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Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att visa vad lärare och elever har för uppfattningar om 

laborativt arbete i ämnet biologi samt  visa vad lärare anser att elevernas uppfattningar kan 

vara. Undersökningen bygger på fyra kvalitativa intervjuer med gymnasielärare samt en 

enkätundersökning i en av de intervjuade lärarnas två klasser. En av dessa klasser studerar 

första året på gymnasiet och den andra klassen studerar tredje året. 

Resultatet visade att alla lärare är positiva till laborativt arbete och de ansåg att variation i 

biologiundervisningen är mycket viktigt för eleverna. En majoritet av lärarna anser däremot 

att eleverna enbart laborerar för att göra läraren nöjd, inte för att lära. Enkätundersökningen 

visade att en klar majoritet av eleverna i båda klasserna ansåg att laborativt arbete i biologi 

ökade deras förståelse. Däremot så visade resultatet att de yngre eleverna tycker laborationer 

är roligare än de äldre eleverna. 
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Abstract	  

This study aims to show what teachers and students perceptions is of laboratory work. Also to 

show what teachers believe that students' perceptions can be. The study is based on four 

qualitative interviews with secondary teachers and a survey in one the interviewed teachers 

classes. The classes are studying their first and third year at upper secondary school. 

The result shows that all teachers are in favor of laboratory work and they believe that 

variation in the education is very important for the students. A majority of the teachers believe 

that students experiment to make the teacher happy, not to learn. The survey shows that a 

clear majority of the students in both classes believe that laboratory work will increase their 

understanding, however the earlier class that have practical work have more fun then the older 

class. 
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Inledning 

Skolan brukar oftast förknippas med att sitta vid en bänk och lyssna på en lärare som lär ut 

vad man bör kunna. För att skolan ska kunna koppla det teoretiska som lärs ut till 

verkligheten, behövs även teorin behandlas praktiskt i den mån som går enligt skolans 

styrdokument. Lärarna är skyldiga att genomföra laborativt arbete. I läroplanen står det bland 

annat att läraren skall: ”I undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper som främjar elevers lärande” (Lpo 94, s. 50). Samt att det i kursplanen på 

gymnasial nivå i Biologi A står det att eleven skall: ”Kunna planera och genomföra fältstudier 

och experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa arbetet både muntligt och 

skriftligt” (Skolverket, 2000). 

Roth, et al (2009) visade i en undersökning att laborativt arbete gav ökad förståelse hos 

gymnasielever, medan Högström (2009) menade att eleverna inte lär sig så mycket relevant 

under laborativt arbete. Dessa undersökningar tyder på att det inte finns någon entydig bild av 

att laborativt arbete utvecklar inlärning.  

Laborativt arbete i naturvetenskapliga ämnen kan vara en hel del, där den gemensamma 

nämnaren dock är att elever inhämtar egna erfarenheter via olika material och utrustning. 

Eleverna studerar inte bara genom skriftliga källor som böcker utan kan också studera 

objektet direkt. Laborativt arbete inom naturvetenskapen har många synonymer t.ex. 

experiment, försök, utförande, undersökning, övning, projekt, demonstration (Sjöberg, 2004). 

Tre huvudaspekter bör tas upp inom den naturvetenskapliga undervisningen enligt Kurten-

Finnäs (2008). Den första huvudaspekten är att eleverna skall lära sig naturvetenskap, den 

andra är att eleverna skall lära sig om naturvetenskap och den tredje är att de skall lära sig att 

arbeta naturvetenskapligt. Alltså ska eleverna utveckla sina förmågor att göra 

naturvetenskapliga undersökningar där de får möjligheter att tillämpa metoder och procedurer 

samt att använda sina teoretiska kunskaper för att lösa problem. Högström (2009) ser två 

självklara aspekter med laborativt arbete: det ska alltid utgå ifrån elevens syfte med sin 

utbildning samt att ett laborativt arbetssätt skall i alla händelser låta eleven vara aktiv. 

Enligt Högström (2009) har flertalet författare försökt beskriva viktiga mål med laborativt 

arbete men aldrig varit fulltständigt överens. Forskare har ändå kunnat summera mål som 

anses viktiga att eftersträva hos eleverna, de menar att laborativt arbete ska hjälpa eleverna att 

utveckla: 1) ”kunskap om och förståelse av naturvetenskapliga begrepp och fenomen, 2) 
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praktiska laborativa färdigheter inklusive problemlösningsförmåga och argumentation, 3) 

förståelse av forskares vetenskapliga arbetssätt, 4) intresse och motivation, 5) förståelse av det 

undersökande arbetets metoder och av naturvetenskapens karaktär (Högström, 2009, s. 18).”  

Welzel et al, (1998) gjorde en undersökning bland lärare där de skulle svara på vilka mål de 

hade med laborativt arbete. Welzel et al, (1998) sammanställde sedan dessa mål i kategorier. 

Dessa mål rangordnades senare av lärarna efter vilka de tyckte var viktigast. Resultatet visade 

att lärarna ansåg att ”länka teori till praktik”, ”experimentella färdigheter” och 

”naturvetenskapligt tankesätt” var det som var viktigast att sträva efter.  

Laborativt arbete ska stimulera elevers analytiska utveckling samt laborationsfärdigheter 

(Ottander & Grelsson, 2003). De gjorde en undersökning med fyra biologilärare och elever 

för att visa vilka skillnader som kan skildras mellan parterna. Samtliga lärare tyckte att 

laborativt arbete var en viktig del av de naturvetenskapliga ämnena. Deras syfte med 

laborationer var främst att koppla teori med praktik, utveckla elevernas färdigheter och 

skicklighet rent praktiskt. Lärarnas mål var också att stimulera eleverna och väcka deras 

intresse. Diskussioner kring laborationerna oavsett om det är informella eller sociala ansåg 

alla fyra lärare vara viktigt för förståelsen. Informella diskussioner är viktiga inom 

naturvetenskapen (Sutton, 1998). I Ottander & Grelsson, (2003) undersökning utförde 

eleverna en laboration där de skulle studera celler i mikroskop. Lärarnas mål med 

laborationen var då att eleverna skulle lära sig använda laborationsinstrument. Elevernas mål 

var emellertid att hitta mönster och relationer och lära sig en teori eller modell.  

