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Arbetets syfte är att undersöka vilket stöd som finns i lärarhandledningar. För att ta 

reda på det har vi analyserat två lärarhandledningar. Analysen gjordes med hjälp av 

en innehållsanalys baserad på det Elo och Kyngäs beskriver i sin artikel. Elo och 

Kyngäs analysmetod användes både vid insamlingen av data samt vid bearbetningen 

av data, vid dessa moment användes även Bryman som referensmaterial. Vi hittade 

två kategorier som var: Syfte och Förslag på Laborativt arbete. Inom dessa fanns det 

underkategorier som elevexperiment och kopplingar till läroplanen. Vår slutsats är 

att dessa lärarhandledningar stödjer lärare i olika stor grad inom dessa områden, 

genom att koppla till läroplanen, ha många uppgifter, ge syfte, instruktioner, stöd vid 

konkretisering samt förklaringar till läraren. 
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1: Inledning 

Inom skolan anses de naturvetenskapliga ämnena vara abstrakta, det betyder att de 

anses vara kopplade till koncept, regler och lagar. Abstrakta ämnen kan göra att det 

är svårt för elever att förstå samt att det kan vara en utmaning för lärarna att 

undervisa. Lärarna kan också få problem med att försöka använda de abstrakta 

delarna i en konkret eller laborativ undervisning (Origo, 2017; Skolverket 2015). 

 

När “Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Lgr11, 

Skolverket, 2011) togs i bruk innehöll den nya skrivelser, som beskrev att 

utbildningen ska vara mer kopplad till vardagen. I Lgr11 har Skolverket lagt till att 

eleverna ska kunna arbeta med olika vetenskapliga metoder och arbetssätt, vilket kan 

innefatta laborativt arbete. Detta kan jämföras med läroplanen “1994 års läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet” (Lpo94, Riksförbundet Hem och skola 

Studiefrämjandet, 1994; Utbildningsdepartementet, 1994) där dessa mål inte fanns . 

Andrée och Lager-Nyqvist (2011) skriver om en förändring av läromedel inom 

naturvetenskapen, som genomfördes upp till när den nya läroplanen släpptes. Hon 

menar att läromedlen blev mer konkreta och hade fler laborativa inslag. 

  

Ball och Cohen (1996) skriver att läromedel påverkar undervisningen till en hög grad. 

Läromedlet påverkar hur läraren arbetar med området, samt att lärarens attityd till 

läromedlet påverkar hur hen använder det (Ball & Cohen, 1996; Remillard, 2016). 

Remillard menar att om läromedlet ger ett bra stöd, samt hjälper läraren i sitt arbete 

får hen en positiv syn på läromedlet och undervisningen förbättras. Hon säger att 

läromedel behöver ge stöd till lärarens arbetssätt för att undervisningen ska gå bra. 

Att komplettera och täcka upp de områden läraren känner sig svag eller osäker i är 

läromedlets roll. Remillard beskriver också att lärare använder mer tid för att planera 

lektioner, om de inte har en lärarhandledning som stödjer dem. 

 

Enligt Remillard (2016) samt Ball och Cohen (1996) uppkommer det problem när 

lärarhandledningar inte stödjer och komplementerar lärarnas undervisning. Lärarna 

får inte tillräckligt med stöd i de delar där de är svaga, det gör så att lärare som 

använder de lärarhandledningar ger en sämre undervisning. På grund av det finns 
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också problemet att lärare väljer att strunta i lärarhandledningar och gör eget 

material, ofta tar det längre tid och har sämre kvalitet än lärarhandledningar. Därför 

är det viktigt att lärarhandledningar ger ett bra stöd för lärarna (Ball & Cohen, 1996; 

Remillard, 2016). 

 

På grund av de olika ändringar som har skett i läroplanen och lärarhandledningar 

kommer arbetet analysera lärarhandledningar. En annan anledning för att analysera 

lärarhandledningar är för deras påverkan på undervisningen. Detta tillsammans med 

att få en förståelse över vilket stöd lärare har och vilket stöd lärarstudenter kommer 

ha tillgång till efter de har avslutat sin utbildning.  

1.1: Syfte 

Arbetets syfte är att undersöka vilket stöd lärarhandledningarna ger lärare att arbeta 

laborativt i NO-undervisning. 

 

Forskningsfråga: 

-På vilka sätt stödjer lärarhandledningen läraren att arbeta laborativt i klassrummet? 
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2: Bakgrund  

Detta kapitel presenterar de definitioner, begrepp och den forskning som används i 

arbetet. 

2.1: Definitioner och Begrepp 

Här presenteras och definieras viktiga begrepp som används inom arbetet. En del av 

begreppen förtydligar arbetets innehåll. Andra är centrala begrepp och definitioner 

som används i datainsamling och databearbetningen.  

2.1.1: Laborativt arbete 

Enligt Högström (2009) är laborativt arbete en praktisk verksamhet, arbetet 

genomförs av lärare och elever. Han menar att under det laborativa arbetet möter 

lärare och elev olika begrepp och processer som sedan illustreras och diskuteras. 

Högström skriver att arbetet kan både vara lärarlett eller att elever arbetar utifrån 

instruktioner. Hofstein och Lunetta (2004) skriver att laborativt arbete anknyter 

naturvetenskaplig kunskap till det vardagliga livet. De menar att målen med 

laborativt arbete är att utveckla förståelse av naturvetenskapliga begrepp och av 

naturvetenskapens karaktär. Hofstein och Lunetta och Högström, Ottander och 

Benckert (2006) beskriver också att laborativt arbete utvecklar intresse, praktiska 

färdigheter och ett naturvetenskapligt tankesätt hos elever. Fast Malmers (1990) och 

Lundberg Sterner (2009) forskning tillhör matematikforskningen beskriver dem 

laborativt arbete på ett liknande sätt som den naturvetenskapliga forskningen. Enligt 

Malmer och Lundberg och Sterner (2009) är laborativt arbete och laborativa 

arbetssätt undervisning som är verklighetsanknuten. Laborativa arbeten utgår från 

konkreta situationer. Malmer beskriver det laborativa arbetet som en länk mellan den 

konkreta verkligheten och det abstrakta. Laborativt arbete är till för att förklara och 

ge eleverna mer förståelse för abstrakta koncept.   

