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Förord 

Detta ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete, som har utförts under vårterminen 2018 på Karlstads 

universitet utgör avslutningen på min lärarutbildning inom pedagogik vid Karlstads universitet. I 

min lärarutbildning har jag genomfört en vetenskaplig studie som utmynnar i detta 

utvecklingsarbete. Syftet med dess studie är att inhämta kunskap samt tillämpa de kunskaper som 

jag redan införskaffat mig under min utbildning och visa att jag som färdig lärare kan utföra ett 

individuellt utvecklings- eller forskningsarbete. 

Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer avgörande inslag i utbilningarna. Den 

akademiska världen betonar och lägger stor vikt vid dessa färdigheter och för studenter kan 

träning och praktik inom detta område även förstärka ens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

Planering av ett ämnesdidaktiskt utvecklingsarbetet har varit en givande utmaning där jag har 

granskat olika litteraturkällor och upptäckt intressanta frågor som jag nu har fått möjlighet att 

analysera. För att kunna genomföra och slutföra projektet har jag varit beroende av information 

från en mängd personer både inom och utanför verksamheten. Därför vill jag ta tillfället i akt och 

tacka de personer som genom kloka tips och varmt mottagande, hjälpt och inspirerat mig. Jag vill 

särskilt tacka min handledare Anders Broman som var till stort stöd för mig under denna studie. 

Avslutningsvis är jag skyldig ett tack till alla som på ett eller annat sätt har bidragit till detta 

utvecklingsarbete genom värdefulla förslag och synpunkter särskild de lärare som tackade ja till 

att intervjuas. 
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Sammanfattning 

I denna studie har jag analyserat lärares syn på tekniklaborationer. I ämnena kemi, fysik, teknik 

samt biologi ska eleverna göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller 

rapporter (Kursplan). Dessa rapporter skall vara i en form av laborationsrapporter. Det är vanligt 

att eleverna följer olika mallar i dessa rapporter. Tanken är att det skall finnas en röd tråd och att 

strukturen i rapporterna skall följa varandra. Som metod så har jag använt mig av kvalitativa 

intervjuer.   

Jag har intervjuat tre lärare som arbetar på en skola, två av dem undervisar i tekniska ämnen 

medan den tredje läraren undervisar i fysik och matematik. De intervjuade lärarna var mycket 

positivt motiverade till laborativ undervisning och de ansåg att laborationerna särskilt höjer 

förståelsen av teoretiska begrepp som är relevanta för ämnet. De nämner också att laborativ 

undervisning stödjer elevernas förmåga att samarbeta och anpassa sig efter olika situationer, samt 

hur de ska handha instrument och utrustning. 

 

 

 

Nyckelord:  laborationer, teknik, teknikundervisning, lärare, läroplansteori, naturvetenskapligt 

förhållningssätt. 
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Abstract 

In this article I have analyzed the teachers’ perspectives on engineering labs. In the subjects of 

chemistry, physics, technology and biology, students are required to produce documentation of 

the work of sketches, models, drawings or reports (syllabus). These reports should be in the form 

of laboratory reports. It is common for students to follow different templates in these reports. The 

idea is that there should be a common thread throughout the report and that there should be a 

systematic structure. I have used the method of qualitative interviews. 

I have interviewed three teachers working at a school, two of the teachers teach technical subjects 

while the third teacher teaches in physics and mathematics. The teachers which were interviewed 

were very positively motivated by laboratory teaching and they considered that laboratory work 

is especially helpful in raising the students’ understanding of theoretical concepts relevant to the 

subject. They also mention that laboratory teaching, supports skills such as the ability to 

cooperate and adapt to different circumstances, as well as how to properly manage instruments 

and equipment. 

 

 

 

Keywords: laboratory, technique, technology teaching, teacher, curriculum theory, scientific 

reasoning. 
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Inledning 

I grund och botten har jag examen i magisterprogramet i elektroteknik och elektronik samt har 

läst Informatik med systemvetenskaplig inriktning, och jag är lärarkandidat dvs. en blivande 

tekniklärare som går på lärarprogrammet på Karlstads universitet. Med avseende på att 

undervisningen i teknik grundar sig i att experimentera och utföra vetenskapliga laborationer 

samt individuella erfarenhetsbaserade observationer så har jag blivit intresserad av den tekniska 

laborationen som pedagogiskt hjälpmedel under lärarutbildningens gång. 

