenomen. Vid studier av lärande ur ett variationsteoretiskt perspektiv menar Runesson att fokus 

inte enbart ska ligga på hur läraren undervisar, utan även på det innehåll undervisningen 

behandlar. Utgångspunkten i variationsteorin är alltid lärandeobjektet och dess kritiska aspekter 

där urskiljning av dessa aspekter förutsätter variation och någon form av kontrast (ibid.). 
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Lärandeobjekt 

Variationsteorins mest centrala termer är lärandeobjektet. Viktigt är att skilja på lärandeobjekt 

och lärandemål då dessa inom variationsteori inte fokuserar på samma sak. Lärandeobjektet ska 

alltid utgöra utgångspunkten för lärandet (Vikström, 2008) jämfört med lärandemålet som 

istället fokuserar på slutet av en lärandeprocess där strävan är att nå ett specifikt lärande. Detta 

lärande är vanligtvis bestämt innan processen påbörjades. Därmed utgör detta en slags 

förväntad beteendeutveckling hos eleverna (Lo, 2014). Till skillnad från lärandemålet kan 

lärandeobjektet förändras under processens gång och har därmed en dynamisk natur. 

Lärandeobjektet kan därmed delas upp i olika delar. Kronologiskt sett är det första det avsedda 

lärandeobjektet vilket utgörs av lärarens intentioner, det vill säga vilka förmågor som läraren 

vill att eleverna ska erhålla efter lärandeprocessen. Vad som verkligen sker under 

undervisningstillfället speglar det iscensatta lärandeobjektet som utmärks av vilka kritiska 

aspekter som synliggörs i klassrummet, och därmed det lärande som möjliggörs. Slutligen finns 

det erfarna, eller lärda, lärandeobjektet som karaktäriseras av vad eleverna faktiskt fått 

förståelse för efter den genomgångna lärandeprocessen. Det erfarna lärandeobjektet blir således 

avgörande för om eleverna utvecklat de förmågor som läraren hade som avsikt att de skulle 

utveckla (ibid). 

Allt eftersom lärandeprocessen pågår förändras både lärare och elevers relation till 

lärandeobjektet. Elevernas reaktioner och alltmer utvecklade förståelse innebär att läraren 

måste sträva efter att anpassa lärandeobjektet efter vad som behövs för att utveckla förståelsen 

ytterligare. Läraren kan eventuellt ändra vad som erbjuds under lärandeprocessen för att 

anpassa sig efter eleverna. Det oförutsägbara i klassrumsmiljön påverkar därmed det 

lärandeobjekt som iscensätts och lärarens förhållningssätt till vad han eller hon kan erbjuda 

eleverna. Lärandeobjektet genomgår därmed en dynamisk förändring (Lo, 2014).  

 

Kritiska aspekter  

Till det avsedda lärandeobjektet hör lärarens bedömning om vad som är väsentlig kunskap för 

objektet, det vill säga urskiljningen av de kritiska aspekterna. Vikström (2014) förklarar att det 

finns flertalet drag som är kopplade till ett specifikt objekt, men att samtliga inte är kritiska för 

lärandet. Man kan säga att de kritiska aspekterna är de villkor som krävs för lärande av specifika 

förmågor. Följaktligen har ett lärande skett då eleven lyckats urskilja lärandeobjektets kritiska 

aspekter (Vikström, 2015). Generellt sett begränsar de kritiska aspekterna vad som är 

innebörden av lärandeobjektet, det vill säga vilka delar som ingår för att definiera ett specifikt 

fenomen och inte något annat. Ytterligare förklarat kan man säga att för att veta vad något är, 

måste individen också veta var något inte är (Runesson, 1999). Värt att tillägga är anledningen 

till varför de får benämningen kritiska – antingen att eleverna har svårigheter att förstå dem, 

eller att de ännu inte urskilt vissa nödvändiga aspekter av ett lärandeobjekt (Lo, 2014).  

För att kunna urskilja de kritiska aspekterna hos ett lärandeobjekt påvisar Lo (2014) flertalet 

tillvägagångssätt. Exempel på dessa kan vara att intervjua elever om vad de anser, granska 

läromedel eller att diskutera lärare emellan. Vad som är viktigt att förstå är att de kritiska 
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aspekterna måste betraktas relativt utifrån den specifika elevgruppen och lärarens egen praktik 

(Vikström, 2015). Vikström tillägger hur lärare inte kan använda samma kritiska aspekter till 

samma lärandeobjekt i alla elevgrupper, men att de går att använda som resurser om 

pedagogiska anpassningar görs. 

 

Variationsmönster 

Mönster av variation är centralt inom variationsteorin. För att förstå ett lärandeobjekt på ett 

specifikt sätt, och inte vilket sätt som helst, måste vissa kritiska aspekter urskiljas av eleverna. 

Urskiljandet kräver i sin tur någon form av variation, aspekten måste kontrasteras mot en 

invariant bakgrund (Vikström, 2015). Lärande blir på så sätt att urskilja nya aspekter av ett 

fenomen. Ju fler kritiska aspekter som urskiljs samtidigt, ju komplexare blir förståelsen av 

fenomenet i fråga. På detta sätt är variation, urskiljning och samtidighet centrala begrepp inom 

variationsteorin (Lo, 2014). Undervisning i biologi, fysik och kemi syftar ofta till att förklara 

generella begrepp och vanligt är att ge många exempel på samma sak. I variationsteorin är det 

snarare tvärtom. Runesson (1999) hävdar att för att kunna lära krävs att man har erfarit 

skillnader som möjliggör urskiljning. Teorin fokuserar därigenom på att lyfta variation utan att 

förkasta likheter. Om vi exempelvis ska förstå begreppet ”frukt” i generell mening gäller det att 

få möjligheter att få se olika sorters frukter och erfara såväl skillnaderna mellan dem som det 

som de har gemensamt. 

För att visa på vad något är kan man i variationsteorin kontrastera det mot vad det inte är 

eftersom om inget varierar, finns det heller ingen invarians (Carlgren & Marton, 2002). Med 

detta menas att om kritiska aspekter inte går att variera från ett fenomen till ett annat råder det 

heller ingen varians emellan dem. Om det däremot råder varians mellan fenomen går det att 

kontrastera dessa mot varandra. Denna kontrast möjliggör erfarandet av vad ett fenomen är och 

vad det inte är. I och med att kontrastera fenomen belyses olika begrepp samtidigt. Exempel på 

hur ett sådant variationsmönster kan se ut är begreppet materia. Begreppets kritiska aspekter 

skulle kunna vara ”… att urskilja att atomer finns överallt runt omkring oss, och att materian 

består av olika slags partiklar (atomer, molekyler, joner) med tomrum emellan som befinner sig 

i ständig rörelse” (Vikström, 2015, s. 25). Enligt Vikström kan materiabegreppet förstås genom 

att jämföra begreppen atom-jon-molekyl samtidigt. Genom att erbjuda eleverna detta 

variationsmönster att se både skillnader och samband mellan de tre begreppen samtidigt, istället 

för att undervisa eleverna om begreppen ett i taget, ges eleverna möjlighet att urskilja 

materiabegreppets kritiska aspekter samtidigt och i kontrast till varandra. Det var även detta 

variationsmönster som gynnade elevernas lärande i Vikströms studie. Carlgren och Marton 

(2002) förespråkar även variationsmönster då flera fenomen belyses simultant eftersom det är 

en kraftfull, och även en ofrånkomlig, förutsättning för att kunna urskilja och erfara det centrala 

fenomenet. 

 

Variationsteori i undervisning 

Lo (2014) hävdar att variationsteori kan användas i all undervisning där ett objekt behöver 

urskiljas från något annat objekt. Teorin är även gynnsam för lärare då undervisningen 



11 

 

fokuserar endast på de mest relevanta dragen för det specifika objektet. På så sätt skapas 

gynnsammare förutsättningar för att undervisningstiden blir mer värdefull för eleverna. Värt att 

tillägga är lärarens betydelsefulla roll i detta ramverk. Det är han eller hon som ska identifiera 

de mest relevanta kritiska aspekterna och erbjuda rätt anpassad undervisning. Men oavsett hur 

omsorgsfull läraren är i sina beslut och hur motiverade eleverna är till att lära, är det inte alltid 

ett lärande sker. Lo (2014) beskriver att en avgörande faktor är klassrumsmiljön. Om miljön 

eleverna vistas i inte är trygg och stöds av väl anpassad teknik finns en risk att eleverna inte kan 

urskilja de kritiska aspekterna hos ett lärandeobjekt. Detta i sin tur leder till att eleverna har 

svårt att kunna förstå målet med lektionen. Trots det finns studieresultat (Vikström, 2008) som 

visar att elever kan lära sig detta om läraren ger eleverna möjligheter till att urskilja ett 

lärandeobjekts kritiska aspekter utifrån fungerande variationsmönster. Detta utgör en viktig del 

av lärarens yrkesmässiga kompetens. 

Sammanfattningsvis kan variationsteorin användas som hjälpmedel för att ge svar på om elever 

har lärt sig det avsedda lärandeobjektet utifrån vad de getts för möjligheter att nå detta 

(Vikström, 2014). Dessutom kan teorin öppna upp för analyser om vad som är mest 

ändamålsenligt för att nå det avsedda lärandeobjektet. Variationsteorin kan därmed användas 

som ett teoretiskt ramverk vid analys av elevers lärande och för att ta reda på vilka 

variationsmönster som är mest gynnsamma för detta lärande, med andra ord för studier av 

relationen mellan undervisningen och lärandets resultat. 

 

Implicita och explicita intentioner 
Med intentioner menas vilket lärandeobjekt läraren har som avsikt för en specifik lektion. 

Persson (2011) menar att en lärares intentioner med en lektion visar sig i lärarens handlingar 

vilka i sin tur avspeglas utifrån yttre och inre determinanter, det vill säga utifrån styrdokument 

och lärarens individuella erfarenheter och kunskaper. Intentionerna med ett lärandeobjekt kan 

vara antingen implicita eller explicita. Med ett implicit förhållningssätt menas att 

lärandeobjektet är förgivettaget. Det är underförstått för eleverna att förstå då läraren inte 

uttryckligen förmedlar det till dem. Eleverna ska själva komma fram till detta som en sorts extra 

slutsats utöver själva laborationsresultaten. Detta fordrar en aktiv elevgrupp som är intresserad 

av att veta vad som ska göras och hur för att nå fram till målet. Denna definition av implicita 

intentioner används av Khishfe och Adb-El-Khalick (2002) som argumenterar för att 

förhållningssättet är ineffektivt med tanke på att kunskapsutvecklingen betraktas som någonting 

som händer av sig självt vid sidan av själva aktiviteten. I kontrast mot detta står det explicita 

förhållningssättet där kunskapsutvecklingen ses som den mest centrala delen i lärandet. Khishfe 

och Abd-El-Khalick argumenterar för att utveckling av naturvetenskapliga förmågor är 

kognitivt förankrade, att det inte är ett biresultat, och därför måste bearbetas avsiktligt under 

lärandetillfällena. Utöver detta anser författarna att det behövs en reflektiv del i en laborativ 

uppgift som ska ge elever möjligheter att koppla de laborerande aktiviteterna till vetenskapliga 

teorier. Den reflektiva delen utgör således bryggan mellan elevernas förkunskaper och det 

eftersträvade målet. 
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Ett exempel på hur lärare kan ha implicita eller explicita intentioner beskrivs i Runessons (1999) 

avhandling. I exemplet ingår två lärare varav båda utgår från samma lärandeobjekt, nämligen 

en kvadrat. De kritiska aspekterna som är delar av fenomenet kvadrat är antal sidor, sidornas 

storlek samt vinklarnas storlek. Den ena läraren nämner en aspekt i taget genom att visa en bild 

på en kvadrat och gå igenom dess fyra sidor, hur långa de är samt att alla vinklar är räta. Den 

andre läraren gör samma sak, men gör detta simultant genom att införa en variation till dessa 

aspekter genom att först kontrastera kvadraten mot en romb för att sedan kontrastera mot en 

triangel. Utifrån detta ger läraren eleverna en möjlighet att erfara variation genom att några 

aspekter hålls konstanta och några varieras. Vid jämförelse av lärarnas undervisning framgår 

att den förste läraren inte explicit förklarar eller visar för eleverna att vinklarna skulle kunna ha 

andra storlekar och därigenom få en annan geometrisk figur. Denna lärare har därmed ett 

implicit förhållningssätt i sin undervisning för lärandeobjektet kvadrat. I motsats till detta har 

den andra läraren ett explicit förhållningssätt som tydligt skapar ett variationsmönster för att 

erfara fenomenet kvadrat. Eleverna erbjuds explicit att geometriska figurer har olika storlekar 

och vinklar vilket tydliggör lärandeobjektet kvadrat.  