 

 Enligt Jenkins (1999) och Wellington (1998) kan laborativt arbete delas in i tre 

huvudområden, vilka kan likna syften. Det första området är att laborativt arbete ska 

hjälpa eleverna att förstå naturvetenskapliga begrepp, fenomen och modeller. Det 

andra området är till för att utveckla elevens intresse för de olika ämnena inom 

naturvetenskapen. Det tredje området ger eleven färdigheter att hantera utrustning 
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som behövs. Det kan vara olika mätinstrument eller annan utrustning eleverna kan 

behöva för att få fram information. 

  

2.1.2 Abstrakt arbete  

Det abstrakta arbetet är när man kopplar ett fenomen till ord och andra koncept. Det 

finns en avsaknad till konkreta material som eleven kan arbeta och känna på. En 

avsaknad på visuella hjälpmedel finns också. Det abstrakta arbetet brukar komma 

efter det laborativa och är där för att ge ord och förklaringar varför det konkreta 

laborativa arbetet gjorde och hände. Lundberg och Sterner (2009) beskriver det 

abstrakta arbetet som ett arbete med endast ord och koncept med avsaknad till 

konkreta material och visuella hjälpmedel. De beskriver också hur det är en del av 

utvecklingen för eleverna. Först att eleverna först förstår något genom laborativt 

arbete att känna och experimentera med ett område och sedan med den förståelse 

kunna förstå området i abstrakta arbete.  

2.1.3: Konkretisering 

I varken Lpo94 eller Lgr11 uppmärksammas begreppet konkretisering vilket har lett 

till att det finns en friare tolkning bland lärare och pedagoger av metoden 

konkretisering (Karlsson & Kilborn, 2015). Det har gjort att det är svårt att hitta en 

definition som alla följer. På grund av detta har vi använt oss av den här forskningen 

som definition av konkretisering. 

  

Lundberg och Sterner (2009) och Trygg (2014) beskriver konkretisering som ett 

arbete där man går från laborativt arbete till det abstrakta arbetet, eller från abstrakt 

arbete till laborativt arbete. De delar in arbetet i tre faser. Den första fasen av att 

arbeta med konkretisering börjar med att läraren introducerar ett nytt område, 

genom laborativt arbete. Där använder hen visuella verktyg och låter eleven använda 

olika material för att pröva sig fram och få förståelse. Trygg  menar dock att den 

första fasen inte alltid börjar med konkreta material, när ett nytt område 

introduceras. I den andra fasen av konkretisering sker en övergång mot mer 

abstrakta former. Läraren byter ut konkreta samt laborativa delar mot förklarande 

koncept och texter. I den tredje fasen går läraren över till att undervisa abstrakt och 

har inga inslag av laborativa eller konkreta element.  



  

 

5 

 

  

Avsikten med konkretisering är att hjälpa eleverna att uppfatta och förstå ett 

sammanhang, koncept eller ord. För att konkretisering ska fungera använder läraren 

sig av; språket, tidigare erfarenheter, samt laborativt arbete som eleverna redan 

känner till och kan knyta an till (Löwing & Kilborn, 2002). 

2.1.4: Laborativa verktyg/material 

I det laborativa arbetet kan begreppen laborativa verktyg och laborativa material 

förekomma. Arbetet använder denna definition för dessa begrepp.  

 

Trygg (2014) skriver att laborativa material kan delas upp i tre kategorier. 

Den första kategorin är vardagliga föremål som finns hemma hos eleverna, i skolan, i 

samhället och i naturen. Dessa kan användas i undervisningen. Det första kategorin 

Trygg beskriver är redskap för att mäta, som hushålls mått, våg och termometer. Den 

andra kategorin är pedagogiska material som är speciellt framtagna för att användas i 

undervisningen. Kategori tre består av spel. Spel kan vara laborativa verktyg, både 

spel som är gjorda för undervisning och spel som är för nöjes skull. 

2.2: Tidigare forskning 

Här presenteras relevant forskning som används i arbetet. Forskningen kommer både 

ifrån naturvetenskapliga och matematiska ämnesforskningen.   

2.2.1: Lärarhandledningars påverkan på undervisningen: 

Enligt Ball och Cohen (1996) har lärarhandledningen en stor påverkan på hur en 

lärare undervisar. Lärarhandledningar kan både påverka en lärare negativt och 

positivt. En lärarhandledning som är anpassad, har rätt stöd och många 

tillvägagångssätt gör att lärare med olika lärostilar kan använda den. En 

lärarhandledning som inte är anpassad för läraren påverkar ofta delar av 

undervisningen negativt. Ball och Cohen nämner följande exempel; Det är större 

chans att undervisningen blir sämre, om lärarhandledningen inte ger tillräckligt 

mycket information eller har otydliga instruktioner för läraren. De beskriver också att 

lärarhandledningen både skall vara ett stöd för läraren att lära sig om ämnet samt att 

den skall ge läraren olika valmöjligheter för att lära ut. Om inte lärarhandledningen 

ger detta stöd, menar Ball och Cohen att läraren kommer att välja att inte använda 
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lärarhandledningar eller material runt omkring lärarhandledningen. Lärarna 

kommer istället försöka skapa eget material, som blir mer tidskrävande för dem 

(Remillard, 2016). 

  

Remillard (2016) beskriver att lärares åsikter om läromedel och lärarhandledningar 

ofta är negativa. Lärare anser sig själva som dåliga lärare om de använder sig av 

läromedel och lärarhandledningar för att lära ut. Detta sker oftast på grund av två 

orsaker. Den första anledningen är att lärare ska skapa eget material, detta har blivit 

en norm för att vara en så kallad bra lärare. Den andra anledningen är för att 

läromedlet inte ger tillräckligt med stöd i lärarens undervisning. Detta gör att lärare 

inte väljer att använda lärarhandledningar. Det tar då mer tid för läraren att planera 

lektionen. Detta kan påverka undervisningen på negativa sätt. 

2.2.2: Laborativt arbete i undervisningen 

När undervisningen innehåller laborativt arbete och laborativa verktyg får eleverna 

en mer konkret syn på det ämne de arbetar med (Toplis, 2011). Enligt Toplis får det 

en positiv påverkan på elevernas lärande. Toplis skriver att elever som arbetar med 

de naturvetenskapliga ämnena på ett praktiskt sätt får ett större intresse för ämnet. 