Laborativt arbete kan också ha negativa sidor vilket visades på en fysiklaboration. Där det 

visade sig att eleverna inte förstod vad de gjorde. Eleverna saknade de nödvändiga 

kunskaperna och lärde sig inte dessa genom det laborativa arbetet (Säljö & Bergqvist, 1997). 

Även Högström (2009) ser negativa sidor och hänvisar till Tobin som visar, utifrån 

observationer av 15 lärares undervisning, att elever inte lär sig så mycket av det laborativa 

arbetet. Tobin visar i en enkät att elever inte tycker att laborationer är värdefulla när det 

kommer till det egna lärandet. Eleverna ser hellre att läraren berättar och förklarar menar 

Tobin. Även Lindahls (2003) intervju med elever i skolår 5 – 9 visar att de ifrågasätter om de 

lär sig så mycket vid laborationer. Lindahl menar dock att eleverna uppskattar de laborativa 

delarna i främst kemi, sedan fysik medan i biologi klagar de på att det finns för lite 

laborationer. I Lindhals (2003) undersökning uttryckte sig en elev så här i en intervju 

angående laborationer: 
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”Det är intressant men vi gör bara experimenten. Vi får aldrig reda på varför vi gör dem. 

När jag kommer hem, så det första min pappa måste göra, är att förklara vad man skulle visa 

och då blir jag intresserad av det” (Kurten-Finnäs, 2008 s. 133) 

Lindahl (2003) närvarade även vid en laboration i skolår 7 och hon frågade eleverna vad de 

trodde att de skulle lära sig av laborationen. De flesta av eleverna visste inte vad de skulle lära 

sig av den, medan ett fåtal visste det ”rätta” svaret.  

Laborativt arbete visar även på positiva aspekter enligt Schwartz et al, (2004) som följde 13 

lärarstudenter och deras utveckling för naturvetenskap genom användning av laborativt arbete 

i äkta forskningsmiljöer. Resultatet visade att laborationerna var gynnsamma för studenternas 

förståelse om de genomfördes korrekt enligt Schwartz et al, (2004). Säljö & Bergqvist (1997) 

anser att när elever diskuterar med hjälp av tal, skrift och gester under en laboration gynnas 

deras lärande. Osborne & Dillon (2008) visar i två europeiska rapporter att laborationer 

väcker elevers intresse för naturvetenskap på grund av att eleverna tillåts ställa frågor 

(Osborne & Dillon, 2008). I laborativt arbete ska eleverna ställa egna frågor, föreslå 

hypoteser, söka information, observera, föreslå förklaringar och förmedla resultat anser Chinn 

& Malhotra (2002) . Ett sådant arbetssätt ger eleverna mer kontroll i det laborativa arbetet 

vilket utvecklar deras tänkande och tränar upp deras förmåga att agera som liknar den 

vetenskapliga undersökningen (Chinn & Malhotra, 2002).  

Kurten-Finnäs (2008) har själv jobbat som lärare och ser laborationer som en viktig 

motivationsfaktor inom kemiundervisningen. I öppna laborationer ställs elever inför problem 

som de måste lösa i samarbete med lärarens hjälp. Läraren ska ställa ledande frågor som kan 

få eleverna på rätt spår och som kan ge dem upplevelser av att klara kognitiva utmaningar, 

vilket kan påverka deras uppfattningar om sig själva och sin egen förmåga. Detta kan förändra 

deras attityder och intresse för kemi (Kurten-Finnäs, 2008).  Kurten-Finnäs (2008) menar 

även att elevers förståelse kan utvecklas genom dialog mellan klasskamrater och lärare. 

Syftet med detta arbete var att undersöka lärares och elevers uppfattningar om laborativt 

arbetssätt i ämnet biologi. Undersökningen avsåg även visa vad lärare anser att deras elevers 

uppfattningar är om laborativt arbete.  

 

Mina frågeställningar var: 
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Vilka uppfattningar har elever om laborativt arbete i ämnet biologi? 

Vilken uppfattning har lärare om laborativt arbete i ämnet biologi? 
 

Vad tror lärare att eleverna har för uppfattningar om laborativt arbete? 
 

Metod 

Urval 

Lärarna som jag valde att intervjua har alla undervisat på gymnasiet i flera år. En av lärarna 

gick dessutom med på att två av hans klasser, sammanlagt 48 elever, skulle besvara mina 

enkäter. Den ena klassen gick första året i gymnasiet och består av 30 elever. Den andra 

klassen gick tredje året och består av 18 elever. Dessa elever gick på ett internationellt 

engelsktspråkigt gymnasieprogram i Värmland. Enkätundersökningen gav slutligen 39 elevers 

svar på grund av att 19 % elever bortföll av okänd anledning. Eleverna som ställde upp i 

enkätundersökningen gav sitt samtycke genom att skriva på ett papper i enkäten, detta papper 

rycktes bort efter undertecknande för att enkäten skulle vara anonym. 

Läraren till klasserna är ”Johan”. Johan har varit verksam som lärare i 10 år på en 

gymnasieskola i Värmland. Hans ämnen är biologi och engelska. Att Johan undervisade i 

engelska gjorde det passande för honom att undervisa på ett internationellt program där det 

krävdes goda engelskakunskaper.  

”Cilla” undervisar i biologi, naturkunskap och miljökunskap på en gymnasieskola i Värmland. 

För tillfället jobbar hon bara på denna skola 20 % av hennes arbetstid då hon forskar 

resterande tid. Cilla har varit verksam lärare i 12 år.  

”Bea” har varit verksam lärare i drygt 25 år. Hennes ämnen är biologi, kemi och naturkunskap 

och hon undervisar på en gymnasieskola i Värmland på Teknik- och Naturvetenskapliga 

programmet.  

