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Syftet med undersökningen var att utvärdera några på högstadiet vanligt 
förekommande laborationer och se om det som läraren hade för avsikt med 
laborationerna uppfattades av eleverna. Metoden som användes var observationer 
samt enkäter som besvarades anonymt av eleverna. Resultatet visade att 
laborationens syfte uppfattades av eleverna om de fått utförliga instruktioner. Då fler 
informationssätt användes var det fler elever som förstod syftet. Slutsatsen är att det 
krävs ordentlig planering och utförliga instruktioner för att eleverna ska förstå syftet 
med laborationen. Om de dessutom får göra en utvärdering av laborationen efteråt 
blir förståelsen ännu större.   
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1. INLEDNING 
 
I Lpo 94 (Lärarboken, 2003, sid.13) står det ”Undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov.” …”En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 
fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” Att följa 
dessa kriterier i läroplanen är både det svåraste och det viktigaste i lärarens uppdrag. 
Elevers olika vägar till kunskap har alltid intresserat mig och jag försöker alltid göra 
lektionerna så varierande som möjligt för att alla ska kunna hitta någon del där de 
kan ta vara på kunskapen. ”Att lära ut på det sätt eleverna bäst lär in på är sålunda en 
av nycklarna till en förbättrad undervisning i skolan.” (Boström och Wallenberg, 
1997, sid.20). Här sätter Boström och Wallenberg fingret på en av de svåraste men 
viktigaste uppgifterna en lärare har. Eftersom eleverna är många och läraren bara en 
så är det viktigt att läraren varierar undervisningen för att nå så många elever som 
möjligt. I naturvetenskapen finns det många nya begrepp som är främmande för 
eleverna och det är det många elever som har svårt för dessa. Det är viktigt att få med 
sig eleverna från början eftersom de ibland måste förstå ett begrepp för att kunna ta 
del av nästa. Lektionerna innehåller därför många moment. Att berätta, skriva på 
tavlan och be eleverna anteckna vissa saker, att rita och be eleverna rita av, att visa 
experiment och att eleverna ska laborera är delar som är viktiga att ha med. Boström 
och Wallenberg (1997) skriver om olika sorters elever. Det finns till exempel auditiva 
elever som tar in information genom att lyssna och visuella elever som tar in allt som 
skrivs på tavlan. För att hjälpa de senare eleverna menar Boström och Wallenberg 
(1997) att läraren måste ha bra ordning på sina lektionsanteckningar. Laborationer är 
bra både för de elever som förstår teorin men framför allt för de elever som har en 
taktil inlärningsstil, det vill säga de som inte är teoretiker utan måste göra något med 
händerna för att de ska tillgodogöra sig undervisningen och uppnå kursmålen. Detta 
tas upp under avsnittet lärstilar. Det som inte får glömmas när laborationer ska 
genomföras är de taktilt handikappade eleverna. Boström och Wallenberg (1997) 
beskriver att dessa elever har svårt för att genomföra praktiska övningar då de har 
svårt med finmotoriken. Vidare skriver de om vikten att inte få dessa elever att känna 
sig klumpiga utan hitta andra av deras kvaliteter som de kan använda för att ta till sig 
undervisningen och skaffa sig kunskapen. Laborationer och laborationsinstruktioner 
måste väljas med tanke på vilka elever som ska genomföra laborationen och vad 
målet med laborationen är. Vad är det meningen att de ska lära sig under just den här 
laborationen? Är det en metod, ett förlopp eller kanske ett samband? I den här 
studien har jag fokuserat på laborationer som en del av ett lärande i de 
naturvetenskapliga ämnena.  Det står med i kursplanen i kemi för grundskolans 
senare år att elever ska ”kunna genomföra mätningar, observationer och experiment 
samt ha insikt i hur de kan utformas” samt ”kunna genomföra experiment utifrån en 
hypotes och formulera resultatet”. (Skolverket, 2008). Jag tror att det är viktig att 
kunna ställa en hypotes och formulera en slutsats. Detta gynnar elevers lärande och 
förhoppningsvis inser alla lärare som undervisar i naturvetenskap styrkan i 
laborationen som en del i undervisningen.  
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att utföra ett bestämt antal laborationer som är vanligt 
förekommande under högstadiet och se om eleverna lär sig det som läraren tänkt av 



5 
          

olika förekommande laborationer under högstadiet. Anledningen är att se vad som 
fungerar, när blir det som det var tänkt, hur formuleras laborationen på ett sätt så att 
eleverna lär sig någonting av den och inte kastar bort dyrbar tid?  
 