Eleverna får en förståelse som de inte skulle ha haft om arbetet var teoretiskt. Archer 

(2007) skriver att eleverna bör få arbeta laborativt, för att få en förståelse för de olika 

skeenden som sker. Archer beskriver att eleverna ska skapa sina egna tankar om vad 

de tror ska hända. Detta ska ske med elevens eget syfte och inte bara en repetition av 

vad andra har gjort. Elevernas tankesätt vidgas och de börjar tänka i nya banor, med 

detta kan man skapa diskussioner som kan utvidga dem ännu mer menar Archer. 

  

Toplis (2011) menar att laborativt arbete i undervisningen är något man behöver. 

Detta för att eleverna behöver variation och för att laborativt arbete hjälper elever 

som har det svårt med abstrakta områden. Det laborativa arbetet hjälper eleven och 

eleven anser också att arbetet är roligare. Jenkins (1999) beskriver att eleverna bara 

kan få förståelse för fenomen i naturvetenskapen genom laborativa uppgifter och 

övningar. Jenkins skriver att dessa övningar ger dem en förståelse för naturvetenskap 

som inte det abstrakta ger. Han menar dock att båda delar är lika viktiga, men att det 

är det laborativa som ger förståelse för de abstrakta till eleverna. 

  



  

 

7 

 

I Rikskonferensen i ämnesdidaktik (2011) skrivs det att elever är i behov av laborativt 

arbete och Standish (2012) menar att elever endast genom praktiskt arbete kan få de 

kunskaper de behöver. Standish och Archer beskriver också att när man har 

laborativt arbete med i undervisningen kan det leda till ökad förståelse och i 

kombination med läsning ska eleverna kunna lära sig på en djupare nivå (Archer, 

2007; Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2011; Standish, 2012). 

 

Enligt Lundberg och Sterner (2009) får elever en större förståelse i ämnet, genom att 

arbeta laborativt med material som de kan ta och känna på. När eleverna diskuterar 

arbetet muntligt med varandra hjälper det dem att skapa förståelse. Genom att arbeta 

laborativt med material, ges eleverna förutsättningar till att lättare förstå idéer och 

begrepp skriver Lundberg och Sterner. 

  

Butterworth och Yeo (2010) skriver att lärarledda demonstrationer är en viktig del av 

undervisningen. De menar att under demonstrationer får elever hjälp att förstå hur 

de ska använda laborativa material, genom att läraren visar hur. Björnström (2012) 

hävdar att det är viktigt att laborativa material alltid finns tillgängligt för eleverna i 

klassrummet. Han fortsätter med att säga att en del lärare väljer dock att plocka bort 

det laborativa materialet innan vissa elever klarar av att tänka abstrakt. Detta menar 

han gör att det blir påfrestande för de elever som fortfarande behöver det laborativa 

materialet. 

 

Hult (2010) berättar att det finns sju syften med att använda laborativt arbete i 

undervisningen. Det första syftet är att komplementera olika teoretiska moment och 

ge eleverna en chans att få en konkret syn på fenomenet. Det andra syftet är att 

hjälpa elever att utveckla sin analytiska och kritiska förmåga. Det tredje syftet är att 

hjälpa elever till ett meningsfullt lärande. Fjärde syftet är att det underlättar 

förståelsen för vetenskapligt arbete. Det femte syftet är att det ger eleven möjligheter 

att arbeta med vetenskapliga arbeten vilket ger eleven vana. Sjätte syftet är att det 

kan hjälpa eleverna att bli motiverade. Det sista syftet är att det kan vara ett 

instrument för att utveckla elevernas sociala förmåga.  
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2.2.3: Lärarhandledningars stöd för lärarna 

I denna del beskriver vi vilket stöd som kan ges till lärare genom att använda sig av 

lärarhandledningar. 

 

Remillard (2016) tar upp att “bra” lärarhandledningar finns för att komplettera 

läraren i sin undervisning. Den ska kunna hjälpa läraren på de ställen där hen känner 

sig osäker, samt vara anpassningsbara för läraren. Detta stöd skulle kunna vara att 

lärarhandledningen ger extra information om det ämnet. Remillard berättar att 

lärarhandledningar ska vara förklarande vid genomgångar och till syfte. Den ska 

hjälpa förklara syftet med de olika delarna till läraren ska utföra. Enligt Remillard är 

dock en lärarhandledning bara så lika bra som den lärare, som använder sig utav den. 

Om läraren saknar den kunskap som behövs för att använda lärarhandledningen på 

ett effektivt sätt påverkas undervisningen negativt. Detta medför att arbetet med 

lärarhandledningen blir sämre. 

 

För att lärarhandledningar ska förbättras, behöver de skapas för att hjälpa lärare att 

arbeta mer effektivt och ge lärare mer förståelse (Ball & Cohen, 1996). Ball och Cohen 

fortsätter och skriver att om läromedlet inte är utvecklat för att hjälpa lärarna på ett 

effektivt sätt kommer läromedlet vara mer i vägen än till nytta. 
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3: Metodologi 

I det här kapitlet presenteras hur arbetet genomfördes. Först redovisas arbetets 

urval, följt av de metoder som användes vid datainsamlingen och databearbetningen. 

Kapitlet avslutas med arbetets etiska ställningstagande, arbetets trovärdighet. 

3.1: Urval  

Enligt Bryman (2011) behöver man utgå från ett antal saker när man ska arbeta med 

innehållsanalysen. Forskaren ska tänka på det medium hen ska analysera, när det du 

analyserade släpptes, relevans för den forskning du ska utföra. För att svara på dessa 

utgick arbetet från relevansen hos de olika böckerna eller digitala versionerna på 

skolorna. Tre lärare som undervisar i NO-ämnena fick frågor om böcker som de 

använde, fanns på skolan och som de kände till. Utifrån svaren kom det fram tre 

bokförlag med serier inom NO-ämnena. Den andra faktorn var när utgåvorna 

släpptes, lärarna berättade att de hade den nyaste upplagan av de böckerna och att de 

äldre släpptes innan Lgr 11. Tredje faktorn var i vilket medium texten var i, de tre 

läromedelsserierna fanns både i e-bokform och bokform. Dock var det en serie som 

endast fanns i e-bokform och kunde inte beställas av privatpersoner. 