”Kristin” arbetar som biologi och geografi lärare på en gymnasieskola i Värmland. Hon 

forskar för tillfället större delen av sin arbetstid och har varit verksam lärare i 10 år. 

Datainsamlingsmetoder 

Det finns fyra olika metoder att insamla sitt material. Dessa är kvalitativ intervju, enkät, 

observation och textundersökning. En kvalitativ intervju passar utmärkt för att samla in 
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information till examensarbetet inom lärarutbildningen (Johansson & Svedner 2004). Jag 

tycker därför att det vore passande att använda mig utav kvalitativa intervjuer samt enkäter. 

Intervjuerna riktar sig till lärarna och enkäterna till eleverna. 

En kvalitativ intervju är inom vissa begränsade ramar, som levererar relativt öppna och 

varierade frågor till den utfrågade. Riktade frågor kan ställas så att intervjun förs in på det 

tema som ska besvaras, men frågorna ska aldrig leda till bestämda uppfattningar (Kvale & 

Brinkman, 2009). En kvalitativ (mindre styrd och öppna frågor) intervju kan genomsyra 

frågor på djupet och beskriva verkligheten som informanten upplever (Kylen, 2004., Kvale & 

Brinkman 2009). För att se till att intervjuaren håller sig till området bör en intervjuguide 

finnas med mindre styrda frågeområden (Kvale & Brinkman, 2009., Kylen, 2004). Om en 

intervjuguide inte finns med vid tillfället kan risken finnas att intervjun blir ostrukturerad och 

liknar ett vanligt samtal (Alasuutari, 1995). Dessutom ska i början av samtalet intervjuaren 

berätta vad undersökningen går ut på och klargöra syftet med frågorna, så att informanten får 

veta syftet och vet vad undersökningen går ut på (Alasuutari, 1995., Kylen, 2004). 

När intervjuaren skall tolka och återberätta vad informanten sagt är det positivt att ha spelat in 

intervjun. Då risken för missuppfattningar blir mindre än vad det skulle blivit om intervjun 

skulle nedtecknats. Intervjuaren bör dessutom ha i åtanke att bandspelare även kan ha effekten 

att det ”bromsar” informanten att säga det denne egentligen hade tänkt, detta kan även ske vid 

nedtecknande (Kylen, 2004). För att förstå informanten korrekt anser Kylen (2004) att 

intervjuaren bör vara uppmärksam på gester och tonfall. Jag ska därför spela in samtliga 

intervjuer och vara uppmärksam på vad informanten betonar för att öka tillförlitligheten i min 

undersökning. 

Det är lätt att ryckas med i intervjun och antingen hålla med eller vara oense med informatorn. 

Detta kan på så sätt påverka intervjun, därför är det viktigt att ställa neutrala frågor 

(Arfwedson et al, 1998). Dessutom anser Alasuutari (1995) att risken kan finnas att den 

intervjuade försöker svara så ”rätt” som möjligt, alltså försöka framställa sig själv bättre än i 

verkligheten under intervjun. Nyfikna frågor och visat intresse kan däremot ge intervjun ett 

mer utförligt svar (Arfwedson & Ödman, 1998., Kvale & Brinkman, 2009., Kylen, 2004).  

Kvalitativa och kvantitativa analyser passar bra att kombinera i samma studie för att analysera 

samma data (Alasuutari, 1995). Därför anser jag att intervjuer och enkäter passar bra för min 

undersökning. 
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Enligt Arfwedson & Ödman, (1998) är enkäter inget bra sätt för om man ska få fullständiga 

svar på sina frågor. Däremot menar författarna att enkäter är ett bra sätt om man ska vissa på 

en viss trend av åsikter. Kylen (2004) menar att enkäter framförallt riktar sig till många 

mottagare som kan besvaras via internet, papper eller någon annan form. Personen som delar 

ut enkäten bör se till så att de som ska besvara enkäten får oklarheter besvarade. Helst ska 

även alla enkäter besvaras i salen innan lektionen är slut. Detta för att minimera bortfall anser 

Kylen (2004). Jag har därför kontaktat en verksam lärare i biologi som ska avsätta tid för 

enkäten på lektionstid. Då anser jag att mitt bortfall inte bör bli så stort. 

Kylen (2004) skriver också att enkäten behöver ses över innan den skickas till informanterna, 

att be någon för synpunkter innan är därför viktigt. Jag ska därför försöka se till så att någon 

kan syna min enkät och intervjuguide för oklarheter. 

En inledning på enkäten behöver finnas så att de besvarande blir motiverade, inledningen ska 

helst innehålla avsikten med enkäten, hur lång tid den tar, vad som händer med svaren och var 

rapporten finns att få tag på (Johansson & Svedner, 2004., Kylen 2004). Öppna frågor samt 

alternativ frågor bör varieras. Öppna frågor ger den svarande mer frihet, men kräver samtidigt 

att denna ska kunna formulera sig (Kylen, 2004). Enkelt och tydligt språk är också viktigt för 

att de enkätbesvarande personerna ska vara intresserade av enkäten. 

Jag har som sagt valt mig utav kvalitativa intervjuer för att samla data ifrån lärare. Enkäter 

valde jag till eleverna eftersom det höga antalet gör det omöjligt i tid för mig att intervjua en 

större grupp. Med enkäter kan jag se trender hur elevernas uppfattningar är. Intervjun syftar 

till att vissa vad lärare har för uppfattningar samt vad de tror att elevers uppfattningar är inom 

laborativt arbete. Enkäten syftar till att vissa vad elevers har för uppfattningar om laborativt 

arbete. Intervjuguiden samt enkätundersökningen finns som bilaga.  