Detta utvecklingsarbete är inspirerat av citatet ”learning by doing”(att lära genom att göra) av 

filosofen John Dewey som menar att kunskap kan uppnås genom praktiskt arbete såsom 

exempelvis laborationer (Dysthe, 1996). Laborationer och praktiska uppgifter utgör en stor del av 

teknik som ämne, och det är möjligt att relatera laborationer till vardagsproblem. Samtidigt som 

de kan hjälpa eleverna att utveckla sina tekniska förmågor. 

Under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) upplevde jag att eleverna har svårt att skriva 

labrationsrapporter. Det är väldigt viktig att kunna använda relevanta begrepp och facktermer när 

man skriver laborationsrapporter, det verkade som att de flesta elever hade brister på sina 

rapporter och dokumentation. 

Carlgren & Marton (2001) diskuterar i boken Lärare av i morgon vilka förmågor framtidens 

eleverna behöver utveckla. Det som de fokuserar på är förmågor som att inhämta kunskap, 

bearbeta och hantera information, reflektera, reda ut problem, samarbeta, förstå sig på relationer, 

vara skapande och kreativ, osv. Sådana förmågor förbättras genom att man för diskussioner, är 

uppmärksam, analysera fakta, och även av att man formulerar och löser problem inom ramen för 

varierande kunskapsområden. Om läraren ger akt på elevernas sätt att tänka och resonera kan det 

dels bli en källa till en mer gedigen förståelse för elevernas tänkande, dels leda till ändrade 

tankebanor hos läraren själv. Som lärare, lär man sig även av sina studenter. Genom att skaffa 

förståelse för eleverna tankesätt kan läraren uppfinna nya pedagogiska angreppssätt för att ge 

eleverna stöd i sitt lärande (kap. 8, s 228-229). 
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1 Problembild (del 1) 

 

1.1 Problemet i koppling till styrdokumentet 

 

Enligt styrdokumentet ska utbildningen vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, 

skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang 

och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå 

kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om 

interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll 

och framställa modeller (Skolverket, 2017). 

Såsom jag nämnde i inledningen är laborationer en viktig del av tekniska utbildningar. De kan 

användas som pedagogiska hjälpmedel för att elever ska kunna förstå och förklara hur olika 

tekniska artefakter fungerar. Det kan ge dem möjligheten att skapa olika modeller som de sedan 

kan presentera. 

Att genom bland annat laborationer skapa egna erfarenheter och upplevelser är ett bra sätt att 

göra anknytning till att introducera begreppet teknik i undervisningen vilket är en utmaning 

oberoende av om det handlar om grundskolan eller gymnasiet. 

Jag har valt att kolla närmare på kursplanera i teknik 2 där det ingår många laborationsrapporter. 

Enligt kursplanerna ska det ingå olika moment såsom planering, utförandet av experiment, 

analysering och redovisning av inhämtad data, mätteknik i förhållande till olika material, 

storheter och utrustning. Tanken är att eleverna ska uppfatta hur teori kan omsättas i praktik och 

tillämpa olika utrustningar. Gällande kunskapskravet för betyg C så ska just eleverna kunna lösa 

tekniska problem, välja mellan olika metoder, kunna dokumentera både arbetsprocessen och 

själva utfallen (Skolverket, 2017).   

Laborationer är därav ett viktigt verktyg i teknikundervisningen, och eleverna skriver därmed ofta 

laborationsrapporter för att beskriva och analysera resultaten från laborationerna. De förväntas ju 

såsom det framkommer av kursplanerna att kunna använda olika tekniska utrustningar och 
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genomföra experiment, så därav blir laborationer ett nödvändigt inslag i undervisningen. Men att 

kunna välja metoder, dokumentera arbetet och analysera resultatet är också en viktig del, och på 

detta plan lämpar sig just laborationsrapporter. 

Utifrån mina erfarenheter tycker många elever att det är svårt att skriva sådana rapporter. Det är 

många moment som ska beskrivas med hjälp av korrekta vetenskapliga terminologier, och det 

kan vara en utmaning för många elever. I och med att det är en så pass viktig del av det 

pedagogiska arbetet inom de naturvetenskapliga ämnena så tror jag det är viktigt att man 

undersöker detta problem närmare. 

Min första frågeställning är följande: 

• Vilka problem har eleverna med respektive del av laborationsrapporter? 