  

Då det inte gick att få tag på e-boks versionen av en av lärarhandledningarna som 

privatperson kunde inte arbetet använda den. Det slutliga urvalet består av två 

lärarhandledningar från de två förlag som hade sina lärarhandledningar som böcker 

istället för licenser, Boken i fysik och kemi av Persson (2016) och Fysik och kemi, 4-6 

Lärarbok från puls serien av Sjöberg och Öberg (2011). 

 

Det val av olika vetenskapliga artiklar är blandat mellan matematik samt 

naturvetenskapliga källor. Det är för att både matematik och naturvetenskaplig 

forskning tar upp laborativt arbete och arbetet runt hur lärarhandledningar kan 

påverka undervisningen.  
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3.2: Datainsamlingsmetod 

Den metod som arbetet använde för att samla in data var en induktiv innehållsanalys. 

Metoden hämtades från Elo och Kyngäs (2008), ett arbete om forskningsmetodologi. 

Den metod som Elo och Kyngäs beskriver för att samla in data i ett induktivt arbete 

går ut på att definiera vad som gör texter relevanta och hitta de relevanta texterna. 

Arbetet gjorde detta genom att varje stycke lästes och till varje stycke ställdes frågan, 

svarar detta på arbetets forskningsfråga. Om stycket svarade på forskningsfrågan 

plockades stycket ut för vidare bearbetning, till exempel om stycket ger ett exempel 

eller förtydligar något kopplat till laborativt arbete. Denna metod användes för alla 

lärarhandledningar som undersöktes. Arbetet använde även Bryman (2011) som 

referens under datainsamlingen. Då han bland annat skriver om hur man kan göra 

studier av texter.  

 

I arbetet med datainsamlingen användes också olika ord, fraser och ämnen för att 

enklare kunna definiera vilka texter som svarade på arbetets syfte. Ord och fraser 

som användes var; praktiskt, material, arbeta med, experiment, naturvetenskapliga 

arbetssätt, laborativt, par, osv. Dessa ord kom från de tidigare definierade begreppen 

(se rubrik 2.1) och forskningen (se rubrik 2.2) (Högström et al, 2006; Jenkins, 1999). 

 

Innehållsanalysen är en metod som används för att analysera texter och deras 

innehåll. Metoden kan användas för olika typer av texter. Innehållsanalysen är gjord 

för att hitta relevant information i text (Bryman, 2011). Det är utifrån detta som 

arbetet har valt att använda innehållsanalysen som metod. Detta då metoden speglar 

syftet med arbetet.  
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3.3: Databearbetningsmetod 

Det databearbetande steget i Elo och Kyngäs (2008) är ett organiserande steg där 

arbetets data sorteras. Detta gjordes genom att koda arbetets data, för att få fram ett 

antal kategorier. Den kodningsmetod som arbetet använde är baserad på vad Elo och 

Kyngäs skriver om kvalitativ dataanalys, med stöd av vad Bryman (2011) säger om 

grounded theory. Metoden går ut på att hitta likheter i data och sortera utifrån dessa 

likheter. Den sorterade data bildar kategorier utifrån likheterna. Det vill säga om 

flera data liknar varandra bildar dessa tillsammans en kategori. Arbetet gjorde detta 

genom att de texter som tagits fram under datainsamlingen lästes igenom en efter en. 

Om innehållet i en text liknande innehållet i en annan text som tidigare bearbetats så 

sorterades de tillsammans. I båda böckerna hittas texter som till exempel beskriver 

elevexperiment. Dessa texter läggs då ihop under samma kategori. Metoden påverkas 

dock av skribenternas egna uppfattningar och erfarenheter vilket påverkar resultatet. 

Bryman (2011) delar uppfattningen att resultatet ändras beroende på vilka skribenter 

som skriver texten. Detta på grund av vad skribenterna tolkar utifrån deras data. 

 

Under kodningen framträdde två tydliga teman hos texterna. Dessa teman bestod av 

övergripande likheter som fanns hos flera grupper med texter, som sorterats 

tillsammans. Det vill säga att grupperna av texter inom varje tema liknade varandra 

men hade distinkta olikheter. Efter att dessa teman hittades jämfördes varje 

resterande text först med dessa teman. Om de fanns likheter mellan texten och ett av 

temana jämfördes texten med de textgrupper inom temat, för att sorteras in. Detta 

för att underlätta bearbetningen. De teman som framträdde blev sedan arbetets 

kategorier och grupperna inom varje tema blev arbetes underkategorier, vilka båda 

presenteras i arbetets resultat (se rubrik 4). Efter att alla texter sorterats analyserades 

alla grupper med texter för att få fram en definition, utifrån arbetets syfte och tidigare 

forskning(se rubrik 1 & 2). 

  

Exempel på databearbetning:   

Luft i påse 

Släpp in lite luft i en plastpåse och håll för öppningen. Hur känns det när man klämmer på påsen? 

Stoppa ned påsen i vatten. (Det är något som tar emot.) Vad är det i påsen? (Luft) (Persson, 2016 s.77) 

  

Flytta ljudet 
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Man behöver: 

 plastmuggar 

 stark sytråd 

 tändstickor eller andra små pinnar 

 några meter trädgårdsslang 

 trattar (minst två) som passar i slangen 

A Gör en burktelefon av två plastmuggar och några meter av stark sytråd. Gör ett litet hål i botten 

på varje mugg. Stick igenom tråden och fäst den genom att knyta den runt en bit av en tändsticka. Håll 

tråden spänd och pröva telefonen. Kommer ljudet fram om man tar tag i tråden? 

B Gör en slang telefon av två trattar och ett stycke trädgårdsslang. Pröva telefonen. Hur kan man 

hindra ljudet?  (Sjöberg & Öberg, 2011, s.38) 

  

Syfte 

Kapitlet Elektricitet syftar till att eleverna praktiskt ska få utforska hur enkla strömkretsar fungerar. 