Procedur 

Jag började att ringa runt till olika skolor i två närliggande kommuner. Innan detta hade jag 

letat via internet efter nummer till biologilärare på olika skolor. En av personerna jag hade 

velat intervjua var sjukskriven.  Andra personer i samma kommun svarade inte (eller var 

sjuka) vid första dagens påringning. Jag bytte kommun och fick efter två dagars rundringning 

tag på 4 lärare som ställde upp för intervju. Vid samtalet på telefon förklarade jag att jag 

studerar på Karlstad universitet och att jag håller på med mitt examensarbete inom biologi på 

lärarutbildningen. Jag förklarade därefter examensarbetets syfte . I samtalet förklarade jag 
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även att intervjun var konfidentiell och om jag kunde spela in intervjun för min egen skull. 

Under samtalet berättade jag även hur länge intervjun beräknades ta. Samtliga tillfrågade 

godkände detta. I fallet med lärarens klasser som skulle ställa upp på enkät berättade jag att ett 

papper på godkännande att de ställer upp måste finnas med i samband med enkäten. Jag 

förklarade även hur lång tid jag tyckte att enkäten behöver ta.  

Jag tillverkade en enkät och en intervjuguide som jag lät min handledare titta igenom och ge 

sin syn på. Efter detta omarbetade jag enkäten och intervjuguiden. Enkäten levererade jag 

personligen till gymnasieskolan och bad Johan dela ut enkäten i samband med en lektion. Jag 

sa även till Johan att han gärna får understryka att eleverna kan skriva vad de tycker vid varje 

fråga/påstående. Under varje intervjutillfälle visade jag intervjuguiden och lät den ligga 

framför mig och informanten. Några dagar gick och jag genomförde samtliga intervjuer, i 

samband med insamlingen av enkäterna gjordes även intervjun med elevernas lärare. 

Databearbetning 

Efter varje intervjutillfälle valde jag att senare samma dag lyssna igenom intervjuerna vid 

datorn för att transkribera hela intervjun till skriftlig data. Detta för att enklare hitta och 

analysera vad informanten ansåg. Enkäterna valde jag att överföra till ett gemensamt papper 

för varje klass för att lättare se klassernas uppfattningar. Allt detta valde jag att göra för att 

öka tillförlitligheten i mitt arbete. 

Resultat 

Kvalitativ intervju med Kristin, Bea, Cilla och Johan 

Informanternas uppfattningar om laborativt arbete 

Kristins uppfattningar är att laborationer ofta är väldigt givande och roliga både för henne och 

för eleverna. Laborationerna kan vara ganska tidskrävande, både för- och efterarbetet, menar 

Kristin och Johan. Johan menar att det är därför han ibland drar sig för att arbeta laborativt. 

Kristin anser att laborativt arbete är viktigt, eftersom laborationerna kan variera på det sättet 

att hon ibland låter hennes elever få designa egna laborationer samtidigt som de vid vissa 

lektioner ska följa Kristins labbhandledning. Omväxling överhuvudtaget tycker Kristin samt 

Bea är viktigt, så att lärarna inte bara står och pratar utan att eleverna också får arbeta. Även 

Cilla anser att variation är viktigt men att det måste finnas en balans mellan allt.  
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Samtliga lärare anser att det är mycket viktigt med efterarbete vid varje laboration. Kristin 

menar att ”En labb där man inte diskuterar resultaten är så gott som bortkastad”. Cilla 

menar att om eleverna verkligen får fundera och reflektera över resultaten föds nyfikenhet 

samt att eleverna ökar sin kapacitet för tolkning och reflektion. 

Bea anser att laborationer måste utformas så att eleverna förstår vad de gör. Antingen att 

laborationen verifierar teorin de har pratat om eller att det är en introduktion till nästa 

teoriområde menar Bea och även Cilla. Bea och Cilla menar också att en laboration helst ska 

vara lite klurig så att eleverna med hjälp av sin kunskap ska tänka ut hur de ska göra. De 

första laborationerna anser Bea ska vara att de måste innehålla en ”aha” -upplevelse så att 

eleverna får ett förtroende för läraren. Först längre fram i kursen anser Bea att hon ska utmana 

eleverna med öppna laborationer det vill säga där de själva får tänka efter hur de ska lösa ett 

problem. Bea brukar ha en laboration där eleverna ska ta fram alla beståndsdelar ur 

”geggamoja”. Detta är en så kallad öppen laboration som eleverna tycker är rolig och där de 

känner sig duktiga efteråt när de lyckats anser hon. Även laborationer där eleverna ska följa 

anvisningar anser Bea vara viktiga eftersom att eleverna även när de är ovana ska kunna visa 

att de kan följa en labbhandledning och få fram ett resultat. Cilla anser att 

kokbokslaborationer däremot kan leda till att eleven bara gör utan att tänka efter och 

reflektera och pekar på att detta inte är en lyckad laboration. Cilla menar därför att hon har 

övervägande öppna laborationer som eleverna får vara med och själva skapa.  

Bea och Johan berättar att de inte har några problem att hitta laborationer men anser att det 

finns de områden i biologin som är något svårare att hitta laborationer i. Johan menar att 

laborationer är en ganska viktig del av undervisningen även då det finns de laborationer som 

är mer ”krystade än andra”. Dessa krystade laborationer fyller egentligen bara upp den 

laborerande tiden klassen ska uppnå men det är bara en minoritet av labbarna som är sådana 

menar Johan.  

Om Bea är positivt inställd till någonting som lärare smittar detta av sig till eleverna och 

därmed kan förväntningarna inför en laboration bli ganska bra menar Bea. Laborationer måste 

vara säkra kort anser Bea så att eleverna ser att laborationen lyckas annars finns risk för att de 

tappar suget. Även att eleven ska kunna göra vissa fel utan att resultatet blir helt meningslöst 

är viktigt menar Bea.  