Det är viktigt att förstå vilka utmaningar elever har med laborationsrapporter för att vi som lärare 

ska kunna utforma uppgifterna och ge eleverna stöd efter och under laborationerna. 

Laborationsrapporten skriver man för att sammanfatta vad man gjort och hur, men framförallt för 

att man ska förstå resultatet. Om det nu är så att eleverna uppfattar olika delar som utmanande så 

finns det ju utrymme för pedagogiskt utvecklingsarbete. Därav följer min andra frågeställning: 

• Hur kan lärare arbeta för att upptäcka och hantera elevernas eventuella problem med 

laborationer och laborationsrapporter? 

Min studie kan förhoppningsvis belysa olika problem som eleverna har med laborationsrapporter, 

men olika klasser och olika elever kan ha olika problem och saker som de behöver få stöd med. 

Frågan är hur man kan gå till väga för att upptäcka sådana problem, och hur kan man arbeta för 

att hitta olika lösningar på dessa problem. Jag kommer att analysera detta i förhållande till 

resultatet från den första frågan.   
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1.2 Metoder och genomförande 

 

1.2.1 Val av metod 

 

Val av metod ska överensstämma med vad som ska studeras, det vill säga att försöka välja det 

tillvägagångssätt som bäst svarar till syftet och forskningsfrågorna och kan ge stöd till hur 

undersökningen struktureras och planeras. (Dimenäs (red), 2007). 

Den här studien går att genomföra både med kvalitativa och kvantitativa metoder. Syftet med 

kvantitativa studier är att producera generella beskrivningar av olika fenomen. Metoder som 

förlitar sig på statistisk analys, kräver ofta stora mängder data. Till skillnad från detta, inriktas 

kvalitativa studier på enstaka fall eller få fall (Johansson, 2001).  

Studiens metod är kvalitativ, eftersom den ska byggas på intervjuer av lärare om laborationer. 

Genom att intervjua lärarna vill jag lyfta upp deras syn kring det praktiska arbetet om 

laborationer, dock utgör deras innehåll grunden för tolkning och utvärdering. Intervjuerna utförs i 

direkta möten med varje enskild lärare var för sig på lärarens utvalda plats. Intervjusättet är för att 

minska faktorer som eventuellt påverkar lärarens respons på intervjufrågorna (Kvale, 1997). Då 

jag premierar flexibilitet, och vill få till givande diskussioner med lärarna, så har jag inte försökt 

standardisera intervjuformulären till någon större grad, utan jag har utgått från en semi-

strukturerad form med öppna frågor, vilket gav lärarna möjligheten att med egna ord besvara 

frågorna, samtidigt som vi kunde föra en levande diskussion (Kvale, 1997). Min tanke var att 

lärarna skulle få friheten att lyfta upp de problem som eleverna har med att skriva 

laborationsrapporter. Det är tydlig att svårighetsgraden på laborationer och laborationsrapporter 

skiljer sig mellan de olika ämnena. Intervjuformulären framställdes på ett sätt för att kunna lyfta 

skillnader mellan de olika ämnen som eleverna kan stå inför. Följdfrågor och kompletterande 

frågor ställdes för att belysa viktiga detaljer kring elevernas utmaningar gällande 

laborationsrapporter. Under intervjun hade jag enskilda noteringar för varje ämne, vilket skulle 

ge en klarare bild av den problematik som eleverna har med respektive ämne. Dessa noteringar 

var mer i form av nyckelord som avspeglar på vilket sätt lärarna utryckte sig i sina intervjusvar. 

Noteringarna kunde betraktas som tankekarta eller tankesamling som visades för de intervjuade 
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lärarna för att själva kunna lägga till nya nyckelord ifall de har glömt bort viktiga saker kring 

laborationsrapporterna.      

Dokumentering av intervjuer är en viktig del av datainsamling via intervjumetoden, därför 

spelades intervjuerna in med lärarnas tillstånd. De inspelade intervjuerna möjliggjorde för att 

kunna citera lärarnas egna ord när det behövdes för analysen. Lärarna hade möjlighet att även 

lyssna på de inspelade intervjuerna i ett försök att förbättra intervjuernas kvalité inför analysen. 

Metoden utgick från  att lärarna skulle vara mer delaktiga i hur analysen eventuellt skulle se ut. 

Lärarna fick jämföra innehållet i tankekartan och den inspelade delen för att kunna få fram högsta 

möjliga verklighetsbild av de utmaningar som eleverna har med laborationsrapporter.   