De ska nå kunskap om dels den elektriska strömmens grundläggande egenskaper, dels hur el används i 

samhället för att överföra energi. (Sjöberg och Öberg, 2011, s.112) 

  

Den första av exemplets texter är från Boken om fysik och kemi (Persson, 2016), 

medan de andra två texterna är från puls (Sjöberg & Öberg, 2011). De två första 

texterna Luft i påse och Flytta ljudet är instruerande texter, medan den tredje texten 

Syfte är en informerande text. De första texterna är instruktioner på hur två olika 

experiment ska genomföras och sorterades därför in tillsammans och hamnar under 

samma kategori i resultatet. Den tredje texten är en text som förklarar syftet med 

nästkommande avsnitt och lyfter avsnittets laborativa delar. Denna text är tydligt 

annorlunda från de andra texterna i exemplet. Detta då den både är av en annan text 

typ och inte förklarar hur ett experiment kan genomföras. Den sorterades därför in i 

en annan grupp av texter, vilka sedan bildar en annan kategori i resultatet. 

3.4: Etiska överväganden  

Enligt vetenskapsrådet (2017) ska de som forskar alltid ta hänsyn till de som blir 

påverkade av forskningen. Forskare ska inte på något sätt påverka de som är med i 

forskning på ett negativt sätt, genom att förstöra deras rykte, psykiskt eller fysiskt 

skada någon som är med i forskning. Även om arbetet inte har arbetat direkt med 

någon individ, utan något hen har skapat kan arbetet fortfarande skada individerna. 

Om våra resultat på något sätt skulle anses som negativa för det material vi har 
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analyserat kommer vi utelämna, namnen på dessa lärarhandledningar. Detta för att 

det inte ska bli någon negativ påverkan för de som har skapat materialet. 

När böckerna har analyserats och läst igenom och försökt hitta teman för om de hade 

ett innehåll som stödjer laborativt arbete. Texten har inte redigerats, ord, fraser, 

stycken, samt sidor har kategoriserats direkt från texten. Under arbetets gång har vi 

försäkrat oss att vi inte kommer göra någon skada på författare, förlag eller utgivare 

av de böcker som har analyserats. 

3.5: Arbetets trovärdighet 

3.5.1: Reliabilitet 

Reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning kan snarare sägas handla om att på ett intressant, 

pålitligt och begripligt sätt kunna beskriva hur man som utredare har gått tillväga för att samla in och 

bearbeta data. (Mälardalens högskola, 2012) 

För att mäta eller diskutera angående studies reliabilitet måste forskaren gå igenom 

olika delar av arbetet och komma fram till vad hen har gjort (Bryman, 2011).  Arbetet 

är ett kvalitativt arbete vars metod bygger på Elo och Kyngäs (2008) publikation om 

forskningsmetodologi med stöd av Brymans (2011) metodbok. Stödet från 

metodboken bestod i att jämföra metoderna, föra att stärka förståelsen av metoderna. 

Metoden i arbetet är en innehållsanalys, vilket enligt Elo och Kyngäs är en metod som 

består av tre delar. Dessa delar är en förberedande del, en organiserande del och en 

redovisande del. Den förberedande delen handlar om att bestämma hur data ska 

samlas in genom att definiera vad arbetet letar efter, det vill säga om arbetet tittar på 

ord, meningar, stycken och vad som gör dessa relevanta. Arbetets process av 

detta beskrivs i datainsamlingsmetoden (se rubrik 3.2). Den organiserade delen går 

ut på att koda, gruppera och kategorisera arbetets data samt att definiera de 

resulterande kategorierna. Denna del beskrivs i arbetets databearbetningsmetod (se 

rubrik 3.3) och är baserad på vad Elo och Kyngäs skriver om kvalitativ dataanalys 

med delar från Bryman, som tar upp kvalitativt arbete. Den redovisande delen 

handlar om att presentera resultatet av den organiserade delen. Arbetet gör detta i 

Resultatdelen (se rubrik 4). Genom att arbetet har med och redovisar dessa tre delar 

så stärker det arbetets reliabilitet.  
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3.5.2 Validitet 

I en kvalitativ studie försöker forskare hitta olika bakomliggande faktorer, samband, 

processer som kan leda till det resultat arbetet har kommit fram till. Validiteten 

bestäms av hur systematisk forskaren har varit i sin utredning samt hur öppet hen 

har redovisat det (Mälardalens högskola, 2014).  

 

Något som kan påverka resultatet är den tidigare forskningen, då den är tagen utifrån 

både den matematiska och naturvetenskapliga forskningen om laborativt arbete. Då 

matematik och de naturvetenskapliga ämnena inte har samma tradition och inte 

arbetar på samma sätt kan detta påverka resultatet. Det kan göra så att vi har en 

missuppfattning av delar av det stöd som finns i böckerna då matematisk forskning 

är med. Dock så beskriver forskningen laborativt arbete på liknande sätt. De 

beskriver en liknande definition samt syfte med själva arbetet (Hofstein & Lunetta, 

2004; Högström et al, 2006; ). På grund av dessa likheter kan vi tolka det som att när 

pratar om laborativt arbete inom dessa ämnen har man en liknande uppfattning till 

vad det är. 

 

Vi frågade tre lärare på tre olika skolor om böcker och förlag med utgåvor efter Lgr 11 

som de använde på skolan. Att få råd av lärare som arbetar inom no ämnena om 

material hjälper arbetets trovärdighet, detta för att de har information om vad vilka 

material olika skolor tar del av. Resultatet kan dock påverkas om lärarna bara väljer 

att berätta om material de gillar eller använder istället för material de vet om. Utifrån 

detta kan det ha påverkat arbetet, då ett mindre antal böcker kan ha analyserats än 

om skribenterna hade sökt helt på egen hand. Det är dock dessa tre bokserier som 

arbetet hittade vid sökningen efter böcker på internet. Detta stärker validiteten hos 

lärarnas förslag på böcker. 

 

För att få fram material att analysera i arbetet blev tre lärare från tre olika skolor 

tillfrågade vilket material de använde samt vad som fanns på skolan. Utifrån deras 

svar kom det fram tre serier, utav dessa kunde privatpersoner få tag i två av dem. 

Dessa användes sen i arbetet för att få fram data. Problemet med att ha så få 

lärarhandledningar är att man få bara en smal inblick i hur mycket stöd 
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lärarhandledningar kan ge för laborativt arbete. Det skulle kunna hjälpa praktiken 

mer att ha ett större utbud så att lärare vet vilket stöd varje lärarhandledning ger. 