Cilla anser att forskning har visat att laborationer faktiskt kan stjälpa mer än hjälpa men 

hennes personliga uppfattning är att görs laborationerna på rätt sätt bör det öka elevernas 
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förståelse för olika begrepp och fenomen. Laborationerna hjälper även till med att öka 

samarbetsförmågan, lära sig att läsa av instruktioner samt knyta an teorin till verkligheten 

menar Cilla. Hon är mycket positiv till laborativt arbete och anser att eleverna får en annan 

djupare förståelse samt ett annat sätt att komma ihåg saker på. Ger man eleverna däremot fel 

laborationer kan detta leda till förvirring bland eleverna menar Cilla och pekar på forskning 

som har visat på detta. Cilla anser att när elever kommer med förslag och frågor är det viktigt 

att hon stimulerar dessa och på så sätt tillfredställer elevernas nyfikenhet.  Att förnya och 

ändra om sina laborationer beroende på grupp och inte bara använda sig av samma 

laborationer hela tiden anser Cilla vara viktigt för att skapa ett intresse hos eleverna. Cilla 

menar att laborationer gjorda på rätt sätt ger ämnet biologi en helhet och berättar att elever 

hon haft har pratat om just den här helheten som laborationerna har bidragit till. 

På vilket sätt kan laborativt arbete främja eleverna?  

Kristin tycker sig se att naturvetenskapliga elever som laborerar ofta har bättre koll på 

säkerhetsföreskrifter och en bättre labbvana. Johan anser att han kan se i klasserna han haft att 

de har svårt att kontrollera mikroskop trots att de använt det flertalet gånger tidigare. En viss 

förbättring sker hos eleverna t.ex. så sker det en förbättring när det kommer till att studera och 

titta i mikroskop. Johan berättar att han genomför exkursioner varje år som han tycker 

uppskattas av alla. ”Det är inte för att de lär sig så mycket utan det är för att de tycker det är 

bra med variation och tycker det är roligt att komma ut och göra något annorlunda. Vi har 

kul helt enkelt”. 

Elever som inte har valt lika vetenskapliga program till exempel samhällsprogrammet kan få 

sitt intresse väckt genom laborationer menar Kristin. Kristin berättade ett exempel på en 

blodgrupperingslabb som hon hade med samhällselever där hon såg tydligt att intresset ökade. 

Hon ser tydligt om en elev har missat någon laboration då detta har synts på förståelsen vid ett 

provtillfälle. 

Laborativt arbete ska trigga flera sinnen menar Bea. Bea anser att hon ser tydligt hur 

förståelsen ökar hos elever som laborerar. Osmos är ett svårt område i ämnet biologi menar 

Cilla samt Johan och berättar att efter osmoslaborationer har fler elever fått en ökad förståelse 

för denna svåra del i ämnet. 

Vad tror du att dina elever har för uppfattningar om laborativt arbete? 
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Johan anser att det inte finns någon generell bild av hur hans elever uppfattar laborationer. 

Han menar att hans klasser oavsett om de är intresserad eller inte av laborationerna uppskattar 

att han varierar undervisningen.  

Kristin och Bea menar båda två att det är en majoritet av eleverna som kommer med en 

positiv inställning för att de ska få göra någonting medan det finns de elever som inte tycker 

om det. Cilla däremot anser att det inte finns någon av hennes elever som förespråkar teori 

framför laborativt arbete. Kristin anser att det finns gott om elever som bara vill se henne 

föreläsa och säga vad de ska kunna. Hon vill gärna locka fram experimentlusten i dessa 

personer men det är inte alltid hon lyckas. Bea anser att de naturvetenskapliga elever hon 

undervisar uppskattar att gå ifrån det teoretiska ett tag och ta till vara på de praktiska 

ögonblicken.  

Johan menar att det är väldigt olika emellan eleverna vad de tycker om laborationerna. Han 

menar att det finns de som älskar laborativt arbete medan vissa tycker det är segt. Han anser 

att det är så enkelt att det beror på intresset hos eleverna och säger att eleverna i ettan på 

gymnasiet inte har valt biologi självmant utan egentligen måste välja ett naturvetenskapligt 

ämne och väljer då biologi eftersom att det är det minst krävande ämnet. Han tycker sig känna 

att en ansenlig grupp är mindre intresserade av biologi och därmed är mindre entusiastiska av 

att laborera medan de mer intresserade eleverna bara är en liten grupp. 

Ofta överskattar läraren vad eleverna tycker är kul anser Bea och säger att även de enklaste 

laborationerna kan räcka för att sedan bygga teorin på djupet. Bea berättar liksom Cilla att de 

har fått höra av flera elever att de inte förstått vad de har gjort när de laborerat på högstadiet. 

Dessutom menar Cilla att många av hennes elever inte fått laborera så mycket när de kommer 

till gymnasiet eftersom att högstadielärarna ofta har gjort demonstrationslaborationer framme 

vid katedern. Johan anser att det finns en viss brist på laborationer då eleverna ofta kan ha 

gjort laborationerna tidigare på högstadiet vilket kan förstöra upplevelsen. Olika laborationer 

tycker olika personer är roliga anser Bea och att de något smartare eleverna ofta föredrar när 

det kommer någon klurighet medan de inte lika smarta eleverna främst utför laborationen 

efter anvisningar. Bea berättar att vissa dagar kan laborerandet hålla på långt in på 

eftermiddagen men att eleverna tar detta ganska bra ändå och menar att detta är ett tecken på 

att eleverna egentligen trivs bra med laborativt arbete. 

Cilla anser att lärare ska vara tydliga med vad de förväntar sig av laborationen så att både 

lärare och elever strävar efter samma mål. Eleverna som Cilla och Johan undervisar tycker det 
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är jobbigt att skriva labbrapporter men Cilla anser att de förstår anledningen till varför de gör 

det. Laborationer som eleverna upplever som enkla och lata gillas av många elever anser Bea 

och Johan. Öppna laborationer anses ofta som svåra och därför anser Johan att dessa inte 

stärker motivationen även om det finns en del som verkligen gillar den sortens laborationer 

skarpt. 

Dissektionslaborationer i anatomi och fysiologi anser Johan vara mycket omtyckt av 

majoriteten av eleverna. Det ser Johan delvis genom att hans ena klass inte fått ha en 

dissektion än och har varit besvikna för det. Att förstå laborationen är livsviktigt annars blir 

händelsen tråkig och eleverna ger upp anser Bea. Området i ämnet biologi där de behandlar 

människokroppen menar Bea att eleverna tycker om eftersom att det är så lätt att relatera till. 