3. FRÅGESTÄLLNING 
 
Eftersom laborationer är olika är det därför svårt att generalisera undersökningen till 
att gälla alla laborationer. Varje laboration i sig måste utvärderas för att se om den 
fyller sitt syfte. Frågeställningar som ska besvaras i denna uppsats är: 
Lär sig eleverna det läraren tänkt av att laborera? 
Hur ska en laboration genomföras för att eleverna ska ta till sig kunskapen? 
Finns det några likheter i de laborationer där syftet nått fram till eleverna? 
 
4. LITTERATUR /TIDIGARE FORSKNING 
 
Det finns mycket tidigare forskning om laborationer ur olika perspektiv. De vinklar 
som tas upp här är syfte med laborationer, vardagsuppfattningar, inlärning och 
lärstilar. Boken Teaching and learning in the science laboratory (Psillos och 
Niedderer, 2002) handlar om problematiken att sammanföra det läraren vill att 
eleven ska lära sig och det eleven faktiskt lär sig. Författarna menar att det finns 
några saker att ha i åtanke när en laborationsuppgift konstrueras för att den ska vara 
effektiv. Vad det är meningen att eleverna ska göra och vad de faktiskt gör?  Samt vad 
ska uppgiften lära eleverna och vad de faktiskt lär sig? Dessa frågor är relevanta och 
kan användas för att utvärdera alla laborationer. De skriver också att målet med 
naturvetenskaplig undervisning är att hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för 
deras omvärld, vad den består av, hur den fungerar och hur vi kan förklara och 
förutspå dess beteende.  
 
4.1 Syfte med laborationer 
 
Syftet med laborationerna är att eleverna ska kunna länka samman idéer och termer 
med observerbara objekt och händelseförlopp (Psillos och Niedderer, 2002). Det 
finns en tradition i många av Europas länder att elever ska utföra laborationer även 
om laborationernas effektivitet ifrågasätts. Eleverna lär sig inte det laborationen 
syftar till. Laborationerna görs snabbt och slarvigt vilket resulterar i att försöken ofta 
misslyckas. När försöken väl lyckas ser inte eleverna det som kanske är självklart för 
läraren vilket gör att försöken bli meningslösa för eleverna. För att göra 
laborationerna mer effektiva bör tanken med dem utvärderas och ifrågasättas så att 
eleven får ut någonting av laborationen. Läraren bör göra klart vilket mål han eller 
hon har med laborationen och göra tydliga instruktioner. Både målen och 
instruktionerna beror på lärarens bild av naturvetenskap och inlärning, samt 
praktiska och miljömässiga faktorer. Vad eleverna gör och vad de faktiskt lär sig 
måste läraren utvärdera efter laborationen är utförd. Eleverna kommer att utföra 
laborationen med sin syn på naturvetenskap och inlärning. Vissa elever kommer 
endast att koncentrera sig på den del av laborationen som de tror kommer att höja 
deras betyg. Slutsatsen är att om eleverna gör det läraren tänkt att de ska göra och lär 
sig det läraren tänkt att det ska lära sig är laborationsuppgiften effektiv (Psillos och 
Niedderer, 2002). Genom att utvärdera laborationerna kan laborationerna 
modifieras eller bytas ut till någon som stämmer bättre med målen. Lärare har ofta 
tre huvudmål med laborationer: 

1. att eleven ska koppla ihop teori och praktik 
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2. att eleven ska får laborationsvana 
3. att eleven ska få utveckla metoder i naturvetenskapligt tänkande (Psillos och 

Niedderer,2002). 
Sinnena har betydelse för lärande, inlärning sker enklare om eleverna får använda 
flera sinnen (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 1996).  
 

”Om du som lärare, eller föredragshållare presenterar din information muntligt når du 20 % av dina 
åhörare. Sätter du på en overheadprojektor och kompletterar din muntliga framställning med bilder 
når du ytterligare 30 % av dina lyssnare. Med andra ord har du fortfarande inte nått mer än hälften 
av din åhörare! Genom att låta de som lyssnar själva diskutera når de ytterligare 20 % och om de 
dessutom aktivt får göra olika moment når du ytterligare 20 %.” (Boström och Wallenberg, 1997, sid. 
136). 
 