Elever möter lektioner där lärandeobjektet både implicit och explicit framförs. Under de 

laborerande arbetssätten som Gunnarsson (2008) observerade, formulerades inga mål explicit 

för eleverna. Målet med laborationen var implicit och förgivettaget. I Högströms et al. (2009) 

undersökning blev lärandeobjekten heller inte tydligt uttalade för eleverna. Hart et al. (2000) 

menar att målen vanligtvis är implicita, men det finns också studier som visar att lärare 

framhåller syftet med laborationer explicit för eleverna både muntligt och skriftligt (se till 

exempel Högström, Ottander & Benckert, 2006). Avslutningsvis ska nämnas att målen inte 

alltid måste bli explicit sagda till eleverna för att de ska uppfatta vad som är viktigt att lära. Hur 

läraren agerar under laborationen kan också uppmärksamma detta (Högström et al., 2009). 

Runesson (1999) argumenterar även för lärarens delaktighet i elevernas utveckling och skriver 

att ”vilka kritiska aspekter av innehållet som läraren riktar elevernas medvetande mot och i 

vilket avseende dessa utgör dimensioner av variation, kan därför antas vara kritiskt för elevers 

lärande” (s. 43).  

 

Synsätt på lärande 
Beroende på vilket synsätt på lärande läraren har, intas olika lärarroller och därmed också olika 

elevroller. Andersson (2011) uppmärksammar tre olika sätt att se på lärande som har skiftat 

över tid. Influenser av samtliga lever kvar i skolverksamheten idag. Den första av dem, väl 

använd under 1960-talets senare del, grundade sig i en sorts överföringsmodell. Kunskap 

överfördes från sändarna, lärarna, till receptorerna, eleverna, som i sin tur tenderade att vara 

rätt passiva. I och med detta var lärarens undervisning starkt fokuserad och lärarens förmåga att 

forma spännande laborationer. Lärandet skedde således utan större inslag av argumentation och 

diskussion (ibid.).  

Det andra synsättet kallas för individuell konstruktivism. Konstruktivism är uppkommen efter 

Piaget och berör hur kunskap är konstruerad, i detta fall via interaktion med omvärlden och 

konstruktionen utifrån någonting som redan existerar (Andersson, 2011). Piaget talade för att 
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kunskap är konstruerad utifrån individen själv och dess samspel med omgivningen (Marton & 

Booth, 2000). Den individuella konstruktivismen betonar hur eleven är den aktiva deltagaren i 

sin egen kunskapsutveckling. Det är han eller hon som genom individuell bearbetning ska 

upptäcka nya samband utifrån sin förförståelse. Detta fordrar en aktiv elev vilket resulterar i en 

handledande lärare som har ganska tillbakadragen roll då eleverna ska ges utrymme till eget 

upptäckande (Andersson, 2011).  

Det sista synsättet är det socialkonstruktivistiska. Det uppkom under 1980-talet då man insåg 

att synsättet om individuell konstruktivism inte riktigt försåg eleverna med den djupgående 

förståelsen man var ute efter. Piagets syn på det individualiserade lärandet kom att utmanas av 

Vygotskijs sociala dimension på kunskapsutveckling. Vygotskij betonade vikten av det sociala 

sammanhanget för kunskapsutveckling. Han menade att begrepp inom naturvetenskapen är 

socialt konstruerade som eleverna inte kan förstå på egen hand. Till detta behöver eleverna en 

kulturbärares stöd, det vill säga en lärare. Detta medför att läraren är minst lika aktiv som eleven 

i hans eller hennes kunskapsutveckling (Andersson, 2011). 

Till laborativa arbetssätt hör dialogen, vilket var en utmärkande del i Högströms (2009) studie. 

Det är dialogen som tar eleverna genom arbetsmomenten. Diskussioner är således centrala 

oavsett om det sker mellan elev och elev eller lärare och elev. Så som Dimenäs och Haraldsson 

(1996) beskriver kan dialogen vara av engagerande karaktär och uppmuntra elever till 

tankeutveckling. Det är med andra ord en socialkonstruktivistisk lärandemiljö som eleverna 

vistas i när de laborerar. Vad kommunikation i laborerande arbetssätt även uppmuntrar till är 

utvecklingen av samarbetsförmågan vilket elever själva uttryckte i Hanifs et al. (2008) 

undersökning. Det sociala samspelet har stor betydelse för hur laborationen behandlas av 

eleverna, därför kan den sociala förmågan bedömas som lika viktigt som det ämnesspecifika 

lärandeobjektet (Ottander & Grelsson, 2006). 

 

Lärarens roll 

Det råder samstämmighet rörande hur lärarens agerande påverkar elevernas 

kunskapsutveckling genom laborativa arbetssätt. Exempelvis förklarar Högström et al. (2009) 

att läraren kan hjälpa eleverna att tolka den insamlade datan genom att diskutera med eleverna. 

Att tolka data kan innebära svårigheter för vissa elever, men om läraren hjälper till med detta 

under laborationens gång erhåller eleverna ett kontextuellt lärande som förbättrar deras förmåga 

att laborera. Johansson (2012) hävdar också att läraren spelar en viktig roll för elevernas 

lärande. I och med lärarens interaktion med eleverna under laborationerna kan han eller hon 

hjälpa eleverna till att nå en bättre naturvetenskaplig förståelse för vad som sker och varför. Det 

är vid interaktionen med eleverna som lärarens ämneskunskaper kommer till användning 

eftersom den avspeglar det lärande som eleverna ska nå. Elever som Persson (2011) studerade 

ansåg att det fanns många svåra ord inom naturvetenskapen och att läraren hade den viktigaste 

rollen för att utveckla förståelsen av dessa ord. 

Gunnarsson (2008) beskriver läraren som vägledare genom det praktiska arbetet. När eleverna 

stött på problem klarar de inte att gå vidare utan hans eller hennes stöd. Hjälpen kan se ut på 

olika sätt, exempelvis via besvarade elevfrågor eller förtydligande av instruktionen. Generellt 
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sett är laborationsinstruktioner otydliga eftersom elever inte har tillräckliga naturvetenskapliga 

kunskaper för att kunna tolka instruktionerna och agera utifrån dem. Laborationer är dessutom 

uppbyggda på det sättet att eleverna inte ska kunna genomföra experimentet självständigt, i alla 

fall inte inom den tidsram som finns att tillgå. I och med detta blir det självklart att eleverna är 

i behov av en person som leder dem genom utförandet, även om andra faktorer så som 

omgivningen, artefakterna och kurskamraterna har betydelse för elevernas individuella 

lärprocess (ibid.).  

 

Bedömning för lärande 

Att läraren förhåller sig till eleverna och anpassar lärandeobjektet under processens gång går 

under det så kallade formativa förhållningssättet. I formativ bedömning, även kallad bedömning 

för lärande, utgår läraren från elevernas styrkor och svagheter för att därefter hjälpa eleverna 

att ta sig vidare i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Sahlin (2015) förklarar att en 

bedömning är formativ då läraren har tagit hänsyn till var eleven befinner sig (ett nuläge), vad 

eleven ska nå för att kunna utvecklas (ett mål) och ge stöd i hur eleven ska nå denna utveckling 

(en handling). I och med detta har läraren kartlagt var eleven är och vad eleven behöver för att 

därefter överväga vilken undervisning och stöttning som ska erbjudas som passar elevens 

individuella utveckling. Till detta kan begreppet formativ undervisning lyftas då det i själva 

verket är undervisningsprocessen som fokuseras då ”formativ bedömning är ett komplext 

förhållningssätt och handlar till stor del om lärarens undervisningsfilosofi…” (Lozic, 2016). 

Begreppet formativ undervisning använder även Sahlin (2015) då bedömning i mångt och 

mycket kan kopplas till betyg. Sahlin menar också att en betygsättning av elever inte behöver 

vara ett måste vid bedömning. Istället kan en annan typ av återkoppling ges i form av 

kommentarer som syftar till ett fördjupat lärande eftersom återkoppling i form av betyg i många 

fall ger en negativ påverkan på elevernas utveckling (Lozic, 2016). Ett exempel på detta kan 

vara genom modellen two stars and a wish vilken grundar sig i att lyfta två kvaliteter som 

eleven visat samt en sak som eleven kan utveckla. I och med detta får eleven klart för sig vilka 

förmågor som eleven har visat (elevens nuläge), vad eleven behöver utveckla (elevens mål) och 

även hur läraren kan hjälpa eleven med detta (handling i form av undervisning och stöttning av 

läraren). Oavsett vilket typ av modell som används för återkoppling går det inte att undvika den 

centrala roll den har för formativ bedömning. I och med att läraren har kartlagt var eleven 

befinner sig kan eleverna ge information om hur läraren ska hjälpa eleverna framåt i deras 

utveckling av förmågorna (Sahlin, 2015).  

Värt att tillägga är att återkopplingen kan och ska gå båda vägarna, både från lärare till elev och 

från elev till lärare, och båda är lika väsentliga. Om eleven ger återkoppling till läraren får 

läraren information om hur han eller hon ska planera kommande undervisning i och med att 

eleverna förmedlar vilka kunskaper de erfarit under den genomförda lektionen. Formativ 

bedömning fungerar inte bara som ett redskap för elevens utveckling, utan också för läraren 

(Skolverket, 2011). En sådan typ av återkoppling kan vara genom exit ticket som Sahlin (2015) 

ger exempel på. Den går ut på att läraren ställer en fråga om någonting som var centralt för den 

genomgångna lektionen. Eleverna besvarar frågan på individuella lappar och lämnar sedan de 

till läraren som går igenom svaren. Tack vare elevsvaren får läraren en snabb hint om eleverna 



15 

 

förstått det övergripande innehållet eller ytterligare undervisning behövs. Återkoppling från 

elev till lärare har däremot hamnat i skymundan vilket Sahlin förklarar bero på att ”… lärare 

ibland tror att det är enklare att försöka ändra på eleverna än på vår [lärarnas] egen 

undervisning” (s. 69). Det mer optimala tillvägagångssättet är däremot det motsatta, det vill 

säga att läraren förändrar sin undervisning, då det ger större effekt på elevernas utveckling 

(ibid.).   
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Metod 
Studiens syfte var att synliggöra sambandet mellan en lärares avsikter med en laboration och 

hur eleverna uppfattade dessa avsikter. För att få svar på mina forskningsfrågor fann jag det 

lämpligast att göra en fallstudie av etnologisk karaktär. Detta eftersom en etnologisk fallstudie 

har sitt ursprung i ”… en sociokulturell tolkning av en viss pedagogisk praxis” (Merriam, 1994, 

s. 48). Med andra ord använde jag mig av en fallstudie för att få förståelse för en specifik 

situation inom den pedagogiska praktiken vilket Merriam beskriver vara det vanligaste syftet 

för etnologiska fallstudier. Eftersom fallstudier hjälper till att utveckla kunskap inom ett 

specifikt område lämpar sig studierna väl inom pedagogiken eftersom datainsamlingen grundar 

sig i verkliga situationer som forskaren vill finna mer kunskap och förståelse för (ibid.).  

Yin (2007) beskriver fallstudier som den mest anpassade metoden för att studera skeenden i 

konkreta och sociala sammanhang. Merriam (1994) förklarar vidare att fallstudier är 

systematiska arbetssätt för att studera specifika företeelser på. Fallstudier ska på så sätt ge 

djuplodad och detaljerad förståelse för det som undersöks. Merriam menar att grunden utgörs 

av ett avgränsat system som studeras på djupet för att kunna belysa samspelet mellan faktorer 

som kännetecknar det avgränsade systemet. I min fallstudie utgjorde det avgränsade systemet 

en specifik laboration som en specifik lärare erbjöd eleverna att delta i. Eftersom jag ville ta 

reda på lärarens och elevernas upplevelser, sökte jag förståelse för deras upplevelser istället för 

att kunna förklara dessa, vilket kvalitativ forskning huvudsakliga ändamål är. Till detta blev 

tolkning centralt då tolkning, enligt Merriam, är nästintill oundvikligt då de flesta fallstudier 

innehåller en kombination av beskrivning och tolkning.  