Medan andra områden är nattsvart enligt Bea där eleverna inte förstår lika mycket. 

Vad är viktigt att eleverna lär sig? 

Att eleverna får en annan ingångspunkt till de saker de lär sig anser Kristin vara viktigast och 

att de får se att de saker de lärt sig verkligen stämmer med verkligheten. Att eleverna också 

ska kunna få ta på sig en rock och blanda kemikalier är också ett syfte i sig menar hon. Att de 

helt enkelt bara ska kunna få laborera. Kristin säger att det ska finnas något som befäster 

kunskapen hos eleverna, annars känns det meningslöst. Bea menar att elever som studerar på 

Teknikprogrammet och som redan är praktiskt lagda från första början behöver få laborera för 

att stimulera deras praktiska sida. Bea menar att eleverna tycker det är viktigt att känna en viss 

säkerhet när de jobbar med det praktiska. Även att eleverna får göra sådant som personer gör i 

verkligheten anser Bea vara viktigt. 

 Cilla är inne på samma spår och anser att varje gymnasieprograms laborationer bör vara 

utformade efter vad eleverna studerar. Cilla anser att labbrapporter är ett sätt att visa om 

eleverna har lärt sig någonting och förstått vad laborationen har gått ut på. Även att gå runt i 

klassen när de diskuterar resultaten berättar Cilla är ett bra sätt och få reda på om eleverna har 

förstått. Cilla berättar att det står i kursplanen att eleverna ska lära sig formulera och analysera 

skriftligt samt muntligt. 

Vad tycker eleverna är vikigast under laborationerna? 

Främst att göra läraren nöjd och för betygens skull menar Kristin att elevernas viktigaste 

tankar är kring laborationer. Bea och Johan är inne på lite samma spår som Kristin och anser 

att eleverna egentligen laborerar bara för att de måste göra det. Det är mycket som bara måste 
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göras anser Bea. Bea önskar sig att eleverna kunde komma med den inställningen att ”nu ska 

vi lära oss något roligt idag” men hon menar att verkligheten är en annan. Cilla däremot 

menar att hon inte upplever att eleverna bara vill få laborationen överstökad. Cilla anser att 

detta tankesätt kan de ha med sig från högstadiet men att det allteftersom försvinner då de 

börjar på gymnasiet. Att eleverna ibland tänker att ”snabbast elev ger bäst betyg” och att detta 

leder till att de försöker få laborationen så snabbt överstökad som möjligt försöker Cilla sudda 

bort ur deras tankar.  

Kristin och Bea anser även att eleverna tycker det är skoj att visualisera och koppla 

laborationen till teorin.  

Sammanställning av elevernas svar på enkätundersökningen 

Enkätundersökningen visade att majoriteten av eleverna tycker att de hade lagom med 

biologilaborationer.  

Eleverna i de två klasserna svarade väldigt olika på om biologilaborationer är roligt. I den 

äldre klassen tyckte en majoritet inte att biologilaborationerna var roliga (Figur 1). Ett fåtal 

elever skriver här att det beror på vad de laborerar med. I den yngre klassen var det en 

majoritet som tyckte att laborationerna är roliga. Eleverna skriver här att laborationerna piggar 

upp de när de får göra någonting själva och att de blir mer aktiva tack vare det laborativa 

arbetet.  

På frågan om deras förståelse ökar vid biologilaborationer svarade en klar majoritet i den 

yngre klassen att de får en ökad förståelse (Figur 2). Två elever skriver att de kommer ihåg 

mycket bättre när de läser boken och sedan praktiskt jobbar med denna teori. En elev är i 

denna klass negativt inställd till laborationer överhuvudtaget och skriver att föreläsningar med 

teori är mycket mer tidseffektivt än laborationer. I den äldre klassen tycker sig en knapp 

majoritet att de får en ökad förståelse utav laborationer. ”Förstärker teorin till verkligheten” 

skriver en elev. 

Båda klasserna förstår syftet med biologilaborationerna. En elev skriver här att många 

laborationer känns meningslösa på grund av att de redan har gjort laborationen tidigare och 

vet vad resultatet blir. 

Om en majoritet av eleverna ansåg att deras intresse ökar är svårt att utläsa ur enkätsvaren på 

grund av för splittrade svar. I båda klasserna skriver många av eleverna här att om 
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laborationen är rolig leder detta automatiskt till ett ökat intresse. Två elever skriver att 

variation gör det roligare. Om någonting är roligt leder det till ett intresse. Intresset leder till 

en ökad koncentration. Ökad koncentration leder till förstående.  

I enkäten skulle eleverna välja tre påståenden de tyckte var viktigast med biologilaborationer. 

I den yngre klassen var: ”Koppla teori till praktik”, ”Öka min förståelse” samt ”Samarbeta 

och social funktion” de mest ikryssade påståendena. Den äldre klassen mest ikryssade 

påståenden var: ”Koppla teori till praktik”, ”Öka min förståelse” samt ”Öka mitt intresse”. 

Hur biologilaborationerna kunde göras bättre svarade båda klasserna flitigt på. Några elever 

skrev att de t.ex. ville ha mindre laborationsrapporter, några andra skrev att de hade velat ha 

mer förkunskap innan vissa laborationer samt mer diskussion efter laborationen. Vad eleverna 

hade för övriga åsikter om biologilaborationer svarade eleverna relativt flitigt på också.  Här 

skriver en elev att det är viktigt att laborera och att det ger eleverna en chans att jobba 

tillsammans samt förklara för varandra, vilket leder till en djupare förståelse. Flera andra 

skriver här att de är positivt inställda till laborativt arbete och att det är skönt med variation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Elevernas svar för påståendet ”Jag tycker laborationerna är roliga”. Antalet elever, 

vertikala axeln. 
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Figur 2. Elevernas svar för påståendet ”Min förståelse ökar när vi utför laborationer”. Antalet 

elever, vertikala axeln. 