En annan aspekt som är viktig är att eleven finner det roligt att göra undersökningar. 
Detta underlättas genom att eleven får vara med och påverka vad som ska undersökas 
och hur undersökningen ska genomföras. Om eleven tycker att laborationen är rolig 
skapas ett intresse för ämnet och eleven har en tydlig minnesbild av undersökningen 
(Dimenäs och Sträng Haraldsson, 1996). Psillos och Niedderer (2002) skriver att 
laborationsuppgifter kan konstrueras och genomföras på olika sätt där eleverna har 
olika mycket inflytande. Läraren kan bestämma vad som ska undersökas, material, 
metoder och hur resultatet ska presenteras. Det kan ske i samråd med eleverna, eller 
så bestämmer eleverna själva. Laborationen kan utföras som en demonstration av 
läraren, med eller utan elevassistans, eller så får eleverna laborera själva (Psillos och 
Niedderer, 2002). Ett annat sätt är att eleverna får en instruktion att följa och ett 
givet resultat (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 1996). Om det givna resultatet 
inträffas får eleverna ett kvitto på att de har gjort rätt. Om en lärare känner en 
tidspress är det enligt Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) ett bra sätt att få med 
sig eleverna att demonstrera försöken så att eleverna ändå fått se experimentet. 
”Eftersom överföringsprocessen är snabb behöver eleverna bearbeta och repetera 
stoffet och detta sker med hjälp av inläsning av text knutet till innehållet liksom 
strukturerande frågor som läraren ger eller i form av arbetsuppgifter.” (Dimenäs och 
Sträng Haraldsson, 1996, s.41). Ett konstruktivistiskt sätt att se på problemlösning är 
att människan alltid strävar efter ett slags jämvikt (Sjöberg, 2000). Människan 
planerar en sak, någonting händer, en omplanering sker för att den ursprungliga 
planen så småningom ska kunna genomföras. Sjöberg (2000) skriver om en 
amerikansk forskare vid namn Robert Gagné som förordar att elever lär sig 
naturvetenskap genom att arbeta på samma sätt som en forskare. Att genomföra 
experiment, tolka resultat, beskriva dem och dra slutsatser från dem.  Experiment 
kan se olika ut beroende på vad som ska undersökas. Det som är gemensamt för alla 
experiment är att eleverna aktivt utför ett praktiskt arbete. Sjöberg (2000) menar att 
det finns två olika sätt att se på den bild eleverna eventuellt får av att laborera. 
”Skolexperiment läggs ofta upp på ett sådant sätt att eleverna gör några få, väl 
tillrättalagda försök.” (Sjöberg, 2000, s.392). Han befarar att eleverna kanske tror att 
det räcker med att göra några försök för att komma fram till ett användbart resultat. 
Å andra sidan är det pedagogiskt ett bra sätt att få elever att bli av med sina 
vardagsföreställningar och byta ut dem mot vetenskapliga. Sjöberg (2000) frågar sig 
också om det går att säga att eleverna upptäcker samband om resultatet av 
laborationen är fastställt från början. Experiment kan ha olika syften. Klassiska 
försök kan göras för att eleverna ska få ett historiskt perspektiv. Experiment kan 
också genomföras för att eleverna praktiskt ska få använda det de har lärt sig 
teoretiskt. Eleverna kan också få träna på att använda olika instrument eller prova på 
en metod. Genom att ge eleverna ett ansvar under laborationerna kan de få ett 
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självförtroende av att läraren tror på deras förmåga att praktiskt lösa en uppgift. 
Sjöberg (2000) skriver att experimentell inlärningsmetod är mer effektiv än 
teoretiskt arbete beroende på vad som är målet med experimenten. Om det är att lära 
sig att laborera är det mer effektivt, men då begrepp och teoretiska kunskaper oftast 
examineras med skriftlig tentamen får laborationer låg status hos eleverna då de inte 
ser dessa som ett hjälpmedel för att höja sina betyg. Psillos och Niedderer (2002) 
menar att det finns många saker att ta hänsyn till när en laboration konstrueras. Hur 
lång tid den tar att genomföra och hur de andra eleverna kommer att påverka 
laboranten. Det är bra att variera laborationernas längd och syfte. Stensmo (1997) 
skriver att planering är en viktig del av lärarens uppgift i klassrummet och själva 
navet i ledarskapets kontext. Planeringen görs både före, under och efter ett möte 
med eleverna. Preaktiv planering görs innan och kan sträcka sig från en lektion till ett 
helt läsår. Lektionernas innehåll är i fokus och kursplaner och läromedel är det som 
är underlaget till lärarens upplägg. Under lektionen kan det hända saker som gör att 
läraren måste ändra sin planering, så kallad interaktiv planering. En lärare som gör 
en väl genomarbetad preaktiv planering behöver inte fatta lika många beslut under 
en lektion som en som kommer mindre förberedd. Interaktiv planering är när läraren 
får ta beslut i klassrummet som ändrar planeringen som han eller hon tänkt från 
början. Postaktiv planering görs efter lektionen då läraren utvärderar vad som 
fungerade och vad som inte fungerade.  Risken att få omplanera lektionen under 
tiden den pågår är mindre om läraren tänkt ut några troliga scenarion innan 
lektionen börjar samt om eleverna är med och planerar. Eleverna har då en egen bild 
om vad som ska hända och vad som förväntas av dem (Stensmo, 1997). Ringnes och 
Hannisdal (2000) skriver att läraren bör konkretisera varje huvudmoment för 
eleverna vad som förväntas av dem. I naturkunskap finns laborationer som en central 
del av undervisningen. För att göra en bedömning av elevens laborationsfärdigheter 
finns det många aspekter att ta hänsyn till. Å ena sidan finns det 
laborationsanteckningar och laborationsrapporter, där elevens förmåga att till 
exempel ställa hypoteser, använda sina kunskaper till att förklara resultatet och 
värdera om resultatet är rimligt, kan fås efter genomförd laboration. Å andra sidan 
kan elevens förmåga att till exempel följa instruktioner, handha utrustningen, följa 
säkerhetsregler, ge förslag på metod för att genomföra experiment och plocka undan 
efter sig kan observeras och värderas (Ringnes och Hannisdal, 2000). Att föra 
laborationsanteckningar eller skriva en laborationsrapport kan ha fler fördelar än 
bara att eleven kan gå tillbaka och titta på dem för att minnas vad de gjort. Dimenäs 
och Sträng Haraldsson (1996) menar att skrivandet i sig kan vara en 
undervisningsform då eleverna ska redovisa sitt lärande genom att skriva. ”När 
eleven använder skrivande som ett sätt att redovisa kan vi anta att han också gör 
detta för en mottagare. Eleven måste då strukturera, sammanfatta och skriva ned 
sina tankar på ett sådant sätt att någon annan kan läsa och förstå texten.” (Dimenäs 
och Sträng Haraldsson, 1996, s.79). För att kunna göra detta måste eleven reflektera 
över tankeprocessen och koppla ihop begreppen på ett sätt som gör det möjligt för 
någon annan att förstå vad de skriver.  
 