 

Fenomenografisk undersökning 
Min fallstudie präglades av en fenomenografisk ansats för att få svar på undersökningens 

forskningsfrågor. Den fenomenografiska forskningsansatsen grundar sig i att utforska hur 

människor erfar ett fenomen och vad det fenomenet erfars som (Alexandersson, 1994). Utifrån 

mina forskningsfrågor ansågs därmed en fenomenografisk analys vara lämpligast för att ta reda 

på hur elever erfor avsikten med laborationen. Hur en fenomenografisk undersökning kan se ut 

varierar med innehållet, men samtliga karaktäriseras av intervju som datainsamlingsmetod. 

Vidare förklarar Alexandersson att öppna intervjuer ger utrymme för att intervjupersonerna 

själva kan avgränsa och definiera området eftersom det inte finns något rätt eller fel svar. Detta 

i och med att det är kvalitativt skilda uppfattningar som efterfrågas i fenomenografiska 

undersökningar. Hur en person uppfattar ett fenomen är därmed inte rätt eller fel jämfört med 

en annan persons uppfattning av fenomenet. Styrkan med intervju som datainsamlingsmetod är 

att forskaren kan styra intervjun i rätt riktning, det vill säga det specifika fenomenet, och 

därigenom försäkra sig om att fenomenet hamnar i fokus under intervjusamtalet (ibid.).   

I min fallstudie byggde datainsamlingsmetoden huvudsakligen på intervjuer då detta skedde 

vid två av tre tillfällen, nämligen datainsamling 1 och datainsamling 3. Utöver de ovanstående 

beskrivna fördelar som Alexandersson (1994) finner om intervjuer som lämplig metod går det 

att hitta stöd hos Merriam (1994) som menar att intervjuer utgör en vanlig datainsamlingsmetod 

inom kvalitativ forskning. Ett ytterligare stöd för intervjuer som betydelsebärande 



17 

 

datainsamlingsmetod i min fallstudie finns även att hitta hos Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson (2012) som föredrar intervjuer som insamlingsmetod för kvalitativa undersökningar. 

Detta förklarar Backman et al. genom att intervjuer ger möjlighet till mer djuplodande 

interaktioner än om data insamlats utifrån enkäter. 

 

Urval 
Eftersom jag hade begränsade kontakter inom skolverksamheten kontaktade jag en lärare som 

jag haft kontakt med sen tidigare. Den femteklass läraren undervisade i bestod av 27 elever som 

var indelade i två grupper, 5a och 5b, med var sitt hemklassrum. Läraren genomförde samma 

lektion med båda grupperna fast inte samtidigt. Detta gav mig möjlighet att ha två 

urvalsgrupper. Eftersom läraren planerat att eleverna skulle arbeta i grupper om fyra kunde jag 

studera två stycken grupper, en grupp i 5a och en grupp i 5b. Vilken grupp som jag valde att 

studera gjordes utifrån de från vårdnadshavarna insamlade samtyckeskraven. Läraren hade 

tidigare gjort grupper som eleverna arbetade i. I 5a fanns det en grupp där samtliga medlemmar 

hade lämnat in samtyckeskrav och därför föll urvalet på den gruppen. I 5b fanns det däremot 

ingen grupp där samtliga medlemmar lämnat in samtyckeskravet. I och med detta gjorde läraren 

om grupperna så att jag kunde videofilma fyra elever som fått samtycke.  

 

Datainsamling 
Figur 1 illustrerar en flödesmodell av arbetsgången för datainsamlingen. Den inleddes med en 

intervju med läraren (1) för att ta reda på det avsedda lärandeobjektet med en specifik 

laboration. Informationen jag tog del av antecknades. Andra delen i datainsamlingen var att 

observera den lektion som eleverna erbjöds (2). I och med detta var det iscensatta 

lärandeobjektet i fokus. Lektionen bestod av en helklassgenomgång i början av lektionen och 

en återkopplande genomgång i slutet av lektionen under vilka jag observerade och antecknade. 

I mitten av lektionen laborerade eleverna i grupper och jag videofilmade en av dessa grupper. 

Efteråt analyserade jag videofilmen och klippte ut några filmsekvenser att visa för eleverna i 

datainsamlingens sista del, med andra ord stimulated recall-intervjuerna med eleverna (3). Med 

hjälp av de intervjuerna kunde jag ta del av elevernas erfarna lärandeobjekt. Detta samtal 

spelades in och transkriberades vid ett senare tillfälle för att avslutningsvis analyseras. 



18 

 

 

Figur 1. Flödesmodell av datainsamlingen. 

 

Datainsamling 1. Intervju med läraren 

För att ta reda på nödvändig information om lärarens avsedda lärandeobjekt intervjuade jag 

läraren. Jag frågade henne om vilka didaktiska övervägandena hon hade gjort inför 

laborationen. Frågorna som ställdes berörde vad, hur och varför i förhållande till det specifika 

lärandetillfället. Exempel på frågor var: 

 Vad vill du att eleverna ska eleverna lära sig av detta lärandetillfälle? Vad vill du att 

eleverna ska få syn på? Vad är målet? 

 Vad innebär detta lärande för dig? 

 Varför har du valt just detta sätt att erbjuda eleverna att lära sig just detta? 

 Vad är din roll när eleverna arbetar? Hur kan du hjälpa eleverna på bästa sätt? 

Vid intervjun tog jag även del av lärarens skriftliga pedagogiska planering. Detta gav mig dels 

underlag för hur intervjun skulle arta sig och dels underlag till min analys. Intervjun med läraren 

hade en semistrukturerad natur. Inför intervjun hade jag förbestämt några frågor som läraren 

skulle svara på, detta med tanke på att ”forskningsfrågorna formuleras vanligtvis i ett teoretiskt 

språk medan intervjufrågorna bör uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk” (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 173). I vilken ordning de skulle komma var däremot inte givet. Intervjun 

var även ostrukturerad i och med att jag lät läraren utveckla sina svar, läraren fick därmed mer 

utrymme att besvara frågorna (Patel & Davidsson, 2011). Till viss del lät jag även henne styra 

samtalets riktning eftersom vissa saker hon sa ville jag veta mera om vilket resulterade i att jag 

ställde följdfrågor, något som Backman et al. (2012) framhåller som vanligt förekommande vid 

ostrukturerade intervjuer. Under intervjun antecknade jag lärarens svar för att senare kunna göra 

min tolkning av lärarens avsedda lärandeobjekt.  

1. 
Intervju m. 

läraren

Det avsedda lärandeobjekt

Antecknades

2. 
Observation av 

lektionen

Det iscensatta 
lärandeobjektet

Antecknades + videofilmades

3. 
Stimulated recall

m. eleverna

Det erfarna 
lärandeobjektet

Ljudinspelades + 
transkriberades
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Datainsamling 2. Observation av lektionen 

För att ta del av det iscensatta lärandet observerade jag lektionen som eleverna erbjöds. 

Lektionens upplägg beskrivs i figur 2.  

 

Figur 2. Lektionens upplägg. 

Under den inledande helklassgenomgången gick läraren muntligt igenom vad eleverna skulle 

göra för laboration och hur denna skulle gå till. Samtidigt som läraren förklarade laborationens 

hypotes, syfte och utförande skrev hon ned anteckningar på tavlan. Det läraren skrev på tavlan 

visas i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lärarens anteckningar. 

I laborationen skulle eleverna undersöka vilka ämnen som reagerar med varandra och observera 

hur en kemisk reaktion kan se ut. Eleverna skulle fylla tre olika flaskor med tre olika innehåll: 

mjöl, salt och bakpulver. På flaskorna skulle ballonger med ättika träs på och sedan skulle 

ättikan sedan rinna ned från ballongen till flaskans innehåll. När ättikan kom i kontakt med 

innehållet i flaskan skulle eleverna studera vad som hände. Laborationens frågeställning var 

således ”vad reagerar starkast?” i de tre alternativen; ättika och mjöl, ättika och salt eller ättika 

Aktivitet 1 
Lärargenomgång i helklass

Aktivitet 2 
Eleverna laborerar i grupper om 
fyra

Aktivitet 3
Läraråterkoppling i helklass
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• Skriver och pratar om resultatet 

• STÄDA! 
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och bakpulver. Eleverna har tidigare undervisats teoretiskt om vad en kemisk reaktion är. För 

att påminna eleverna om detta gjorde läraren en kort repetition av vad en kemisk reaktion är 

innan laborationen startade, nämligen då två eller flera ämnen reagerar med varandra. Läraren 

var även tydlig med att eleverna skulle hantera ättikan försiktigt i och med att det är ett starkt 

ämne. Om de fick ättika på fingrarna skulle de tvätta bort det direkt. Hur utförandet av 

laborationen skulle gå till refererade läraren till det arbetsblad som eleverna hade. Arbetsbladets 

rubrik var ”Test med ättika och tre ämnen” där det fanns instruktioner för hur laborationen 

skulle genomföras samt frågeställningar att besvara efter genomförd laboration vilket var 

dokumentationen för denna laboration. Arbetsbladet var en del av ett häfte som eleverna var 

bekanta med i och med att de tidigare hade arbetat med detta under NO-undervisningen.  

Efter genomgången laborerade eleverna tillsammans i grupper om fyra. Totalt var det tre 

grupper varav två grupper arbetade i klassrummet och en grupp vid ett bord placerat direkt 

utanför klassrummet. Eleverna gavs fria händer att sköta laborationen medan läraren gick runt 

och hjälpte till vid behov. Läraren hade ansvaret över ättikan, men om de ville fick eleverna 

själva hälla ättikan i ballongerna.  

Lektionen avslutades med en återkoppling i helklass. Läraren samtalade med eleverna om vad 

som hände i de olika flaskorna, om eleverna kunde se någon kemisk reaktion, hur de kunde se 

detta, varför ballongen på flaskan med blandningen av ättika och bakpulver blåstes upp och vad 

som hade bildats i just den ballongen. Läraren sammanfattade lektionen med att koppla det 

praktiska eleverna gjort till teorin om att koldioxid bildas i den kemiska reaktionen mellan ättika 

och bakpulver. Denna lektion genomfördes först i 5b. Efteråt genomförde läraren samma 

lektion i 5a.  

Vid lektionsaktivitet 1 och 3, det vill säga lärarens inledande genomgång och lärarens 

avslutande återkoppling, befann jag mig längst bak i klassrummet och antecknade vad jag såg 

och hörde. Dessa observationer hade en ostrukturerad karaktär då dessa syftar till att utforska 

och inhämta så mycket data som möjligt utifrån de uppställda forskningsfrågorna (Patel & 

Davidson, 2011). Att anteckna stödmeningar under tiden var för mig ett givet val i och med att 

Patel & Davidson hävdar att det är det rätta sättet att utforma ostrukturerade observationer på. 

Observationen jag genomförde var av icke deltagande karaktär eftersom jag själv inte höll i 

lektionen. Patel & Davidson beskriver även hur observationer hjälper forskaren att studera 

beteenden och skeenden i urvalsgruppens naturliga sammanhang, vilket var det jag kunde 

observera. 