Jämförelse mellan Johan och klassernas uppfattningar om laborativt arbete 

Johan menade att klasserna hade väldig skilda uppfattningar om laborativt arbete vilket kan 

utläsas ur enkäten. Enkäten visade på att det fanns de elever som var positivt inställda till 

laborativt arbete, medan det fanns ett fåtal elever som inte alls förstod varför de hade 

laborationer precis som Johan förutspått. I enkäten tycker vissa elever att det är tråkigt att de 

redan har gjort vissa laborationer, Johan berättar i intervjun att just detta är ett problem. Johan 

anser även i intervjun att det är viktigt för eleverna att ha roligt även om det inte 

märkvärdigtviss behöver vara speciellt lärorikt, vilket vissa elever uppskattar enligt 

enkätundersökningen. 

Johan antydde på i intervjun att laborationsrapporter inte var speciellt kul för eleverna vilket 

många elever uttryckte i enkätsvaren. Johan menade rent av att rapporterna förstörde mycket 

utav glädjen med att laborera. Exakt detta skriver någon elev i enkätundersökningen.  

Diskussion 

Jag skulle vilja sammanfatta vad jag tycker är viktigt att mina resultat har visat. Resultaten 

visade att tre utav fyra lärare ansåg till stor del att deras elever kommer på laborationen bara 

för att få den överstökad. Samtliga lärare anser att det är viktigt med variation. Samtliga lärare 

menar att många av deras elever tycker om att laborera.  
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Det lite oroande resultatet av enkätundersökningen var att elevernas intresse inte ökade på 

grund av laborativt arbete. Enkätundersökningen visade tydligt att eleverna får en ökad 

förståelse vid laborativt arbete. Detta stämmer väl överens med Roth et al, (2009) som i sin 

undersökning visade att laborativt arbete ger en ökad förståelse hos elever. Det finns dock de 

som anser att laborativt arbete kan ha en negativ inverkan hos elever. Högström (2009) anser 

att elever inte lär sig relevant fakta av laborativt arbete. Även Säljö & Bergqvist (2007) menar 

att elever saknar de nödvändiga kunskaper som laborationen skall ge och lärde sig heller inte 

dessa efter att laborationen var slut.  

Många av eleverna i enkätundersökningen tyckte däremot att laborativt arbete är något kul. 

Intervjuerna med de utvalda lärarna visade även att lärarna anser att en majoritet av eleverna 

tycker om att laborera i biologi. Lindahl (2003) skriver att det uppskattas hos många elever 

och att eleverna anser att de har för få laborationer i ämnet biologi. Min enkätundersökning 

visade även detta. De yngre eleverna var mycket positiva till laborativt arbete medan de äldre 

var mer negativa. Varför de äldre eleverna inte var lika positivt inställda till laborationer i 

biologi trodde Johan berodde på på att antalet laborationsrapporter som de ska lämna in är 

väldigt många. Jag tror att hos de yngre eleverna så finns intresset och motivationen kvar när 

det gäller laborationer eftersom de inte behöver lämna in så många skriftliga 

laborationsrapporter utan deras laborationer går mest ut på att utföra och ge en ökad förståelse 

genom muntliga diskussioner. När de yngre eleverna sedan får börja lämna in allt fler 

laborationsrapporter tror jag precis som Johan att inställningen blir en annan. 

Johan samt en stor del av de äldre eleverna i min enkätundersökning ansåg att de skriftliga 

rapporterna inte gjorde inställningen till laborativt arbete i biologi bättre.  Johan förklarade 

också att elever som studerar en naturvetenskaplig linje oftast har ett större intresse för ämnet 

biologi. Detta gjorde dessa elever inte och Johan menar  vidare att detta kan vara anledningen 

till varför vissa av eleverna inte har någon positiv inställning till laborativt arbete. Högström 

(2009) anser att det bör finnas två självklara aspekter med laborativt arbete och den ena av 

dessa två är att laborationen alltid skall utgå från elevens utbildning. Jag tolkar detta som att 

det är viktigt att laborationerna kopplas till den linje som eleven studerar. En annan av mina 

informanter, Cilla, menar att en elev oftast vill få skolan överstökad. Detta i sin tur menar hon 

kan bidra till att elever utför laborationer snabbt och kanske rentav slarvigt. Jag som lärare 

måste på något sätt försöka se till så att mina elever känner ett syfte med att gå i skolan, mer 

än att bara få den överstökad. Jag anser att det i vissa fall inte är laborationerna som är 

problemet utan det finns de elever som bara vill få skolan överstökad. Mina informanter tror 
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att många av deras elever vill få skolan avklarad så fort som möjligt och därför inte ser något 

positivt med laborativt arbete. Enkätundersökningen visade tydligt att de äldre eleverna inte 

tyckte laborativt arbete var roligt och jag tror att detta bland annat kan vara för att de vill få 

skolan avklarad och i samband med de skriftliga rapporterna de måste skriva. 

Enkätundersökningen visade tydligt att elevernas förståelse ökade på grund av laborativt 

arbete precis som Schwarts et al, (2004) samt Roth et al, (2009) visade i deras 

undersökningar. Jag tror att om laborationer utförs korrekt så har eleverna en mycket stor 

chans till att öka sin förståelse inom biologi. Finns det något som är oklart och som skulle 

kunna förvirra eleverna i en laboration så tror jag att intresset kan minska och därmed även 

förståelsen. Lindahl (2003) visar på att om eleverna inte vet vad de ska få ut av laborationen 

så förstår de inte syftet med att laborera. 

Variation anser jag tillsammans med mina informanter vara något som är viktigt för att elever 

ska orka igenom skolan och kunna finna motivation. I Lpo 94 betonas detta genom att 

undervisningen skall vara en balans mellan det teoretiska och det praktiska och att dessa två 

komponenter kan främja elevers lärande. Jag anser då att laborativt arbete är ett bra och 

stimulerande sätt att variera undervisningen så att det blir en bra balans mellan de två 

komponenterna.  