1.2.2 Analys av intervjuer/Intervjuanalys 

  

Tanken med intervjuerna var att förstå laborationens syfte och hur lärarna motiverar sitt arbetssätt 

och samtidig få belysning kring problematiken som uppstår under laborationsarbetet. 

Transkriberingen av intervjuarna var inledningen på analysen av själva intervjuernas innehåll. 

Detaljerad undersökning av intervjusvaren som berörde direkt studien utfördes. Viktiga 

parametrar som likheter och skillnader av lärarnas arbetsform och syftet med laboratorerna lyftes. 

Det viktiga var att utvärdera sambandet mellan teori och det praktiska arbetet via frågor om 

temat. Tanken var observera lärarnas syn på effekten av sambandet mellan teori och praktik i 

elevernas inlärning. Vigotskji betonar vikten av förbindelsen mellan vardagsbegrepp och 

naturvetenskapliga begrepp för eleverna, därför har läraren som uppgift att i inlärningssyfte 

sammansätta undervisningen på ett lättförståeligt sätt (Wickman, 2002).  

Undersökningen av lärarnas resonemang kring olika laboratorformer är viktig del av 

behandlingen av intervjuerna. Högström (2009) poängterar att beroende på lärarens målsättningar 

så har laborationer flera syften. Flexibla arbetsformer utökar elevernas praktiska färdigheter och 

omdöme. De svårigheter som lärarna ser gällande laborationer, som lyfts upp av Högström 

(2009) berör till stor del bristen på tillräcklig tid för undervisning. Därmed anses detta vara en 

viktig faktor att undersöka i studien.    
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2 Elevernas svårigheter (del 2) 
 

Här nedan har jag nämnt några kategorier av elevernas problem vid hantering och beskrivning av 

laborationsrapporter. Det vill säga att de vanligaste problemen kan vara i följande kategorierna: 

 Naturvetenskapligt språk 

 Den komplicerade strukturen som ofta innehåller många olika delar  

 Elevernas problem med att följa det bestämda tillvägagångssättet  

 Svårigheter med att skriva och använda relevanta begrepp 

 Svårigheter med att veta vad som ska skriva under vilka rubrik 

 Att skriva om felkällor som kan påverka resultatet 

De flesta lärare upplever att eleverna generellt sett har svårt att formulera skriftliga rapporter 

oavsett vilket ämne som det gäller. Jag tycker att eleverna inom svenskan borde öva mer på 

rapportskrivning inklusive rapporter som kräver vetenskapligt språk. Ett ökat samarbete mellan 

de naturvetenskapliga ämnena och svenska skulle vara positivt för de naturvetenskapliga ämnena. 

Det bör leda till bättre kvalitet på laborationsrapporterna med ett mer relevant språkbruk samt 

bättre struktur på rapporterna. Att erbjuda elever möjligheten att redovisa laborationsrapporter i 

andra former erbjuds oftast inte i skolan. Det är väldig bra om eleverna får möjlighet att kunna 

redovisa på olika sätt så som muntligt, i form av podcasts, filmer eller bilder med hjälp av 

skriftliga noteringar. 

  

Språkbruket verkar vara ett annat problem som eleverna har gällande laborationsrapporter. 

Elevernas svårigheter med att formulera rapporter med vetenskapligt språk är betydande. Det 

händer ibland att lärare saknar kvalitativ kompetens för att lära ut vetenskapligspråk för att ge 

eleverna en ökad kompetens i att använda ett vetenskapligt språk.   

Ett annat problem med laborationsrapporter brukar vara deras komplicerade struktur och 

utformning som innehåller många inbyggda detaljer. Kemirapporter brukar ha en högre 

komplexitet jämfört med andra ämnen. Konsekvensen för eleverna blir större problem att 

färdigställa goda laborationsrapporter.  
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Tillvägagångsättet är en av de första utmaningarna som varje elev står inför när de ska genomföra 

laborationer. Det är inte överraskande när de flesta elever har svårt att veta på vilket sätt kan de 

skall påbörja laborationen och rapportskrivandet. Läraren kan genom vägledning visa hur 

eleverna kan gå till väga. Lärarens uppgift är att vägleda, men också uppmuntra eleverna att tro 

på sig själva. De ska inte vara rädda att ta egna initiativ i att skriva rapporter.  