Vid lektionsaktivitet 2, det vill säga när eleverna laborerade, videofilmade jag en av grupperna 

och deras utförande av laborationen. Laborationen var ungefär 10 minuter lång. Gruppens 

samtliga fyra elever filmades från olika vinklar under tiden de arbetade. Jag filmade hela 

laborationsprocessen, från hur de arbetade med laborationsmaterial och -utrustning till hur de 

dokumenterade. Videon fångade även upp deras pågående samtal. Innan eleverna började 

laborera informerade jag om att de inte behövde bry sig om att jag filmade, utan att de skulle 

agera precis som om det vore en vanlig lektion. Om eleverna hade frågor angående laborationen 

skulle de vända sig till läraren. I och med detta förhöll jag mig som en icke deltagande 

observatör. 
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Datainsamling 3. Stimulated recall med eleverna 

En vecka senare var jag tillbaka på skolan och samtalade med elevgrupperna jag hade filmat 

under lektionerna. Anledningen till att jag genomförde samtalet med eleverna på skolan var för 

att öka reliabiliteten hos elevernas svar då maktklyftan mellan vuxna och barn till viss del kan 

överbryggas genom att genomföra intervjuerna i barnens naturliga miljö (Kvale & Brinkmann, 

2014). Samtalet hade formen av ett stimulated recall som, liksom intervjuer och enkäter, är en 

metod för att samla in data. Metoden är uppbyggt av ett intervjusamtal där intervjupersonerna 

får besvara frågor utifrån ett videoinspelat material (Haglund, 2003). Intervjun ska enligt 

Marton och Booth (1997) syfta till att intervjupersonerna ska reflektera över sitt erfarande då 

de var medvetna om någonting. Genom att intervjupersonerna får titta på videoinspelningen ska 

intervjupersonernas minnen stimuleras och de ska därigenom kunna svara mer utförligt på 

intervjuarens frågor. 

Under stimulated recall-intervjun visade jag upp mina utvalda sekvenser av videofilmen och lät 

eleverna samtala om vad de gjorde, hur de gjorde och varför de gjorde på det viset. Jag hade 

ingen direkt manual som jag följde utan lät samtalet utgå från vad eleverna kom ihåg och 

berättade om när de tittade på videosekvenserna, precis som Haglund (2003) förklarar att ett 

stimulated recall ska gå till. Däremot kunde jag påverka samtalet i den riktning som jag strävade 

efter genom att komma med följdfrågor. Utifrån detta hade samtalet ett semistrukturerat 

upplägg av en kvalitativ intervju eftersom jag hade specifika teman att fokusera på men gav 

samtidigt frihet till intervjupersonerna att utforma svaren (Patel & Davidson, 2011). Frågor jag 

ställde berörde dels det iscensatta lärandeobjektet och dels det erfarna lärandeobjekt av 

undervisningen för att i slutligen nå vad de trodde att lärarens avsedda lärandeobjekt var. 

Exempel på frågor jag ställde till eleverna var: 

 Introduktionsfråga: kommer ni ihåg vad ni gjorde för laboration? 

 Övergångsfråga: [visar en videosekvens] vad gjorde ni här? Varför gjorde ni så? 

 Nyckelfråga: vad tror ni läraren ville att ni skulle lära er av den här laborationen? 

 Extrafråga: lärde du dig någonting av laborationen? I så fall, vad? 

Eleverna hade laborerat i grupper om fyra, men i stimulated recall intervjuade jag eleverna i 

par. Detta gjorde jag för att jag ville att alla elever skulle få komma till tals vilket kan vara svårt 

om samtliga fyra elever ska svara på frågorna samtidigt. I och med detta genomförde jag fyra 

stycken stimulated recall-intervjuer. Samtalens längd var olika långa där den kortaste var på 6 

minuter och den längsta på 10 minuter. Kvale och Brinkmann (2014) argumenterar för hur 

viktigt det är med åldersanpassade frågor då frågorna annars kan bli för långa och för 

komplicerade för barn att svara på. Att ställa ledande frågor undveks även då det kunde ge en 

missvisande bild av forskningsresultatet (ibid). Detta togs därmed i beaktande under 

genomförandet av intervjun som syftade till att ta del av vad eleverna uppfattat av 

lärandetillfället. Samtalen ljudinspelades på mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas.  

 

Analys 
Utifrån datainsamling 1 hade jag anteckningar från intervjusamtalet med läraren. I och med att 

intervjun hade ett lugnt tempo kunde jag nästan ordagrant anteckna vad läraren sa. Dessa gånger 
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antecknades hela meningar direkt, men de gånger jag inte hann göra detta skrev jag ned 

stödmeningar. Dessa meningar bearbetade jag efteråt genom att renskriva till mer 

sammanhängande meningar. Detta gjorde jag i anslutning till intervjun då jag fortfarande hade 

vårt samtal färskt i minnet.  

Under tiden jag observerade i datainsamling 2, det vill säga under lektionsaktivitet 1 då läraren 

hade en inledande genomgång samt under lektionsaktivitet 3 då läraren hade en avslutande 

återkoppling, antecknade jag vad jag såg och hörde. Dessa anteckningar behandlades på 

liknande sätt som för datainsamling 1, nämligen genom att jag renskrev stödmeningar till en 

sammanhängande text. Jag antecknade även hur mycket tid som gavs till laborationen. Det som 

jag videofilmade i datainsamling 2, det vill säga under lektionsaktivitet 2 då grupperna 

laborerade, bearbetade jag genom att studera filmen och välja ut de videosekvenser som jag 

ville använda mig av i det kommande stimulated recall-intervjuerna med eleverna. De 

videosekvenser som jag valde ut ansåg jag var betydelsefulla att samtala om för att få svar på 

den andra forskningsfrågan, nämligen hur eleverna uppfattade det avsedda lärandeobjektet. 

Sekvenser som jag valde ut var hur de använde laborationsmaterialet, hur de resonerade med 

varandra och läraren om vad som hände samt hur de dokumenterade. De snuttar jag valde ut 

sattes ihop i en ihopklippt film med hjälp av datorprogrammet Windows Movie Maker. Filmen 

jag visade i stimulated recall för gruppen från 5a var fyra minuter lång och filmen jag visade i 

stimulated recall för gruppen från 5b var tre minuter lång. 

Utifrån datainsamling 3 transkriberades stimulated recall-intervjuerna med eleverna från tal till 

skrift. Detta skedde genom att jag antecknade i takt med att jag lyssnade på ljudinspelningarna 

som gjorts på mobiltelefon. Elevernas namn fingerades. Utan att rätta till språket transkriberade 

jag ordagrant vad eleverna sa. Detta gjorde jag för det gav mig förståelse för när eleverna 

verkade vara säkra respektive osäkra när de talade. Då eleverna var säkra på sina svar talade de 

med mer sammanhängande meningar jämfört med då eleverna var mer osäkra på vad de skulle 

säga. Även längre pauser togs med i transkriberingen då även detta gav förståelse för hur pass 

säkra eller osäkra eleverna var. Pauserna gav indikationer på tveksamhet i och med att de 

förekom mitt i meningarna. Även andra typer av pauser förekom, vilka jag benämner som 

tankepauser. Dessa pauser gjorde eleverna istället innan de började svara på frågan som ett led 

i att komma på vad han eller hon tyckte eller tänkte om en viss sak. Det som sållades bort i 

transkriberingen var sådant som jag ansåg irrelevant, till exempel då de berättade hur de brukar 

blåsa upp ballonger. Även svordomar valdes bort då dessa inte fyllde någon funktion för 

samtalet. Elevernas kroppsspråk under samtalet togs inte heller med i transkriberingen eftersom 

det inte hade någon extra betydelse för samtalet. I motsats till kroppsspråket visade eleverna 

mer i ansiktsuttryck. I vissa fall kunde jag se på elevernas ansikten när de blev osäkra och inte 

visste vad de skulle svara, exempelvis när de flackade med blicken, blev mer inåtvända eller 

avslutade meningen mumlandes. Eftersom denna typ av osäkerhet framgick när eleverna 

muntligt sa ”jag vet inte”, valde jag att inte ta med elevernas ansiktsuttryck i transkriberingen.  

Under samtalen ägnade eleverna mycket tid till att kommentera hur de själva tyckte att de 

pratade och såg ut på filmen. Med tanke på att dessa var många till antalet och återkommande 

i samtliga fyra stimulated recall-intervjuer togs detta med i transkriberingen då detta ansågs ha 

påverkat samtalets innehåll till viss del. 
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Etiska överväganden  
För att kunna bedriva min datainsamling gjordes etiska överväganden utifrån Vetenskapsrådets 

principer (2002). Dessa forskningsetiska principer ska delges till de berörda innan 

datainsamlingen påbörjas (ibid.). Till att börja med informerades eleverna och deras 

vårdnadshavare om vad studiens syfte var, att deltagandet var frivilligt samt att deltagandet när 

som helst kunde avbrytas enligt informationskravet (Stukát, 2011). I ett informationsbrev 

(bilaga 1) framhölls nyttjandekravet som innebär att ingen information jag som forskare tar del 

av får användas till något annat syfte än till min studies ändamål. Även samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet berördes i informationsbrevet vilka syftar till barnens och 

vårdnadshavares rätt att bestämma över barnens medverkan respektive att 

undersökningspersonernas identitetsuppgifter behandlas konfidentiellt (Stukát, 2011). 

Avslutningsvis fick vårdnadshavare och barnen skriva under det informerade samtycket om 

deltagande i undersökningen för att sedan överlämna detta till mig. Dessa samtliga fyra krav 

syftade till att skydda deltagarnas identitet. Dessutom gav det mig som forskare trygghet att 

genomföra datainsamlingen då det vilade på etiska överväganden. 
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Resultat 

Lärarens avsedda lärandeobjekt 
Utifrån intervjun med läraren konstaterades att lärarens avsedda lärandeobjekt med den 

specifika laborationen var att lära sig hur man genomför en naturvetenskaplig laboration, vilket 

visas i figur 4. Enligt läraren innefattar en naturvetenskaplig laboration ett förarbete, ett 

utförande och ett efterarbete. Under laborationen fokuserades däremot inte förarbetet eftersom 

den teori som läraren avsåg att beröra hade berörts under tidigare lektioner. På så sätt utgjorde 

syftet men laborationen att få förståelse för själva genomförandet, att kunna följa en instruktion, 

hantera material och använda utrustningen på rätt sätt, men också få förståelse för 

dokumentation, vilket eleverna skulle göra genom att besvara frågor på det arbetsblad som 

instruktionerna stod nedskrivna på. 

  

Figur 4. Lärarens avsedda lärandeobjekt. 

Eftersom läraren tidigare demonstrerat laborationer i helklass gavs eleverna möjlighet att, vid 

denna lektion, lära sig hur de laborerar självständigt. Eleverna hade vid upprepade tillfällen 

teoretiskt fått möjlighet att lära sig hur naturvetenskapliga laborationer går till genom olika 

kanaler (läroböcker och filmer), nämligen att man finner ett problemområde, ställer en hypotes, 

testar sig fram, ser vad som händer och avslutningsvis dokumenterar detta på något sätt. Under 

lektionen skulle eleverna praktiskt få testa denna teoretiska kunskap. Läraren påpekade att detta 

lärande skulle eleverna få möjlighet att utveckla under fler lektioner eftersom den här 

laborationen ingick i ett moment som sträckte sig över cirka fem veckors tid. Lärandet av hur 

man laborerar skulle därmed eleverna få öva på vid flera tillfällen och detta var det första 

tillfället. För att läraren skulle kunna ge konstruktiv feedback till eleverna förklarade läraren att 

det krävs att eleverna får flera möjligheter att öva på denna förmåga. Ju fler tillfällen eleverna 

får att utvecklas, desto fler möjligheter finns det för eleverna att visa vilket lärande de uppnår. 

Med andra ord skulle en formativ bedömning ske kopplat till lärandet av hur man genomför en 

naturvetenskaplig laboration. 

Hur man genomför en 
naturvetenskaplig laboration

Utförande

Hantera material 
på rätt sätt

Använda 
utrustning på rätt 

sätt

Efterarbete

Dokumentera –
besvara 

frågeställningar
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Under laborationen skulle läraren ta en handledande roll genom att föra samtal med eleverna 

och hjälpa till att gå vidare till nästa steg. Läraren hade som förhoppning att eleverna skulle 

vara aktiva och att läraren därmed skulle ta en passiv coachande roll. Med detta menade läraren 

att rollen skulle ge eleverna möjlighet att öva på att utveckla förmågan om hur man genomför 

en laboration eftersom läraren, till skillnad från förr, inte ska utföra laborationen utan eleverna 

skulle få möjlighet att själva genomföra en laboration genom att ta sig fram enligt de givna 

instruktionerna. 

Det ämnesspecifika innehåll som laborationen skulle beröra, det vill säga kemiska reaktioner, 

var enligt läraren ett lärandeobjekt de skulle återkomma till vid senare tillfällen. De senare 

tillfällena skulle tillsammans med den här laborationen ge eleverna möjlighet att få förståelse 

för det naturvetenskapliga begreppet kemisk reaktion. 