 

I arbetet används innehållsanalysen enligt Elo och Kyngäs (2008). Denna metod är 

gjord för att analysera innehåll och att hitta olika samband i texten. Eftersom arbetet 

letade efter stöd inom temat laborativt arbete i lärarhandledningar som användes 

olika ord, fraser och teman som kan nämnas när man arbetar laborativt. Dessa fraser 

och ord togs delvis ut från läsningen men också från tidigare forskning (Högström 

et.al, 2006; Jenkins, 1999). Dessa kategorier är dock subjektiva, det är skribenternas 

egna tolkning av vilka texter som liknar varandra. Skulle någon annan läsa samma 

text kan de placera texterna i andra kategorier utifrån deras perspektiv. 

Kategoriernas definitioner kan också se annorlunda ut beroende på vem som tar fram 

dem och deras erfarenheter. Arbetet har försökt att vara så objektiv som möjligt i 

kategoriseringen av stödet och genom att använda olika källor för att lägga grunden 

till kategorierna. 

 

Det resultat som arbetet fick utifrån de studiehandledningar som arbetet undersökt 

kan bara tolkas för dessa. Vi kan inte generalisera vårt resultat till andra 

handledningar och säga att de ger samma stöd, då vi inte har analyserat och 

bearbetat dem. Vi skulle inte heller kunna säga något om tidigare upplagor eller 

upplagor som kommer, då flera saker förändras med varje upplaga (Bryman, 2011). 
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4: Resultat 

I det här kapitlet redovisas arbetets resultat i form av kategorier och underkategorier. 

Varje kategori beskriver ett slags stöd som lärare kan få, av de lärarhandledningar 

arbetet analyserat. 

 

4.1 Resultatredovisning  

Kategori 1: Syfte 

En av de kategorier som kunde definieras var en kategori med syftesförtydligande 

texter. Texterna i denna kategori gav stöd till det laborativa arbetet genom att 

förtydliga syftet med övningar, avsnitt och uppslag. Kategorin har i sin tur två 

underkategorier. Dessa underkategorier delar upp texterna utifrån om de förtydligar 

syftet kopplat till läroplanen eller om de förtydligar syftet utifrån didaktiska frågor 

(se 1.1 & 1.2).  

  

Underkategori 1.1: Kopplingar mellan praktiskt arbete och läroplanen 

Något som förekom upprepade gånger inom kategorin syfte var texter med 

kopplingar till läroplanen, framförallt till kunskapskraven. Dessa texter skiljer sig 

från de andra texterna i kategorin syfte, deras syftesförtydliganden bygger på 

kopplingar mellan styrdokument och laborativt arbete. Texterna med kopplingar till 

läroplanen var vanligt förekommande och vanligast i början på arbetsområden och 

kapitel.  

Exempel på text från kategorin: 

Eftersom en av de tre förmågorna som lyfts fram i syftestexten i Lgr 11 är att genomföra systematiska 

undersökningar i biologi/fysik/kemi, så finns det experiment insprängda lite här och var i 

grundbokens kapitel, sammanlagt 21 stycken. Man behöver inte göra dem, texten bär ändå. Men de är 

enklare att göra och kräver ingen dyr och komplicerad utrustning. De kan göras i klassrummet eller 

hemma. Boken innehåller också ett antal enkla pröva uppgifter. En “steg-för-steg-lektion” i hur man 

gör ett vetenskapligt riktigt experiment finns på s.14-15 (Persson, 2016,  s.6) 

  

Denna text kommer från Persson (2016) och svarar på arbetets syfte, då texten är en 

beskrivning av hur lärare kan arbeta med lärarhandledningen. Texten visar på drag 

som texterna i kategorin syfte har gemensamt. Detta genom att den tar upp syftet 
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med laborativa moment i handledningen, vilket är det som definierar kategorin. Till 

sist  visar texten upp underkategorins definierande drag då texten gör en tydlig 

koppling mellan syftet och läroplanen. 

  

Underkategori 1.2: Didaktik 

Bland de texter i kategori Syfte fanns det texter som inte kopplade syftet till 

läroplanen. Dessa texter kopplade istället direkt till didaktiska frågor och utgjorde 

underkategorin Didaktik. Texterna i denna underkategori hittades på flertalet ställen 

i lärarhandledningarna, men framförallt före eller efter förslag på övningsuppgifter 

eller i början på uppslag. 

Exempel på en text från kategorin: 

  

Syfte med uppslaget 

- Att få en inblick i och att får pröva på hur man på olika sätt kan dela upp lösningar och blandningar i 

deras olika beståndsdelar. (Persson, 2016, s52) 

  

Detta utdrag ur Persson (2016) ger ett tydligt syftes förtydligande kopplat till 

laborativt arbete. Detta gör så att texten går in under kategorin syfte. Texten svarar 

på de didaktiska frågorna vad och varför. Detta utan att direkt ta upp och koppla till 

läroplanen. Därför är den kategoriserad under didaktik. 

  

Kategori 2: Förslag på Laborativt arbete 

En stor del av texterna från lärarhandledningarna var exempel, förslag och metoder 

för hur laborativt arbete kan genomföras. De texterna gick sedan att vidare dela in i 

tre underkategorier. Detta utifrån vem som föreslogs genomföra aktiviteterna (elever 

eller lärare) och om det handlade om att testa ett fenomen eller att konkretisera 

abstrakta begrepp. Kategorin innehåller också texter med förslag på användbart 

material för praktiskt arbete. 

  

Underkategori 2.1: Elevexperiment 

Den största gruppen av texter kopplade till laborativt arbete, var exempel och förslag 

på uppgifter som eleverna kan utföra. Dessa texter förekom nästan på varje uppslag i 

lärarhandledningarna. 
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Exempel på en text från kategorin: 

Extra uppgifter 

Kan kompassen visa fel? 

Man behöver: Kompass. Ta reda på om det finns något ställe i klassrummet där kompassen visar fel! 

Kommentar: Kompasser visar ofta fel. Eleverna upptäcker snart att de reagerar på järnföremål, 

särskilt större sådana, som värmeelement. Vissa järnföremål är lite luriga genom att de inte syns så 

bra, t.ex. bordsunderreden. På fartyg kompenserar man för den inverkan som själva fartyget har på 

kompassen. (Sjöberg & Öberg, 2011, s.69) 

Denna exempeltext kommer från Sjöberg och Öberg (2011) och är ett exempel på hur 

lärarhandledningens övningsuppgifter ser ut, vilket också ger ett bra exempel på hur 

texterna i denna kategori ser ut.   