Elevernas brister gällande vetenskapligt språk handlar inte bara om ord som är naturvetenskapligt 

relaterade. Det krävs även kompetens i att använda allmänna vetenskapliga begrepp som ger 

styrka till rapportens sammanställning. Att beskriva laborationens genomförande är ett bra 

tillfälle för eleverna att lära sig naturvetenskapliga begrepp.     

Rubricering av rapporter är ett annat problem som utmanar elevernas skrivande av 

laborationsrapporter. Många elever tappar helhetsbilden kring alla moment i laborationen och hur 

de skriver rapporten. Om syftet med laborationen inriktar sig på lösningen av ett problem bör 

eleverna ha förståelse i att samma problem kan bestå av många mindre problem. Därför är det 

viktigt att eleverna är medvetna om hur man bryter ner laborationsrapporter i mindre delar under 

olika rubriker för att kunna få bättre  helhetsbild.    

3 Utvecklingsarbete (del 3) 
 

Forskningen tar upp och pekar på att olika metoder som lärare använder för att hantera det 

innehåll som ska ingå i undervisningen leder till olika möjligheter till lärande. Att veta vad som 

möjliggör elevers lärande är en betydelsefull aspekt i lärarens professionella kunskap. Här är 

metoden Learning Study relevant då den just handlar om att stödja elevens kunskapsutveckling 

genom att försöka förstå deras utmaningar.  

Enligt Nilsson et al. (2012) så presenterades Learning Study i Sverige år 2003 och har sedan dess 

använts i flera studier framförallt inom lärande i matematik. En Learning Study handlar om att 

upprätta en kollektiv lärandeprocess med avsikt att generera kunskaper om hur den undervisning 

som lärare styr reflekteras i elevernas lärande, och därtill även vad som behövs för att generera de 

bästa förutsättningarna för detta lärande. Rent generellt kan det sägas att en Learning Study som 

metod inte är till för att implementera läroplanen i skolan och inte heller för att förbättra 

undervisningsformer, utan att utveckla kunskap om nödvändiga förutsättningar för lärande. 
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Learning Study inleds vanligtvis med att två-fyra lärare gemensamt bestämmer i samråd om att 

undersöka och fördjupa sig i något som de upplever vara svårt för eleverna. I detta arbete dvs. 

min planering av ett ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete har jag valt att analysera konsten att 

skriva laborationsrapporter genom hänsynstagande till olika behov och elevernas svårighet med 

att skriva dessa rapporter. 

Såsom det framkom av min studie så har eleverna lite olika svårigheter med laborationsrapporter. 

En del har svårt med språket, andra med tillvägagångssättet, och så vidare. Vad gäller 

utvecklingsarbete tror jag att lärare via learning study kan identifiera dessa olika problem som de 

olika eleverna har. Genom att diskutera och resonera tror jag att lärarna kan komma fram till 

olika möjliga lösningar utifrån de olika elevernas behov och förutsättningar. Lärarna kan via 

learning study få kunskaper om elevernas förutsättningar. Om det till exempel är så att man 

upptäcker att en stor del av eleverna har språkliga svårigheter, och att detta gör det svårare för 

dem att producera begripliga laborationsrapporter så kan man fokusera på detta, och utveckla 

samarbeten mellan svenska som ämne och de olika tekniska ämnena. Vet man inte vad 

problemen är så är det svårt att gör något åt dessa. Jag tror att det är viktigt att man samarbetar 

mellan olika ämnen före att hantera de problem som man får fram via denna typ av studie. I min 

studie så var det många olika problem som kan kopplas till olika ämnen. Mycket rör språk och 

disposition, men även kritiskt tänkande med avseende på felkällor, samt den naturvetenskapliga 

terminologin. När lärarna genomför sin learning study så är det inte bara lärarna inom teknik som 

ska delta, utan även exempelvis lärarna inom svenska och engelska och kanske även 

historieläraren som kanske kan hjälpa eleverna med att öva på kritiskt tänkande om det behövs. 

Då tror jag man lättare förstår elevernas förutsättningar, och kan producera möjliga åtgärder.   