Läraren ville också att eleverna skulle få förståelse för att laborationer som arbetsprocess 

avspeglar verkligheten. Med detta menade läraren att kemister på laboratorium använder sig av 

denna process. Under tidigare lektioner hade läraren och eleverna samtalat om kemister på 

laboratorium och hur kemister använder sig av denna process i sitt yrke. På så sätt ville läraren 

avspegla verkligheten och låta eleverna komma i kontakt med den genom att eleverna skulle få 

prova på denna process. 
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Elevernas uppfattningar av lärarens avsedda lärandeobjekt  
För att ta reda på elevernas olika uppfattningar av lärarens avsedda lärandeobjekt gjorde jag en 

fenomenografisk analys i och med att en sådan analys syftar till att kategorisera skilda 

uppfattningar. Utifrån stimulated recall-intervjuerna med eleverna framträdde tre kvalitativt 

skilda uppfattningar om lärarens avsedda lärandeobjekt. Dessa uppfattningar kategoriserades 

enligt figur 5. 

 

Figur 5. Elevernas uppfattningar av lärarens avsedda lärandeobjekt. 

 

A. Eleverna uppfattade att lärarens avsikt med laborationen var att dokumentera  

Den här kategorin kännetecknas av uppfattningar som berörde dokumentation. Till detta hör att 

skriva, rita och muntligt återberätta vad laborationen handlade om. I en av stimulated recall-

intervjuerna framgick hur de två eleverna trodde att läraren ville att eleverna skulle öva på att 

dokumentera i både muntligt och skriftlig form. 

Elevexempel 1: Viktor och Emil 

Jag: okej, fanns det någonting annat som ni tror att läraren tänkte att ni skulle lära eller öva er 

på? 

Viktor: skriva och sammanfatta 

Jag: skriva och sammanfatta, hur då?  

Viktor: på pappret... Vi skrev och ritade 

Emil: både muntligt och skriftligt tror jag 

Jag: muntligt, hur då? 

Emil: ja, när vi satt i klassrummet 

 

Enligt citatet ovan framgår det hur eleverna trodde att de skulle öva på att dokumentera både 

muntligt och skriftligt. Med dokumentation menade Viktor då de ritade och beskrev på deras 

arbetsblad om vad som hände i de olika flaskorna. Emil fyllde i Viktors uttalande med en tro 

om att läraren också ville att de skulle öva på att muntligt återberätta vad som hände under 

laborationen. Det Emil syftade på med ”ja, när vi satt i klassrummet” var då läraren hade en 

A: Eleverna uppfattade att lärarens avsikt med laborationen var att dokumentera

B: Eleverna uppfattade att lärarens avsikt med laborationen var att arbeta tillsammans

C: Eleverna uppfattade att lärarens avsikt med laborationen var att lära sig ämnesspecifikt 
innehåll

D: Eleverna var osäkra på lärarens avsikter
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återkoppling i helklass i slutet av lektionen. Under denna återkoppling ställde läraren frågor om 

laborationen. Emil menade därmed att de skulle lära sig att muntligt återberätta vad som hände.  

 

B. Eleverna uppfattade att lärarens avsikt med laborationen var att arbeta 

tillsammans  

Kategori B karakteriseras av en uppfattning som berörde samarbete som byggde på att arbeta 

tillsammans och hjälpas åt i gruppen. I endast en av stimulated recall-intervjuerna framgick 

uppfattningen:  

Elevexempel 2: Jack 

Jag: vad tror ni att läraren ville att ni skulle lära er på den här laborationen? 

Jack: arbeta tillsammans kanske 

Jag: arbeta tillsammans, hur menar du då? 

Jack: typ hjälpa till och så  

 

C. Eleverna uppfattade att lärarens avsikt med laborationen var att lära sig 

ämnesspecifikt innehåll 

Den tredje kategorin utmärks av uppfattningar som är kopplade till det naturvetenskapliga 

innehållet. Till detta hör det ämnesspecifika innehåll som berördes under laborationen, 

nämligen kemiska reaktioner. I samtliga fyra stimulated recall-intervjuer svarade samtliga 

eleverna enligt kategori C, nämligen att de uppfattade att lärarens avsikt var att lära sig om vad 

kemiska reaktioner är samt hur de kan se ut. I citatet nedan uppfattade eleven Simon att de 

skulle lära sig hur man gör koldioxid vilket även Jack höll med om.  

Elevexempel 3. Jack och Simon 

Simon: hur man gör koldioxid, det var ju typ det 

Jack: mm 

 

Detta avsåg det som hände under laborationen, det vill säga att det bildades koldioxid i 

ballongen som tillhörde flaskan med bakpulver och ättika. Att det bildades koldioxid i den 

ballongen var för att det hade skett en kemisk reaktion i den flaskan. Hur eleverna uttryckte sig 

för att framföra denna gemensamma uppfattning framträdde på olika sätt. Innan Viktor och 

Emil (från elevexempel 1) svarade ”skriva och sammanfatta” var det ämnesspecifika innehållet 

det första som de kommenterade då jag ställde frågan om vad de trodde att läraren ville att de 

skulle lära sig av lektionen. 

Elevexempel 4: Viktor och Emil 

Jag: vad tror ni att läraren ville att ni skulle lära er av laborationen? 

Viktor: koldioxid 
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Emil: att det blev en kemisk reaktion mellan ättika och bakpulver 

Viktor: mm 

 

Viktors svar var av det kortaste slaget. Innan han hann utveckla det förklarade Emil utförligare, 

och Viktor höll med. I intervjun med Sara och Evelina uttryckte sig de eleverna på liknande 

sätt, men med en viss fördröjning i svaren. Däremot hade de mer utvecklade svar. 

Elevexempel 5: Sara och Evelina 

Jag: vad tror ni att läraren ville att ni skulle lära er av den här laborationen? 

Sara: eeh, hmm… kanske hur jamen alla typ ämnen reagerar  

Evelina: mm 

Sara: ser hur dom reagerar så… 

Evelina: (fyller i) ja på olika… beroende på olika… ja... ämnen 

Jag: hur menar ni se hur det reagerar? vad tänker ni på då? 

Sara: eh, ja, alltså vissa kan man ju inte se 

Jag: nä 

Sara: med mjölet och det dära så kunde man ju se, men, ah… bakpulver var ju det som reagerade 

mest 

Evelina: ja 

 

Både Sara och Evelina berör det ämnesspecifika innehåll som laborationen handlade om. Här 

talade eleverna om att beroende på vilka ämnen som blandas sker olika saker. Däremot framgår 

inte vad Sara såg i reaktionen mellan mjölet och ättikan (som refereras till ”det dära”), men att 

hon poängterar att bakpulvret var det ämne som reagerade tydligast med ättikan. Vad som 

utmärker det här samtalet var hur eleverna kunde förklara med relevanta termer, så som reagera. 

Det gjorde även Viktor och Emil (från elevexempel 4) samt Jack och Simon (från elevexempel 

3), vilka även använde sig av det naturvetenskapliga begreppet kemisk reaktion. I följande 

intervju med Gustav och Frida diskuteras också ämnesspecifika förmågor. 

Elevexempel 6: Frida och Gustav 

Jag: nu när ni har fått se det här igen, vad tror ni att läraren ville att ni skulle lära er av 

laborationen? 

Gustav: att… eh, att ättikan är fullbar 

Jag: att ättikan är…? 

Gustav: fullbar 

Jag: fullbar, vad menar du med det? 

Gustav: men att man kan blåsa upp ballongen 

Jag: ah okej 
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Frida: jag tror att vad som kan bli kemisk förening och inte. Vad man behöver typ blanda för att 

det ska bli en kemisk förening 

Jag: okej 

Frida: nått sånt där 

Gustav: ja nått sånt  

Frida: kemiska föreningar i alla fall 

 

I intervjun säger Gustav att ”ättikan var fullbar”. Med följdfrågor framgick att Gustav menade 

att ballongen kunde blåsas upp med hjälp av ättikan. Att det var en kemisk reaktion som hände 

och att det bildades koldioxid, och vidare att det var koldioxiden som gjorde att ballongen 

blåstes upp, framgår inte av Gustavs förklaring. Trots denna bristande förklaring går denna 

uppfattning under kategori C eftersom det handlade om det ämnesspecifika innehåll som 

berördes under lektionen. Frida, å andra sidan, försöker använda sig av ett mer 

naturvetenskapligt språk. Däremot nämner Frida kemisk förening trots att begreppet inte 

berördes under laborationen. Oberoende av detta faller uppfattningen in under kategori C då 

det handlar om en ämnesspecifik förmåga. Vidare förklarar Frida hur laborationer hjälper till 

att förstå ämnesspecifika teorier. 

Elevexempel 7: Frida 

Jag: tror ni hon hade något annat syfte med laborationen? 

Frida: man lär sig mer om man experimenterar istället för att bara prata om det  

Jag: hur tänker du då? 

Frida: men alltså om man bara pratar om det kanske man inte förstår men om man ser det så 

förstår man ju bättre  

Jag: okej så man får vara med och göra saker?  

Frida: ja 

 

Frida pratar här generellt om hur praktiskt arbete förenklar förståelsen av en teori, och att man 

till och med lär sig mer genom att arbeta på detta sätt. Uppfattningen pekar därmed på att eleven 

tolkade lärarens avsikt med laborationen som att förstå teoretisk, ämnesspecifik kunskap. 

Vidare i intervjun diskuterades bland annat materialet som användes i laborationen: 

 

Elevexempel 8. Frida och Gustav 

Jag: okej, men vad lärde ni er då? vad lärde du dig Frida av den här laborationen? 

Frida: att, vad heter det, att typ bakpulver och ättika ger en kemisk förening och att det alltså 

att… (paus) jag lärde mig också att om man gör en kladdkakesmet och sätter det i 

sockerkaksformen  

Gustav: (fyller i) och stoppar i bakpulver så blir det luftigare 
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Frida: ja då blir det luftigare men det funkade inte hemma hos mig! 

Jag: Gustav vad tyckte du att du lärde dig? om du lärde dig något? 

Gustav: att ättikan och bakpulvret vart… 

Frida: (viskar) en kemisk förening 

Gustav: ja 

Jag: hur kunde du veta det? 

Gustav: för att man såg på det 

Jag: man såg på vad? 

Frida: (viskar) ballongen  

Gustav: sen lärde jag mig att en stor ballong ska man ha till de stora grejerna  

Frida: och att i ballongen fastnade koldioxid eller att det kom koldioxid i ballongen och att 

ballongen inte var så bra  

Jag: så om ni hade gjort om experimentet? 

Gustav: då hade den blivit mycket större  

 

I detta elevexempel förstärks Gustavs uppfattning (från elevexempel 6) om att lärarens avsedda 

lärandeobjekt var att lära sig ämnesspecifikt innehåll. Detta görs till viss del med hjälp av Frida 

som inflikar med ord. Däremot lyfter Gustav lärdomar av de problem som skedde med 

materialen. Under intervjun var Gustav fast beslutsam om att ballongen hade blåsts upp ännu 

större om de hade använt sig av en större ballong från början. Detta tyder på att han fått 

förståelse för det ämnesspecifika innehållet kemisk reaktion vilket gör att hans uppfattning får 

ytterligare stöd för att placeras i kategori C.  

 

D. Eleverna var osäkra på lärarens avsikter med laborationen 

Denna kategori kännetecknas av elevernas osäkerhet då de skulle svara på vad de trodde 

lärarens avsikt var med laborationen. Dessa uttalanden var antingen vaga i sin karaktär eller 

uttalades med svar som rent ut sagt sa att de inte visste.  

Elevexempel 9: Jack och Simon 

Jag: vad tror ni att läraren ville att ni skulle lära er på den här laborationen? 

Jack: arbeta tillsammans kanske 

Jag: arbeta tillsammans, hur menar du då? 

Jack: typ hjälpa till och så  

Simon: hur man gör koldioxid, det var ju typ det 

Jack: mm 

Jag: så hon hade flera syften egentligen? 
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Simon: jag har ingen aning 

Jack: jag vet inte 

 

I och med att Jack la till ordet ”kanske” bakom sitt påstående gav det mig uppfattningen om att 

han var osäker och att han gissade vad lärarens avsikt kunde vara. Då Simon bröt in och 

påpekade att han uppfattade att syftet var hur man gör koldioxid höll Jack med direkt. För att 

återgå till vad Jack sa frågade jag båda eleverna om de trodde att det fanns flera syften med 

laborationen. Elevernas svar indikerade här tydligt på osäkerhet då de uttryckligen svarade ”jag 

vet inte”.  