  

Underkategori 2.2: Demonstrationer 

En annan vanlig förekommande typ av text var exempel på och hur lärare kan visa ett 

experiment för eleverna, ofta för att inleda ett område eller diskussion. Denna 

underkategori tillsammans med den underkategori om konkretisering har ett fokus 

på lärare och genomgångar. 

Exempel på en text från kategorin: 

Uppstart 

Om du har tillgång till solsken och en trädgårdsslang: Ställ dig med ryggen mot solen och gärna med 

en mörk vägg e.d. framför dig. Låt eleverna stå på huk bakom dig så att de inte skymmer solen. De ska 

vara nära. Sätt tummen för slangens mynning, så att det blir ett moln av små vattendroppar. Med lite 

tur kommer alla att se en regnbåge eller åtminstone en del av den. (Sjöberg & Öberg, 2011, s.88) 

  

Denna text kommer från Sjöberg och Öberg (2011) och är ett förslag på en laborativ 

uppgift som går att genomföra. Detta placerar texten i kategorin Förslag på 

Laborativt arbete. Textens förslag på experiment är ett lärarlett experiment, vilket är 

det som definierar kategorin Demonstrationer. 

  

Underkategori 2.3: Konkretisering 

Den sista varianten på förslag hur lärare kan arbeta med laborativt arbete är hur 

lärare kan konkretisera abstrakta begrepp. Denna kategori samlar de texter som ger 

lärare stöd i hur de kan konkretisera teoretisk och abstrakta begrepp för eleverna. 
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Exempel på en text från kategorin: 

Fakta 

Tänd ett ljus 

Stearinljuset är ett bra exempel på hur man kan visa de tre olika faserna samtidigt. Mörklägg 

klassrummet så gott det går och tänd ett stearinljus. För in de olika begreppen fast, flytande och gas 

och börja med de två faser som syns tydligast. Själva ljuset är i fast form och stearinet som smälter är i 

flytande form. Tänd och släck ljuset några gånger. Gasen kan man ju inte se, men med experimentets 

hjälp kan du göra det osynliga synligt. När stearinet smält och värmts ytterligare kommer det att 

avdunsta och bli stearin i gasform. Det är alltså en gas som brinner när ljuset brinner. Veken är bara 

där för att det ska vara lätt att tända och för att den suger upp det flytande stearinet bra. Blåser man ut 

ljuset och för in ett föremål av glas snabbt i ångorna, kan man se hur gasen kondenseras och det blir 

små droppar av stearin som hastigt stelnar. (Persson, 2016, s.45) 

  

Denna text från Persson (2016) är en text som ger ett förslag på ett laborativt 

material och på hur det kan användas. Detta gör så att den faller in under kategorin 

Förslag på Laborativt arbete. Texten består av ett exempel på hur en lärare kan 

använda konkreta material för att förevisa ett fenomen. Detta placerar texten inom 

kategorin konkretisering. 

4.2 Slutsatser 

Utifrån arbetets resultat kan slutsatsen dras att lärarhandledningarna stödjer det 

laborativa arbetet på två huvudsakliga sätt. Det ena sättet är att 

lärarhandledningarna stödjer arbetet genom att stärka lärares kunskaper om och 

förståelse för syftet med det laborativa arbetet (Kategori Syfte). Det andra är att ge 

förslag på vilka moment och övningar som de kan använda i den laborativa 

undervisningen (Kategori Förslag på laborativt arbete). Båda dessa sätt kan kopplas 

till det som Remillard (2016) skriver om att täcka upp lärares svagheter och det Ball 

och Cohen (1996) skriver om de kunskaper lärare behöver för att undervisa. 

  

Det går också att dra slutsatsen att de två kategorierna kan delas upp i 

underkategorier för att se ett mer specifikt stöd. Den första kategorin som handlar 

om syfte kan man dela upp i underkategorierna “Kopplingar mellan praktiskt arbete 

och läroplanen” och “didaktik”. “Kopplingar mellan praktiskt arbete och läroplanen” 

ger stödet att det kopplar syftet med uppgiften eller kapitlet till läroplanen och 
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“didaktik” ger stödet att koppla uppgiften eller kapitlet till de didaktiska frågorna. 

Den andra kategorin förslag på laborativt arbetet kunde delas i upp i tre 

underkategorier, “Elevexperiment”, “Demonstrationer” och “Konkretisering”. 

Elevexperiment ger stöd genom att föreslå ett antal arbetsuppgifter som eleverna kan 

göra. Demonstrationer är stöd för lärarledda demonstrationer. Konkrtisering ger stöd 

för hur lärare kan arbeta med laborativt arbete är hur lärare kan konkretisera 

abstrakta begrepp.  
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5: Diskussion 

Kapitlet tar upp och diskuterar arbetets slutsatser, samt arbetets teoretiska påverkan.  

 

Resultatet visade att det fanns två kategorier och ett antal underkategorier  (se 

Rubrik 4). En av kategorierna var syfte, hur lärarhandledningarna kopplade 

laborativt arbete till läroplanen och hur de kopplade didaktik med laborativt arbete. 

Att detta stöd fanns i böckerna är enligt Remillard (2016) samt Ball och Cohen (1996) 

en viktig del för lärarnas förståelse och användning av lärarhandledningar. Det fanns 

dock endast lite av detta stöd i båda böckerna. Böckerna förklarade mestadels hur 

och vad men oftast inte varför, eller hur uppgifterna är kopplade till läroplanen. 

Shulman (1987) tar upp hur viktigt det är för lärare att förstå varför de ska använda 

en uppgift och hur den är kopplad till läroplanen. Utan den informationen kommer 

undervisningen påverkas på ett negativt sätt. Denna form av stöd saknas på en större 

skala i båda böckerna och finns enbart för ett fåtal uppgifter i böckerna eller per 

kapitel. Om läraren vet att hen kommer få detta stöd i lärarhandledningar, som 

förklarar uppgiften och ämnet som hen ska lära ut kan hen känna sig mer säker i sin 

undervisning.  