 
4.2 Vardagsuppfattningar 
 
Undervisningen i naturkunskap byggs upp utifrån vardagsuppfattningar och byggs på 
genom att eleverna får undersöka olika objekt eller material i ett laboratorium eller 
ute på fältet (Psillos och Niedderer, 2002). Nyfikenhet och vetgirighet är två andra 
faktorer som har en betydande roll i människans lärande (Dimenäs och Sträng 
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Haraldsson, 1996). Genom att ta till vara på elevernas idéer och tankar få läraren ett 
betydelsefullt undervisningsstoff. ”När detta innehåll används och betraktas som en 
resurs skapas en möjlighet för eleverna att få kännedom om de andras tankar men 
ger dem också en grund för att kunna ändra perspektiv.” (Dimenäs och Sträng 
Haraldsson, 1996, s. 58). För att få elever att lära sig kan läraren störa elevernas 
jämvikt genom att ge dem vetenskapliga fakta som ändrar deras 
vardagsföreställningar. ”Eleven måste alltså bli medveten om sin egen teori, 
vardagsföreställning och reflektera över hur denna förhåller sig till den vetenskapliga 
förklaringen.” (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 1996, s.46). Ett bra sätt att få eleven 
att reflektera över sina teorier är att göra en laboration där eleven först får göra en 
hypotes och sedan genomföra experimentet. Om hypotes och resultat skiljer sig får 
eleven en chans att korrigera sina vardagsföreställningar och få en naturvetenskaplig 
kunskap.  För att en laboration ska ge ett bra resultat, det vill säga att eleverna får ut 
någonting av laborationen, bör de ha ett meningsfullt innehåll som bottnar i 
elevernas verklighet. Möjlighet till reflektion är ett måste för att eleven ska kunna få 
förståelse för begreppen som läraren är ute efter (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 
1996). För att inlärning ska bli effektiv måste lärare bli medvetna om hur elever lär 
sig, vilken kunskapssyn de har samt vilka vardagsföreställningar de har (Madsén, 
2006). ”Läraren måste medvetet arbeta med sina elevers kunskapssyn och 
lärandestrategier, eftersom det bara är vissa som på egen hand kommer fram till 
effektiva sätt att närma sig skolproblemen.” (Madsén, 2006, sid. 106).  Madsén 
(2006) menar att lärare måste hjälpa sina elever att börja utforska sig själva och sitt 
eget lärande. 
 