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet fyra olika kategorier med varierad överensstämmelse 

mellan lärarens avsedda lärandeobjekt och elevernas uppfattningar av detta. Kategori A 

stämmer överens med lärarens avsedda lärandeobjekt, kategori B stämmer till viss del överens 

med lärarens avsedda lärandeobjekt, kategori C stämmer inte överens med lärarens avsedda 

lärandeobjekt och kategori D utgörs av en osäkerhet inför lärarens avsedda lärandeobjekt. Av 

de åtta eleverna som jag intervjuade hade samtliga åtta elever uppfattningar som tillhörde 

kategori C. 

Enligt elevexempel 1 i kategori A framgick hur eleverna trodde att lärarens avsikt var att 

eleverna skulle öva på att dokumentera både muntligt och skriftligt. Det som Viktor menade 

med skriftlig dokumentation var då de ritade och beskrev vad som hände i de olika flaskorna 

på det arbetsblad de arbetade utifrån. På arbetsbladet fanns, förutom instruktioner på hur 

laborationen skulle ske, följdfrågor att besvara. Det läraren avsåg med dokumentation för denna 

laboration var just detta, att besvara arbetsbladets frågor. Lärarens avsedda lärandeobjekt var 

delvis att genomföra en laboration, men också att dokumentera en laboration. På så sätt finns 

evidens för att elevernas uppfattningar stämde överens med lärarens avsedda lärandeobjekt.  

Att muntligt dokumentera var även en uppfattning som fanns i kategori A. Det Emil (i 

elevexempel 1) syftade på med ”ja, när vi satt i klassrummet” var på aktivitet 3 under lektionen, 

det vill säga då läraren hade en återkoppling i helklass i slutet av lektionen. Under denna 

återkoppling ställde läraren frågor om laborationen. Emil påpekade därmed att de skulle lära 

sig att muntligt återberätta vad som hände. Eftersom det var samma typ av frågor som fanns på 

den skriftliga dokumentationen som läraren muntligt ställde, tolkar jag att uppfattningen 

överensstämmer med lärarens avsedda lärandeobjekt kopplat till efterarbetet att dokumentera. 

Kategori B, att eleverna uppfattar att lärarens avsikt med laborationen var att arbeta 

tillsammans, framgick under en stimulated recall-intervju. I och med att lärarens avsedda 

lärandeobjekt berörde utförandet av en laboration stämmer denna uppfattning till viss del 

överens. Anledningen till att det endast överensstämmer till en viss del beror på att läraren inte 

uttryckligen sa att fokus låg på att arbeta tillsammans. Det som istället var poängen med att 

genomföra en laboration var att använda material och utrustning på rätt sätt. Däremot, vilket 

visade sig i lärarens anteckningar på tavlan i början av lektionen, framgick det tydligt hur hon 
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ville att eleverna skulle ”skriva och prata om resultatet”. Till detta krävs ett samarbete mellan 

gruppens medlemmar. Detta gör att jag tolkar denna kategori till viss del överensstämmande 

med lärarens avsedda lärandeobjekt rörande laborationens utförande. 

Åtta av åtta elever hade uppfattningar som tillhörde kategori C, nämligen att de trodde att 

avsikten med laborationen var att lära sig ett ämnesspecifikt innehåll. Eftersom detta inte 

explicit var det som läraren avsåg med laborationen stämmer det inte överens med lärarens 

avsedda lärandeobjekt. I intervjun innan laborationen sa läraren att det ämnesspecifika 

innehållet, det vill säga kemiska reaktioner, var något de skulle återkomma till och arbeta mer 

med vid kommande lektioner. Förståelse för kemiska reaktioner som sådana var därmed inte 

laborationens huvudsakliga fokus, men ändå något som alla elever uppfattade som en av de 

viktigare avsikterna. 

Kategori D, som utgjordes av osäkra uppfattningar av lärarens avsikter med laborationen, 

hamnar lite på sidan om de övriga kategorierna eftersom uppfattningarna inte uttrycker ett 

specifikt lärandeobjekt.  

 

 

 

 

  



33 

 

Diskussion 
För att datainsamlingen ska ge rätt utgångspunkter för att kunna dra slutsatser ska man sträva 

efter en datainsamling med så hög tillförlitlighet och så hög giltighet som möjligt (Backman et 

al., 2012). Tillförlitlighet får ofta benämningen reliabilitet samtidigt som giltighet ofta kallas 

validitet. Inom kvalitativa undersökningar används begreppen validitet och reliabilitet 

synonymt så att begreppet reliabilitet nästan uteblir (Patel & Davidson, 2011). I kvalitativa 

undersökningar där forskningen ska upptäcka, tolka, förstå och beskriva olika företeelser blir 

ett tecken på god reliabilitet därmed att samla in rätt data i tillräcklig mängd för att senare kunna 

göra en trovärdig tolkning. I vilken mån resultatet är giltigt eller ogiltigt tyder på hur hög eller 

låg validiteten är. I den slutgiltiga analysen ska en god validitet utgöras av en god inre logik där 

forskningens olika delar bildar en meningsfull helhet (Patel & Davidson, 2011).  

I denna diskussion diskuteras först de olika metodval som gjordes för att bidra till en så hög 

reliabilitet som möjligt. Därefter diskuteras resultatet och dess giltighet för att sedan diskutera 

hur pass generaliserbar min studie är. Avslutningsvis sammanfattas vilka lärdomar jag tar med 

mig till min kommande yrkesroll samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen 

Som beskrivits i metoden spelade jag inte in intervjun med läraren. Detta val grundade sig i att 

jag visste att läraren hade ett lugnt samtalstempo. Det gav mig möjlighet att hinna anteckna 

lärarens svar under tiden hon talade. Anteckningarna gjordes i stort sett ordagrant, men det 

fanns tillfällen då jag inte hann få med allt. Dessa tillfällen kan ha bidragit till brister i det 

empiristiska materialet då jag kan ha missat någonting betydelsefullt. Däremot anser jag att det 

inte har påverkat på något avgörande sätt eftersom just dessa anteckningar inte var så 

omfattande. Dessutom skrev jag kort efteråt om anteckningarna till hela meningar medan jag 

hade samtalet färskt i minnet. Trots denna mindre påverkan på datainsamlingen hade jag ändå 

gjort annorlunda om jag skulle göra om detta insamlingstillfälle i och med att det skulle ha 

underlättat det praktiska utförandet. Det var inte det lättaste att anteckna under tiden samtalet 

pågick. Det hade varit enklare om jag hade spelat in och transkriberat i lugn och ro efteråt. 

Denna lärdom togs i beaktning till intervjuerna med eleverna vid datainsamlingstillfälle 3.  

Under datainsamling 2, det vill säga då jag observerade och videofilmade eleverna under 

lektionen, var jag känd för eleverna sedan tidigare vilket gjorde att min närvaro inte uppfattades 

som konstig. Då intog jag en icke deltagande roll som observatör eftersom jag så lite som 

möjligt ville påverka eleverna eller det iscensatta lärandeobjektet, något som jag anser gjorde 

den insamlade datan mer tillförlitlig. Patel och Davidson (2011) argumenterar för hur en 

deltagande roll kan påverka urvalsgruppen genom att störa individernas naturliga beteenden, 

framför allt om forskaren är känd för eleverna. Ett icke deltagande förhållningssätt ger forskaren 

en klar och tydlig definition som observatör vilket i sin tur placerar forskaren utanför 

händelsernas aktuella skeenden. Problematik som kan uppstå är att observationsgruppen kan 

känna sig iakttagna och därigenom gå in i en passiv roll. Patel & Davidson förklarar däremot 

att detta beteende brukar avta med tiden och att observationsgruppen vänjer sig vid 
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observatören. Detta beteende minskas ytterligare om forskaren redan är känd för eleverna. Som 

observatör kunde jag själv se hur detta beteende snabbt avtog och eleverna kände sig bekväma 

med min icke deltagande roll. 

Med tanke på att jag var känd för eleverna kan det ha påverkat datainsamlingens slutskede, det 

vill säga stimulated recall-intervjuerna med eleverna. En påverkan som kan ses som positiv är 

att eleverna kan ha känt mer förtroende för mig jämfört med om jag genomfört min studie i en 

klass där jag var helt ny för eleverna. Med tanke på att vi redan innan haft en relation kan 

eleverna ha känt sig trygga i mitt sällskap. Tryggheten kan i sin tur ha medfört att eleverna 

vågade öppnade upp sig mer och kunde ge mer utförliga svar som gav säkrare tolkning.  

Backman et. al (2012) förklarar att forskarens eventuella påverkan på respondentens svar bör 

tas i beaktning då den empiristiska datan ska tolkas. Under tiden jag genomförde mina 

intervjuer märkte jag vilka frågor som var bättre respektive sämre att ställa. Under den första 

intervjun kom jag på mig själv att ställa ledande frågor vid vissa tillfällen vilket jag lärde mig 

av och undvek vid de resterande intervjuerna. Den sista intervjun i jämförelse med den första 

innehöll således mer välformulerade frågor. Detta gav en stor påverkan på vad eleverna svarade. 

Eleverna i den första intervjun svarade oftare ”ja” och ”nej” på mina frågor vilket jag kunde se 

i mina transkriberingar. Detta gav en indikation på fler ledande frågor i den intervjun.  

En annan påverkan jag kan ha haft, som är värd att diskutera, är mitt urval av videosekvenser 

som klipptes ihop till den film som eleverna fick se under stimulated recall-intervjuerna. 

Oavsett vilka videosekvenser jag valde skulle det påverkat elevernas resultat eftersom eleverna 

kopplar videosekvenserna till vissa situationer av laborationen och därmed inte alla situationer. 

Jag utgick från det avsedda lärandeobjektet när jag klippte ihop filmen, nämligen lärarens 

målsättningar att eleverna skulle lära sig hur man genomför samt dokumenterar en laboration. 

Filmsekvenserna visade hur eleverna följde instruktioner, hanterade materialet och 

dokumenterade, men var inte många sekunder långa eftersom eleverna inte lade ned mycket tid 

på detta under laborationen. Det val jag gjorde visade vad läraren ville att laborationen skulle 

fokusera på och nödvändigtvis inte vad eleverna fokuserade mest på under laborationen. På så 

sätt kan jag ha påverkat och styrt eleverna att kommentera det de uppfattade vara lärarens 

avsikter. Den ihopklippta filmen innehöll trots detta även sekvenser med fokus på laborationens 

genomförande och vad som hände under laborationen (kemiska reaktioner). Efter intervjuerna 

var det tydligt för mig att eleverna fokuserade mer på vad som hände under laborationen och 

inte på själva genomförandet (vilket diskuteras vidare i resultatdiskussionen). Om jag istället 

hade visat eleverna filmen från hela laborationen kunde jag eventuellt ha fått andra svar 

eftersom det hade gett en mer verklighetstrogen återkoppling till laborationen då eleverna 

kunnat se tillbaka på allt de gjorde under laborationen. Anledningen till att jag inte gjorde detta 

var att det då hade tagit för lång tid att visa eleverna hela filmerna och samtalat utifrån dessa. 

I stimulated recall-intervjuerna koncentrerade sig eleverna även på annat än laborationens 

innehåll. Eleverna kommenterade hur de såg ut, hur de talade och hur de agerade under 

laborationen då de såg videosekvenserna. Detta fokus var dominerande i hälften av intervjuerna 

vilket påverkade de svar jag fick. Svaren på frågorna som berörde vad de trodde att lärarens 

avsedda lärandeobjekt var med laborationen var korta och eleverna gav inget intryck av att vilja 

utveckla dem utifrån följdfrågorna som jag gav dem. Istället pratade de vidare om hur de 
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upplevde sig själva på filmen. Därför kan man diskutera vilken betydelse videofilmerna och 

därigenom stimulated recall-intervjuerna hade på mitt resultat. Kanske hade jag fått samma 

resultat om jag endast gjort vanliga intervjuer. Kanske hade jag fått ut ännu mer av vanliga 

intervjuer. Anledningen till att ha stimulated recall var för att fräscha upp elevernas minne om 

vad de gjort, men detta hade varit genomförbart om jag hade genomfört vanliga intervjuer direkt 

efter laborationens gång.  