Med avseende på min andra frågeställning angående hur man kan utforma laborationsrapporter så 

att eleverna lättare förstår resultaten, så anser jag att man just genom learning studies där flera 

lärare ingår kan få möjligheten till detta. I och med att språket är ett hinder för många elever så 

kan man exempelvis via en learning study få möjlighet att förstå dessa begränsningar och därav 

ha möjlighet att anpassa terminologi och instruktionerna därefter. Lärarna får möjlighet att 

fundera på saker och ting från elevernas perspektiv, och det gör det eventuellt lättare att skapa 

stegvisa instruktioner som är lätta att följa. Det är positivt om lärarna får möjlighet att hämta 

feedback från varandra med avseende på detta. Men förutom detta så tror jag att man i huvudsak 
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bör inrikta sig på att stödja elevernas kunskapsutveckling genom att hitta svagheter och problem. 

Problemen som finns verkar till stor grad ha att göra med bristande kunskap hos eleverna, och då 

måste man ju förbättra detta.   

3.1 Validitet  

Bryman (2004) nämner validitetskriteriet som det viktigaste kriteriet för att bedöma forskning. 

Begreppet validitet brukar framförallt tillämpas i syfte att diskutera hur väl forskningen har 

lyckats att mäta det som det just var avsett att mäta.  

Validitet i resultat kräver oftast betydande dataanalys, vilket är inte lätt att uppnå i denna studie 

med tanke på de få svarsalternativ som användes som underlag. Däremot ansåg jag det vara 

relevant med intervjuer av tre lärare som kunde peka på ett stort antal problem och utmaningar 

inför laborationsrapporter. I och med att det är eleverna som är i fokus, tillfrågas de intervjuade 

lärarna om vilka problem som utmanar eleverna vid laborationer. Motivet att tillfråga lärarna 

handlar om deras kompetens och betygsomdömen kring elevernas förmåga att utföra 

laborationerna, eftersom lärarna gör bedömningen baserad på sina observationer.  

En av intervjuns viktiga moment handlar om tankekartan som innebär att intervjupersonen ska 

verifiera innehållet i intervjun. Därför är det viktig att intervjupersonen ska kunna gå igenom 

intervjuinnehållet och bekräfta korrektheten i den. Det är viktig att analysen av tankekartor utförs 

i sin helhet i koppling till samtliga kartor. Det är viktig att kategorisera problemen efter ämnen 

eller sammanlänkande ämnen. Det viktiga är att kunna upprätta en standardmetod för 

kategoriseringen för att studien ska kunna genomföras på ett strukturerat sätt och att det blir 

lättare att förstå hur studien genomfördes. Kategorisering kan vara efter ämne, typiska problem, 

komplexiteten hos materialet. Det är viktig att undvika tendenser som gör att man ger extra 

uppmärksamhet till de faktorer som man själv tror är problematiken (Scherp, H.-Å. 2003).     

Ett syfte med laborationer är ge möjligheter åt eleverna att utvecklas på egen hand via tilltro till 

den egna förmågan och bepröva sina teoretiska kunskaper. Det är viktig att eleverna får en vana 

att laborationsrapporten ska skrivas stegvis efter det utförda momenten i laborationen.   
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3.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten kan vara hög med tanke på att intervjuerna är få, dock beror det på om resultatet 

visar mycket närliggande svar. Ett annat sätt att kunna konstatera reliabilitet är om olika lärare i 

olika ämnen pekar på liknande problem hos elevernas laborationsarbete. Ju tydligare enighet 

mellan lärarna, desto högre reliabilitet. I kontrast till detta, om det uppstår mycket oenighet 

mellan lärarna om problematiken, tyder detta på låg reliabilitet. Låg reliabilitet beror 

nödvändigtvis inte på vad lärarna betraktar som  elevernas utmaningar. Det kan lika gärna bero 

på hur undersökningen genomförts av forskaren, därför kan det hända att undersökningsformen 

eller metoden bör ändras.    

Ett alternativ till detta är intervjuer med eleverna där jag skulle använda samma intervjuformulär 

som användes vid intervjun med lärarna. Frågan är hur stor samstämmigheten mellan lärarna och 

eleverna skulle vara. Sannolikheten för att reliabiliteten är hög är mycket större, men det går inte 

att utesluta en eventuellt låg reliabilitetet här heller. Om det är så att resultatet från intervjun med 

eleverna visar samma resultat som intervjun med lärarna, borde självklart vara nog att förlita sig 

på att undersökningen baserad på lärarnas intervju ger en verklighetsbild av laborationsarbetet 

som eleverna utför. Vid olika reliabilitetsresultat, blir det nödvändig med vidare förklaring om 

eventuella faktorer som kan ha orsakat olika resultat.   
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