  

Det går dock att se det från en annan synvinkel. Att böckerna inte ger direkta 

kopplingar mellan de olika uppgifterna och läroplanen kan vara för att läraren ska 

själv kunna jämföra innehållet gentemot läroplanens mål. Uppgifternas innehåll kan 

tolkas och användas på olika sätt.  

  

Enligt Shulman (1987) behöver läraren en förståelse för de olika naturvetenskapliga 

ämnena för att kunna lära ut. För att kunna lära ut behöver läraren ha kunskap och 

lärarhandledning ska vara ett stöd för läraren att få den kunskapen (Ball & Cohen, 

1996). Remillard (2016) och Ball och Cohen (1996) skriver om vilka krav det sätts på 

lärarhandledningen och det stöd som behövs. Lärare behöver olika stöd som täcker 

upp deras svaga sidor. Remillard beskriver lärares åsikter som en viktig del i om de 

kommer att använda lärarhandledningar. Är inte stödet tillräckligt stort menar 

Remillard att lärare väljer att skapa eget material, vilket tar mer tid. De två 
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huvudkategorier tar upp både den praktiska delen i arbetet men också de 

underliggande varför frågorna, samt syfte med det praktiska arbetet. 

 

Demonstrationer är en del av det stöd som böckerna har. Enligt Butterworth och Yeo 

(2010) är lärarledda demonstrationer är en viktig del när det gäller inlärning. 

Butterworth och Yeo skriver att demonstrationer hjälper lärarna att skapa förståelse 

för eleverna. Detta gör det enklare för lärarna att få veta hur mycket eleverna kan. 

Detta stöd hjälper lärarna med tidsreglering och skapa omdömen för eleverna 

(Remillard, 2016; Ball & Cohen, 1996). Laborativt arbete är något som hjälper och 

utvecklar elevens kunskaper. Lärarhandledningarna stödjer arbetet med en stor 

mängd uppgifter vilket kan bli ett stöd för lärarens i sin undervisning. Läraren slipper 

mer planeringar, samt att få tips om material och hur man kan gå tillväga kan göra 

läraren mer säker på i sin undervisning ( Ball & Cohen, 1996; Jenkins, 1999; Toplis, 

2011). Då konkretisering kan vara ett långt arbete där läraren måste planera, utföra i 

olika steg och nivåer kan stödet hjälpa läraren i arbetet. Då det är en del som både 

eleverna och läraren gör i form av demonstrationer eller laborativt arbete, går det 

stödet in i båda kategorierna men står för sig självt. Då det är något som är anpassat 

för just konkretiseringsarbetet, för att eleverna ska förstå det abstrakta (Remillard, 

2016; Toplis, 2011; Trygg, 2014). 

 

Det stöd som finns i kategorin Elevexperiment beskriver att färdiga laborativa 

uppgifter kan vara ett stöd för läraren i hens undervisning. Detta kan ses som något 

positivt för enligt Archer (2007), Hult (2010), Lundberg och Sterner (2009), 

Rikskonferensen i ämnesdidaktik (2011) och Standish (2012) behöver eleverna arbeta 

laborativt för att utveckla sina kunskaper och få en djupare förståelse för ämnet. De 

beskriver att utan laborativt arbetet skulle eleverna ha det svårare att förstå de olika 

fenomen som finns inom ämnet. Detta stöd ger alltså en fördel för undervisningen, 

det kan hjälpa eleverna att utvecklas. Det beskrivs dock också i de flestas forskning 

att laborativt arbete tillsammans med diskussion hjälper och ger ännu mer för 

eleverna. Så för att laborativt arbete ska vara den bästa möjliga för elevers utveckling 

bör det finnas en diskussionsdel med i varje uppgift (Archer, 2007; Lundberg & 

Sterner, 2009; Rikskonferensen i ämnesdidaktik, 2011). Detta finns i flertalet av 

texterna inom kategorin elevexperiment men inte i alla. För att läraren ska kunna få 

det stöd de behöver för att kunna skapa en meningsfull diskussion, skulle det då 
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behövas frågor, djupare information om ämnet och uppföljningsfrågor inom ämnet. 

Det skulle kunna annars kräva att lärarna har djupare kunskaper inom ämnet och 

uppgiften för att kunna skapa meningsfulla diskussioner.  
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6: Avslutning 

Utifrån vårt resultat och slutsatser kan det hjälpa lärare att se vilka olika slags av stöd 

de kan få från visst material. Vilket gör att de kan välja en bok som kan vara mer 

anpassad för just deras lärarstil. Det eller kan det vara till hjälp att se vad olika 

böcker innehåller om en lärare skulle behöva extra uppgifter eller få syftet med olika 

delar förklarat för sig. Med detta stöd skulle lärare kunna välja en av dessa två böcker 

och förhoppningsvist ha mer insyn på materialet och kunna använda dem mer 

effektivt i sin undervisning.  

  

För fortsatt forskning skulle man kunna göra samma forskningsstudie, men på en 

större nivå, med flera lärarhandledningar. Något som skulle vara intressant då, är om 

forskningen skulle få fram samma kategorier när det är flera lärarhandledningar 

involverade. Detta gäller både kategorier och underkategorier. Med fler undersökta 

lärarhandledningar skulle det kunna vara andra punkter och stöd som framträder till 

exempel en mer nyanserad syn över det stöd som finns. En mer nyanserad syn på det 

stöd som finns skulle kunna hjälpa lärare i val av lärarhandledningar. För den 

fortsatta forskningen skulle man också kunna fråga lärare, vad de tycker att 

lärarhandledningar behöver ha för stöd. Detta genom att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie, för att får reda på vad lärare känner att de behöver stöd för att kunna 

hålla laborativ undervisning. Detta skulle kunna hjälpa både andra lärare som 

behöver hjälp i sin undervisning, samt att de även skulle hjälpa dem som gör 

lärarhandledningar att skapa mer läraranpassade stöd. För har de som skapar 

lärarhandledningar en bättre uppfattning vilket stöd olika lärare behöver i sin 

undervisning, kan de skapa ett bättre verktyg för lärarna att använda. Med ett bättre 

stöd som är mer anpassat för lärarens behov kan det leda till att det påverkar deras 

undervisning positivt.  
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