 

Min roll som forskare 

Till sist vill jag diskutera min egen roll som forskare på ett generellt plan. Detta var en ny roll 

för mig att kliva in i vilket hade betydande roll för utförandet. Merriam (1994) beskriver att 

forskaren i fallstudier till stor del är utelämnad åt sin egen fingertoppskänsla när det kommer 

till datainsamlingens olika delar. Det är han eller hon som är det främsta verktyget för både 

insamling och analys, vilket både har sina fördelar och nackdelar. Fördelen med detta är att jag 

själv fått utvecklas vad gäller eget ansvarstagande och även att se kritiskt på min forskarroll. 

Nackdelen är min brist på erfarenhet vad gäller intervjuer och observationer, vilka båda utgjorde 

fallstudies datainsamling. Om jag hade fått göra om metoden hade jag först genomfört en 

pilotstudie som ett led i att öva mig inför den slutgiltiga studien. Den övningen hade gett mig 

mer erfarenhet och förståelse för vad som är viktigt att tänka på under intervjuer och 

observationer. Yin (2007) förklarar att all forskningsverksamhet förbättras med fler 

erfarenheter och att det därigenom är önskvärt att ha genomfört en eller flera mindre studier 

innan den större studien genomförs. Om jag hade gjort detta steg hade jag eventuellt fått ut mer 

av mina datainsamlingar och därigenom kunnat få ett utförligare resultat vilket hade tillfört mer 

tillförlitlighet samt validitet till min studie. Med detta vill jag sammanfatta min roll som lärande 

forskare med ett citat från Marton och Booth:  

”Kom ihåg att forskaren är en lärande, som söker efter mening och struktur i det 

fenomen han eller hon är intresserad av” (1997, s. 172) 
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Resultatdiskussion  
Studien syftar till att synliggöra sambandet mellan en lärares avsikter med en laboration och 

elevernas uppfattningar av dessa avsikter. I denna fallstudie studerades en lärare och åtta elever. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vad som spelade roll för resultatet var lärarens implicita och 

explicita intentioner med laborationen, vilket diskuteras nedan. Vad som fokuserades under 

laborationen, det vill säga vilka variationsmönster som var möjliga för eleverna att urskilja, 

påverkade även elevernas uppfattningar. Detta diskuteras i de variationsteoretiska kopplingarna 

som kunde göras till resultatet. 

Resultat indikerade på fyra kategorier om elevernas uppfattningar om lärarens avsedda 

lärandeobjekt. Utifrån detta kan jag endast diskutera resultatet utifrån det urval som jag gjorde. 

Vad spelar då urvalet för roll på resultatet? Den största fallgropen är att vad dessa elever hade 

för uppfattningar inte nödvändigtvis behöver avspegla populationens (hela klassen och i vidare 

utsträckning alla Sveriges femteklassare) samlade uppfattningar. Om jag hade intervjuat andra 

elever, fler elever eller samtliga elever i klassen kunde jag ha fått ett helt annat svar. Hur 

generellt mitt resultat är, är därmed svårt att avgöra. Eftersom mitt resultat baseras på en 

fallstudie och fallstudier studerar specifika skeenden på djupet försvårar det ett generellt 

slutsatsdragande. En möjlig slutsats är att elever i årskurs 4-6 har, oavsett om eleverna uppfattat 

det syfte som läraren hade med laborationen eller inte, en förmåga att tänka sig in i lärarens roll 

och förmoda vad läraren vill få ut av lektionen. Detta eftersom det inte var någon elev som inte 

kunde gissa vad läraren hade i åtanke. Däremot säger detta nödvändigtvis inte att alla elever i 

årskurs 4-6 har denna förmåga, vilket kan speglas i elevers osäkerhet av lärarens avsikter i 

kategori D. Denna förmåga tror jag kan utvecklas ytterligare om eleverna får möjlighet att 

reflektera över lektionens innehåll och om läraren är explicit i sitt utförande. Denna slutsats var 

även framträdande i Berrys et al. (1999) studie som visade att eleverna blir mer intellektuellt 

utmanade om de är medvetna om syftet med laborationen. Detta överensstämde även med 

resultatet från Harts et al. (2000) studie som fann att elevernas lärande gynnades av att de var 

medvetna om lektionens syfte. 

Vad som kan ha påverkat resultatet var stimulated recall-intervjuernas utförande. Eftersom jag 

valde ut vilka videosekvenser som eleverna fick se i intervjuerna påverkade jag eleverna att 

fokusera mer på just dessa. I och med att jag valde ut sekvenser utifrån lärarens avsedda 

lärandeobjekt kan man tänka sig att resultatet skulle bli påverkat i den riktningen, att eleverna 

skulle uppfatta att lärarens avsedda lärandeobjekt var att genomföra och dokumentera en 

laboration. Däremot visar resultatet att endast en uppfattning (kategori A) överensstämde med 

detta. Utifrån detta kan slutsatsen dras att jag inte påverkat eleverna nämnvärt genom valet av 

videosekvenserna.  

I kategori C fanns bland annat det tillhörande elevexemplet 6 med Gustav och Frida. Frida 

förklarade att hon trodde att lärarens avsikt med laborationen var att förstå en kemisk förening. 

Detta medförde komplikationer för min tolkning. Jag funderade över vad hon menade i detta 

fall – om hon menade kemisk förening eller om hon blandade ihop begreppen då hon egentligen 

syftade på kemisk reaktion. Utifrån Fridas svar: ”… vad som kan bli en kemisk förening och 

inte. Vad man behöver typ blanda för att det ska bli en kemisk förening” tolkade jag det som 

att hon menade kemisk reaktion. Detta eftersom hon förklarade att man behöver blanda olika 
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saker för att det ska hända någonting. Som förklarat i resultatet spelar detta ingen roll för vilken 

kategori uppfattningen hamnar i eftersom uppfattningen berör en ämnesspecifik förmåga. 

Uppfattningen är därmed typiskt för kategori C. 

Under analysen av resultatet fann jag vad som skulle kunna blivit en till uppfattning. Denna 

uppfattning skulle då gått in under den nya kategorin E, där eleverna uppfattade att lärarens 

avsikt med laborationen var att förstå någonting teoretiskt genom ett praktiskt arbetssätt. I det 

fallet hade fokus legat på elevernas utförande. Däremot uttrycker Frida i elevexempel 7 att det 

praktiska arbetet hjälper till att förstå det teoretiska. I och med detta handlar uppfattningen inte 

om att lära sig hur man utför det praktiska arbetet, utan mer om att förstå ett teoretiskt 

ämnesspecifikt innehåll i stället för ett praktiskt arbetssätt. Detta får stöd i fortsättningen av 

intervjun då Frida pekar på sin kunskap om att bakpulvret och ättikan har reagerat och att 

koldioxid har bildats av reaktionen. Därmed skapades ingen kategori E. 

 

Variationsteoretiska kopplingar till resultatet 

Enligt variationsteorin sker lärande när ett fenomen erfars på ett nytt sätt. Hur detta kan se ut är 

med hjälp av variationsmönster i undervisningen som belyser lärandeobjektets kritiska aspekter 

i form av urskiljning och variation (Lo, 2014). Lärarens explicit uttryckta avsedda lärandeobjekt 

var det praktiska genomförandet samt dokumentationen. Båda dessa lärandeobjekt framfördes 

av läraren genom muntliga och skriftliga instruktioner, men inte på ett så påtagligt sätt. Under 

laborationen synliggjordes de kritiska aspekterna för detta mer eller mindre under kortare 

respektive längre tillfällen. Vid utförandet av laborationen kunde eleverna urskilja några av 

aspekterna samtidigt, nämligen att kunna följa en instruktion och behandla materialet på ett 

riktigt sätt. Läraren gick omkring i klassrummet och hjälpte eleverna då de stötte på problem 

under tiden de laborerade. Läraren visade på så sätt ett variationsmönster om vad som var rätt 

respektive fel tillvägagångssätt i utförandet av laborationen. Under efterarbetet kunde eleverna, 

genom den skriftliga instruktionen, förstå hur de skulle dokumentera laborationens resultat. 

Detta var dock inte något som läraren lyfte fram under lektionen. Det var i stället laborationen 

i sig som fokuserades. Redan i den inledande instruktionen visade läraren att det fanns en 

variation mellan de olika ämnena. Eleverna kunde även själva uppleva denna variation på ett 

tydligt sätt då en av ballongerna blåstes upp men inte de andra. Kontrasten mellan vilka ämnen 

som reagerade med varandra och vilka som inte gjorde det, gjorde det därmed möjligt för 

eleverna att urskilja den kemiska reaktionen. På så sätt kunde eleverna upptäcka den kritiska 

aspekten kemisk reaktion. Eftersom detta variationsmönster var mest synlig under laborationen 

kan man förstå att resultatet blev uppfattningarna inom kategori C var dominerande. Kategori 

C utgjorde däremot inte laborationens huvudsakliga fokus enligt det läraren uttryckte vid 

intervjun, men var förmodligen ett implicit förgivettagande. Det skulle inte kunna gå att 

undvika att eleverna uppfattade laborationens ämnesspecifika innehåll. Med tanke på att läraren 

också la mycket fokus på att visa på variationsmönster för just detta, hamnade även elevernas 

fokus på det. Jag kan därmed inte säga att kategori C inte överensstämde med lärarens avsedda 

lärandeobjekt eftersom det var ett, visserligen implicit, men oundvikligt syfte för eleverna att 

kunna uppfatta när det skedde en kemisk reaktion. 
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Berry et al. (1999) hävdar att elever ofta fokuserar på laborationens utförande och dess risker 

istället för att lära sig det naturvetenskapliga innehållet i laborationen. I den här studien 

framkom liknande resultat. Eleverna la ned mycket energi på vad som hände under laborationen 

och hur de skulle arbeta för att nå det förväntade resultatet (en kemisk reaktion). Anledningen 

till att eleverna fokuserade på detta kan grunda sig i den glädje som eleverna upplevde då de 

fick se hur en ballong av de totalt tre ballongerna faktiskt blåstes upp. Det var en upplevelse i 

sig som jag tror eleverna uppfattade som häpnadsväckande och som gjorde dem intresserade. 

Innan laborationen blev eleverna varnade för vilka risker som fanns med materialet (ättikan). 

Jag kunde observera att eleverna tog hänsyn till detta då de direkt efter kontakt med ättikan 

tvättade händerna. Detta tyder på en överensstämmelse med den tidigare forskning som visat 

att eleverna tenderar att fokusera på risker under laborativa arbetssätt.  

Jag anser att eleverna till viss del lyckades urskilja de kritiska aspekterna eftersom eleverna 

kunde urskilja den kemiska reaktionen. Däremot överensstämde inte många av elevernas 

uppfattningar med lärarens explicit sagda syfte. Detta tror jag grundar sig i den undervisning 

som läraren planerade på längre sikt. Läraren menade inte att lärandet om hur man genomför 

och dokumenterar en laboration skulle vara fullbordat efter enbart denna laboration, då planen 

var att ge eleverna fler tillfällen och möjligheter att öva på detta. Sahlin (2015) hävdar att 

återkoppling är a och o för formativ undervisning. Under lektionen kunde jag inte observera 

något sådant, men efter lektionen ville läraren ha återkoppling av mig och veta mer om den 

respons som eleverna delgett mig vid stimulated recall-intervjuerna. Den återkopplingen kan i 

sin tur ha gett underlag för hur läraren planerade de kommande lektionerna och därmed utgöra 

grunden för elevernas fortsatta lärande. Om eleverna uppnått detta lärande efter det hela 

övergripande arbetsmomentet går inte att veta eftersom ”… även om en lärare kan ha 

identifierat de kritiska drag och variationsmönster som är nödvändiga för lärandet så finns det 

risk att det förväntade resultatet inte uppnås om läraren inte väljer rätt undervisningsstrategier 

och lärandeaktiviteter för att iscensätta variationsmönstret” (Lo, 2014, s. 173). Av den 

anledningen hade det varit intressant att följa samtliga lärandetillfällen i arbetsmomentet för att 

följa elevernas lärande av det explicit sagda avsedda lärandeobjektet. Om jag hade observerat 

samtliga laborativa inslag i hela arbetsmomentet och sedan genomfört intervjuer, hade eleverna 

eventuellt haft en annan uppfattning om vad lärarens intentioner var. Möjligtvis kan denna 

helhetsbild av momentet ha gett eleverna uppfattningar som överensstämde mer med lärarens 

avsedda lärandeobjekt eftersom eleverna då hade fått erfara det formativa lärande som läraren 

hade för avsikt. 