4.3 Inlärning 
 
Pramling (2006) tar i Pedagogiska magasinet upp barns och pedagogers olika sätt att 
se på inlärning. ”Pedagogen tror att barn lär sig när hon pratar, medan barnet menar 
att han lär sig när han själv får agera.” (Pramling, 2006, sid. 16). Det är först när 
barnen själva gör någonting som de tror att de fått någon kunskap. Pramling (2006) 
menar att alla barn föds med en önskan om att förstå det som finns i den direkta 
omgivningen och att de vill skaffa sig kunskap och erfarenhet av den för att kunna 
interagera med andra barn och vuxna. Hur barnen tolkar sin omgivning hör ihop 
med barnens uppväxt samt vilka erfarenheter de bär med sig. Förståelse för 
omvärlden fås då barnen utsätts för varierande uppgifter och olika människor. 
”Genom att både olika och samma människor bemöter barnet på varierande sätt så 
uppfattar barnet att världen är mångfasetterad och att man kan göra på olika sätt. På 
så sätt uppstår ett utrymme för barnet att agera inom och våga testa och pröva 
gränser av olika slag.” (Pramling, 2006, sid. 17). Variation är alltså bra för barn då det 
får dem att vidga sina vyer. Ringnes och Hannisdal (2000) beskriver fyra 
kompetenser som stärks genom naturvetenskaplig undervisning. 

• Faktakompetens: eleverna övas i att se sammanhang och få ett helhetstänk. 
• Socialkompetens: eleverna lär sig att samarbeta med andra, de får ta ansvar 

och öva sig i kommunikation då de i till exempel praktiska moment måste 
hjälpa varandra. 

• Metodkompetens: eleverna får laborationsvana och lär sig metoder som de kan 
använda för att genomföra undersökningar eller lösa problem. De får också 
lära sig att värdera laborativa felkällor i sina resultat. 

• Inlärningskompetens: eleverna får lära sig att bearbeta information de fått, 
både från andra personer men också från skriftliga källor. De får också öva på 
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att vara självständiga genom att ta ett ansvar för sin egen inlärning och kunna 
visa sig kreativa. 

Ringnes och Hannisdal (2000) menar att det förr var endast faktakompetensen som 
värderades medan det de senaste 15-20 åren har blivit allt viktigare att ta hänsyn 
även till de andra tre kompetenserna. Detta är ett led i att undervisningen både har 
blivit mer målinriktad och individanpassad och fler värden än den rent faktabaserade 
räknas. Barn som tränas i att med egna ord beskriva vad de gjort och varför de gått 
tillväga på just det viset får det lättare att klara sin skolgång (Pramling, 2006). Det är 
bra att lära barnen tänka självständigt och visa en tillit till deras beslut när de gör val 
i klassrummet. 
Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) menar att lärandet börjar redan vid födseln 
och under hela uppväxten och i vuxenlivet utvecklas lärandet genom att människan 
hela tiden hamnar i situationer där snabba beslut måste fattas. Om en liknande 
situation uppstår är det lättare att hantera den andra gången då erfarenheten och 
självförtroendet av att redan klarat av uppgiften finns. ”Varje ny händelse leder till att 
vi – om än omedvetet – lär oss något nytt." (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 1996, 
s.24). När elever kommer till skolan är de inte en tom skrivbok som lärare kan börja 
fylla, utan de har redan en massa kunskaper och föreställningar om sin omvärld. Det 
är viktigt att ta elevernas vardagsföreställningar på allvar och diskutera sig fram till 
varför deras teorier inte stämmer helt med verkligheten (Sjöberg, 2000). Lärare 
måste även förstå att det inte är lätt för eleverna att på en gång förkasta det de har 
trott på under ibland flera år. De måste få tid att bearbeta och tänka om. 
Naturvetenskapen är en av grundstenarna i barns utveckling (Harlen, 1996). Den 
förser barnen med begrepp så att de bättre förstår det som finns och det som sker i 
deras närmiljö. Den lär barnen att inte undvika problemlösning och tränar barnen i 
att dra slutsatser av sina observationer. ”Naturvetenskap är en lika viktig baskunskap 
som läsning, räkning och skrivning, och den blir viktigare för var dag som går, allt 
eftersom tekniken blir mer utvecklad och berör fler områden i våra liv. Att studera 
naturvetenskap kan ge dubbel utdelning, eftersom vetenskap innebär både en viss 
tankeprocess och ett färdigt resultat.” (Harlen, 1996, s.10). Harlen (1996) menar att 
det kan bli en hjälp i barnens studier om barnen får tillgång till undervisning i 
naturvetenskap redan från tidig ålder. Om barnen inte får någon undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen kommer de lika fullt att ha funderingar om sin omvärld 
och kan få föreställningar om den som ligger långt ifrån den vetenskapliga. Dessa 
föreställningar kan ha uppkommit genom barnens egna teorier, någonting andra 
barn eller vuxna, har sagt eller genom missuppfattningar. Sådana uppfattningar är 
svåra att få bort och därför är det bra att införa naturvetenskapen redan i tidig ålder.  
 