I min enkätundersökning gavs utrymme där eleverna fick ge synpunkter på hur laborationer i 

biologi kunde förbättras. Många av eleverna svarade flitigt på denna fråga och detta anser jag 

tyder på att en hel del elever vill försöka utveckla och ge sin syn på hur laborativt arbete kan 

förbättras. Många av eleverna ansåg att de skriftliga rapporterna bör minskas, att läraren bör 

vara kreativ eftersom det är roligare, att det blir ett roligt break från muntliga föreläsningar 

och det är bra att laborera innan prov. 

Jag har som sagt använt mig av en lärares båda klasser. Ifrån början var tanken att jag skulle 

ha använt mig utav elever från olika lärare.  Det utföll tyvärr inte, på grund av att när jag 

kommit upp i 4 intervjutillfällen var det bara en lärare som kunde ställa upp med klasser för 

att besvara mina enkäter. Hade mer tid och klokhet från min sida funnits hade jag försökt 

finna fler lärare och elever som hade kunnat ställa upp. Alla elever var inte närvarande vid 

enkättillfället, men det var ändå 39 elever som gav sin syn på laborativt arbete vilket jag 

tycker är en relativt lagom grupp för att vissa på deras uppfattningar. Förvånansvärt många 

elever skrev dessutom utförliga svar i enkäten. Enkätens upplägg samt många av påståendena 

är jag nöjd med och jag skulle vilja påstå att jag fick en bra bild över elevernas uppfattning. 
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Något påstående valde jag att inte ta med i resultatet på grund av risk för misstolkning. Om 

mer tid hade funnits hade jag gärna för att få min undersökning mer tillförlitlig velat intervjua 

utvalda elever utifrån att ha läst deras enkätsvar.  

Mina kvalitativa intervjuer med informanterna tyckte jag fungerade väldigt bra för att vara 

första gången. Lärarna var enligt mig ärliga när frågorna besvarades och jag kände inte att 

någon utav informanterna kände sig pressad eller stressad under intervjutillfället. Att det var 

första gången jag utförde en kvalitativ intervju kan ändå säkerligen ha påverkat mitt resultat.  

Jag har fått många nya insikter och nya tankesätt under varje intervjutillfälle samt när jag läst 

igenom elevernas svar. Jag anser att mitt resultat kan stämma överens med resterande omvärld 

i många fall. 

Under tiden jag har gjort detta projekt har jag fått bilden av att laborativt arbete är positivt om 

det utförs på ett korrekt sätt, därför kommer jag som blivande lärare variera min undervisning 

i båda mina ämnen med någon sorts laborativt arbete. 
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Intervjuguide: Uppfattningar om Laborationer 

Vem är du? Berätta kort om ditt yrke. 

Vad har du för uppfattningar om laborativt arbete? 

• Vad är anledningen till att ni laborerar? 

• Hur upplever du era laborationer? 

• Hur viktigt tycker du att laborativt arbete är? 

• Vad är viktigt att eleverna lär sig? 

Vad tror du att dina elever har för uppfattningar om laborativt arbete? 

• Vad får du för respons av eleverna? 

• Hur upplever eleverna laborationerna? 

• Vad tror du att eleverna tycker är viktigast under laborationer? 

• Exempel? 
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Enkät: Laborationer i ämnet biologi på gymnasiet 

Mitt namn är Joakim Andersson och jag studerar till gymnasielärare vid Karlstads universitet. 

Jag håller just nu på med mitt examensarbete inom lärarutbildningen. Syftet med mitt projekt 

är att se vad lärare och elever har för uppfattningar om laborativt arbete inom biologi och för 

att se om dessa uppfattningar skiljer sig.  

Enkäten som jag tillverkat är en stor del av mitt examensarbete och jag skulle vara mycket 

tacksam om ni vill besvara frågorna som är på nästa sida.  

Jag räknar med att enkäten ska ta cirka 5 minuter. Enkäten är anonym och i mitt 

examensarbete kommer skola och namn att vara dolt under hela projektets gång. 

Undrar ni något om enkäten eller mitt examensarbete finns jag att nå på: 

joakande101@student.kau.se 

Denna enkät kräver att du godkänner ditt medtyckande. Därför behöver jag er namnteckning 

här nedan så att jag kan ta del av era åsikter. 

Jag godkänner mitt deltagande i denna enkät: 

O  Ja!  O  Nej! 

Namnteckning:_________________________________________________ 

Tack på förhand! 
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Enkät: Laborationer i ämnet biologi på gymnasiet 
Enkäten beräknas ta ca: 5 minuter och är anonym.  

Ålder:____ Gymnasieprogram:__________________________ O  Man O  Kvinna 

Ange i vilken grad du håller med i följande påståenden: 

1 = Absolut Nej 2 = Nej 3 = Neutral 4 = Ja 5 = Absolut Ja 

Påståenden om biologi laborationer, ringa in siffran du tycker passar bäst. Kommentera 

gärna! 

 
1. Vi har för lite biologilaborationer. 

 
1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

2. Jag tycker laborationerna är roliga. 
 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

3. Min förståelse ökar när vi gör laborationer. 
 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

4. Jag förstår syftet med laborationer. 
 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5. Jag förstår varje procedur under laborationerna. 
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1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Mitt intresse för biologi ökar när vi laborerar. 
 

 
1 2 3 4 5  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
7. Detta tycker jag är viktigt med biologilaborationer. 
 

Fyll i 3 utav de påståenden du tycker är viktigast. 
 
O Koppla teori till praktik.  O Praktiska färdigheter. 
 
O Öka min förståelse.  O Förstå forskares vetenskapliga arbetssätt. 
 
O Öka mitt intresse.  O Förståelse av naturvetenskapliga fenomen. 
 
O Samarbeta och social funktion. O Något annat, skriv nedan. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
8. Hur kan biologilaborationer förbättras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Övriga åsikter om biologilaborationer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack! 
 