 

Implicita och explicita intentioner 

Vad som spelar stor roll för resultatet var hur pass implicit eller explicit läraren agerade under 

lektionen. Under lektionen fick eleverna ta del av lärarens inledande genomgång och sedan de 

instruktioner läraren skrev på tavlan (se figur 3). Läraren uttryckte sig aldrig explicit för 

eleverna att syftet med laborationen var att öva på hur man genomför och dokumenterar en 

naturvetenskaplig laboration. Detta medför att lärarens intentioner var implicita. Laborationen 

i sig, och det som eleverna kunde iaktta, skulle kunna uttryckas som att naturvetenskaplig 

kunskap skulle överföras direkt vilket skulle kunna kopplas till ett konstruktivistiskt perspektiv. 
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Detta hänger ihop med det som Ekborg (2016) menar med skillnaden mellan forskare som 

laborerar och elever som laborerar, eftersom elevers syfte är att tillägna sig redan känd kunskap 

medan forskares syfte är att finna ny kunskap. Enligt Ekborgs argument kan det 

konstruktivistiska synsättet på lärande upplevas som centralt vid laborationer eftersom eleverna 

ska erfara kunskap som redan existerar. 

Att läraren var implicit med syftet för laborationen lade grund för kategori D, det vill säga att 

eleverna var osäkra på lärarens avsikter. Av tidigare forskning framgår vikten av att göra 

eleverna medvetna om lärarens avsedda lärandeobjekt eftersom det gagnar elevernas förmåga 

att tänka djupare och utmanas på ett intellektuellt plan (Berry et al., 1999; Hart et al., 2000; 

Ottander & Grelsson, 2006). Utifrån detta finns starka skäl för att läraren explicit framför de 

didaktiska frågorna vad, hur och framför allt varför för eleverna. Om läraren istället hade gjort 

det skulle det eventuellt funnits möjligheter för eleverna att utvecklas ytterligare och utmanas 

på det intellektuella planet.  

Under laborationen observerade jag att eleverna inte ägnade mycket tid åt reflekterande. Brist 

på reflektion under laborativa arbetssätt är även visat i tidigare forskning (Berry et al., 1999; 

Hart et al., 2000; Hult, 2000; Ottander & Grelsson, 2006). Förklaringen till detta är att eleverna 

är aktiva under det praktiska arbetet men att de inte alltid lär sig det teoretiska syftet. 

Gunnarsson (2008) klargör det uppenbara med den konkreta förklaringen att om läraren inte 

tydliggör för eleverna att de ska förklara eller beskriva vad laborationen handlar om, fokuserar 

inte eleverna heller på det. Om eleverna inte får instruktioner om att reflektera, uteblir den 

intellektuella utmaningen. För att kunna nå det lärande som läraren är ute efter måste eleverna 

få möjligheter till att reflektera om just det (Urbančič, & Glažar, 2012). Själv anser jag att den 

reflektiva delen krävs vare sig läraren har implicita eller explicita intentioner med 

lärandetillfället eftersom den diskuterande reflektionen är fundamental för att kunna koppla 

praktik till teori (Urbančič & Glažar, 2012). För att kunna göra denna koppling behöver 

eleverna reflektera över vad som händer. Till detta behöver eleverna hjälp eftersom eleverna 

har svårigheter att urskilja, tyda och värdera laborationsresultaten (Högström et al., 2010). Här 

har läraren en central roll att leda eleverna in i reflekterande aktiviteter. Detta kunde jag däremot 

inte observera i min studie.  

Vad som även kan diskuteras är mitt explicita agerande. I och med att jag tydligt framförde vad 

min studie skulle gå ut på fick läraren och eleverna veta vad jag skulle studera. Detta kan ha 

påverkat läraren och eleverna att agera annorlunda än den ordinarie undervisningen för att 

forma studiens resultat på något sätt. Om jag istället inte hade att berätta vad min studie skulle 

gå ut på, kunde jag ha undvikit denna problematik. Trots mitt explicita framförande anser jag 

att studiens resultat inte blev påverkat. Om så hade varit fallet tror jag att läraren hade varit 

extra tydligt med att framföra laborationens syfte och påmint eleverna om detta under 

lektionens gång så att det avsedda lärandeobjektet skulle vara extremt tydligt för eleverna att 

förstå. Detta var dock inte något som jag kunde observera. Vad som också spelar roll är 

relationen som jag och eleverna hade sedan tidigare. Att vi kände varandra tillät eleverna att 

känna sig trygga med min närvaro och agera som vanligt.  
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Förslag till utveckling 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till min inledande avsikt att söka svar på hur väl laborativa 

arbetssätt fungerar som undervisningsform i relation till det som läraren avser att eleverna ska 

lära sig. Mitt svar är att laborativa arbetssätt inte alltid fungerar bra eftersom resultatet från 

denna studie visade att elevernas uppfattningar inte alltid överensstämde med lärarens avsikter. 

Detta kan bland annat grunda sig i lärarens implicita intentioner vilket har diskuterats tidigare. 

Däremot ser jag en enorm utvecklingspotential i laborativa arbetssätt. Om elever får möjligheter 

att lära sig laborationers utförande på ett grundligt sätt har de också fått förutsättningar för att 

förstå det naturvetenskapliga innehållet. Inspiration till detta fann jag utifrån mina observationer 

i studien. Syftet till lärarens planerade undervisning var just att lära sig teoretisk kunskap om 

hur man genomför laborationer. Eleverna befann sig därmed i lärandet av detta 

laborationsgenomförande. Vad jag föreslår är att laborerande arbetssätt borde delas upp i två 

olika sorters undervisning likt det som Hult (2000) argumenterar för. Den ena bygger på 

undervisning om en sorts laborationsteknik där eleverna får träna tekniker och därigenom öva 

på just färdigheten att laborera. Till denna undervisning kan explicit fokus vara på hur 

laborationer kan gå till, hur materialen kan se ut, vilka ämnen som kan vara relevanta, vilka 

ämnesspecifika ord som förekommer samt hur reflektionen ska genomsyra momentet. Den 

andra typen av undervisning berör laborationer som används för att bekräfta en 

naturvetenskaplig teori. För att kunna lyckas med detta krävs att eleverna innan fått öva på 

laborationstekniken, för om eleverna besitter förmågan att laborera har de också förutsättningar 

för att förstå den naturvetenskapliga teori som läraren vill att laborationen ska utveckla. 

Resonemanget styrks även av Berry et al. (1999) som hävdar att:  

If improving students’ scientific knowledge is seen as a desirable goal of doing laboratory work, 

then our investigations reveal the influence of several important factors. … Students also need 

to have sufficient content knowledge related to the investigation in order for them to engage 

purposefully with their laboratory work. Most importantly, teachers need consistently to model 

an approach which values laboratory work as an opportunity for improving students’ science 

learning. (s.31)  

Det vore därmed intressant att införliva laborationsteknik i den naturvetenskapliga 

undervisningen i skolår 4-6 som komplement till laborationer vars mål är att illustrera eller 

bekräfta en teori. 
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Implikationer för yrkesuppdraget och förslag till fortsatt forskning 
Det finns två saker som jag framför allt tar lärdom av från denna studie avseende min 

kommande profession. Det ena är hur fundamental reflektionen är för lärandet. Det är 

reflektionen som ger eleverna möjlighet till att fördjupa sitt tänkande och därigenom nå djupare 

förståelse för lärandeobjektet. Eleverna är däremot inte kapabla till denna reflektion på egen 

hand utan behöver stöd från läraren som måste utforma aktiviteter just för detta. Hur dessa kan 

se ut och hur pass effektiva de är, är något som denna studie inte svarade på. Därför ser jag 

gärna fortsatt forskning om hur det reflekterande lärandet kan se ut i den praktiska NO-

undervisningen då laborativa arbetssätt ofta fokuserar på den praktiska förståelsen och inte den 

intellektuella utmaningen. Därmed anser jag att det behövs forskning som syftar till att finna 

former för undervisning som gör diskussionen och reflektionen mer central i skolans laborativa 

arbetssätt. 

Den andra lärdomen jag tar vara på utifrån min studie är hur pass implicit eller explicit läraren 

är med lektionernas syfte. Utifrån tidigare forskning visas vikten av att göra eleverna medvetna 

om lärarens intentioner med lektionen då detta ökar elevernas möjligheter för lärarens avsedda 

lärande. Det jag observerade i min studie var hur en explicit förklaring om lektionens syfte 

uteblev för eleverna samt att resultatet visade på många uppfattningar som inte överensstämde 

med lärarens intentioner. Lärdomen jag tar med mig till min kommande profession är således 

att man alltid ska vara tydlig med en lektions upplägg och syfte. Fortsatt forskning skulle kunna 

vara att genomföra studier där man studerar lärare som är implicita och lärare som är explicita 

i samma undervisning för att sedan se ta reda på vad det ger för påverkan på elevernas 

uppfattningar av det avsedda lärandeobjektet. Sådana studier hade varit intressanta för att få 

kunskap om hur lärarens explicita och implicita intentioner påverkar eleverna och deras lärande. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev  

Hej alla vårdnadshavare till elever i årskurs 5! 

Jag heter Jenny Berglund och studerar till grundskollärare på Luleå Tekniska Universitet. Under 

hösten genomförde jag ungefär 10 veckor VFU (verksamhetsförlagda utbildning) i ditt barns 

klass. Nu är jag inne på min sista termin och ska skriva ett examensarbete på avancerad nivå 

inom Naturvetenskap och teknik. Detta motsvarar 30 av totalt 240 högskolepoäng. 

Syftet med studien är att synliggöra sambandet mellan en lärares avsikter och hur eleverna 

uppfattar dessa under en laborativ arbetsprocess. För att göra detta ska jag studera hur eleverna 

arbetar och samtalar under laborationen genom att videofilma och intervjua eleverna efter 

sportlovet. Alla data jag samlar in, d.v.s. filmklipp, ljudfiler samt transkribering av dessa, 

kommer endast användas för min studies ändamål och kommer raderas efter mitt arbete har 

blivit examinerat.  

Studien bygger på forskningsetiska principer som kräver samtyckeskrav från både er och ert 

barn. Information som kan vara bra att veta är att: 

 Det är helt frivilligt att delta i studien. 

 Man kan när som helst och utan närmare motivering avbryta sitt deltagande. 

 Undervisningen är densamma vare sig barnet deltar eller inte. 

Examensarbetet beräknas vara färdigt i slutet av maj. Då kommer den skriftliga uppsatsen att 

vara offentlig på Luleå Tekniska Universitets hemsida för vem som helst att ta del av. Detta 

innebär att lärarens och ert barns namn kommer att avidentifieras. 

 

Härmed tillfrågas ert barn om deltagande i denna studie. På andra sidan ger ni tillsammans 

ert samtycke. Läs igenom det noggrant och ge ert medgivande genom att skriva under längst 

ned. 

Svara senast tisdag 14/3. Tveka inte att höra av er vid funderingar. 

 

Vänliga hälsningar, 

Jenny Berglund 

Telefon: xxx 

Mail: xxx 

 

 

 

  



 

 
 

Medgivande: 

 Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till och den tid den tar i anspråk. 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

 Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit 

tillfrågade samt vad syftet med deltagandet är. 

 Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta vårt deltagande 

utan att vi behöver förklara varför. 

 Jag ger mitt medgivande till Jenny Berglund att lagra och bearbeta den information som 

insamlats under studien. 

 Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till 

studien kommer att ta del av det insamlade materialet.  

 

 

 

………………………………………… …………………………………... 

Underskrift vårdnadshavare   Ort/Datum 

 

 

 

 

Min förälder eller någon annan vuxen har förklarat vad mitt deltagande i studien innebär.  

Jag tycker det är OK att delta. 

 

………………………………………… …………………………………... 

Barnets namn    Ort/Datum 

 

 

 

 

Kryssa i här om du INTE vill delta i studien   