”De kan t.ex. få för sig, att det behövs en viss kraft för att sätta saker och ting i rörelse men ingen 
kraft alls för att få rörelsen att avstanna. Den här sortens hypoteser kan ju lätt undersökas, och den 
vetenskapliga träningen syftar just till att inspirera barnen att vilja undersöka och att förse dem med 
möjligheter att göra det. Då har de inte bara chansen att ändra på sina idéer – de lär sig också att 
vara skeptiska mot alla s.k. sanningar ända tills de har prövat dem.” (Harlen, 1996, s.11).   
 

Barnen bör tränas i att ställa hypoteser och förstå vikten av att göra det även om det 
visar sig att de inte var korrekta. De är ändå ett steg i processen till att nå kunskap. 
Forskning har visat att barn tidigt bestämmer sig för om naturvetenskapen är viktig. 
Barn som inte fått träning i naturvetskapligt tänkande får svårare när de når högre 
åldrar och ska bedömas för sina prestationer. Det skapar frustration och intresset för 
naturvetenskapen svalnar (Harlen, 1996). Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) 
menar att mindre barn har svårare att göra reflektioner och att kunna komma fram 
till slutsatser. De saknar förmågan att dra lärdom av sina erfarenheter. När barnen 
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blir äldre blir de stegvis bättre på att utnyttja de erfarenheter de har för att lösa 
problem. ”Barnets egen aktivitet och direkta upplevelser av verkligheten t.ex. genom 
att på egen hand utforska sin närmaste omvärld, är således mycket viktig för 
lärande”. (Dimenäs och Sträng Haraldsson, 1996, s.27). Problemlösning är viktigt för 
barns utveckling. Både på att själva försöka lösa uppgiften eller att diskutera sig fram 
till en lösning tillsammans med andra. Dimenäs och Sträng Haraldsson beskriver 
lärandet som ett empiriskt förhållningssätt och menar att erfarenheter lägger 
grunden till kunskap om verkligheten. Under lång tid har detta sätt att se på lärande 
och kunskap dominerat undervisningen i skolan. Andersson (2001) beskriver Jean 
Piagets teorier om lärandet som ett bra sätt att undervisa elever i naturvetenskapliga 
ämnen.  Genom att störa elevernas jämvikt skapas ett intresse hos dem att återskapa 
en inre jämvikt. Där har Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) en poäng i att låta 
eleverna ställa en hypotes innan genomförandet av laborationer. De får en chans att 
reflektera över sin föreställning och hur den skilde sig från verkligheten. Andersson 
(2001) skriver att Piagets sätt att se på lärandet har gjort att didaktiker börjat 
intressera sig för vad eleverna har för föreställningar om olika begrepp och hur de 
skiljer sig från vetenskapliga fakta. För att elever ska få till stånd ett vetenskapligt 
tänkande måste de först ha ett vardagstänkande. ”Med andra ord – skolans 
naturvetenskapliga undervisning måste av olika skäl ta vardagligt tänkande i anspråk. 
Det förefaller därför rimligt att inte betrakta vardagstänkande som något fientligt 
eller dåligt. Vardagligt och vetenskapligt tänkande kan ses som olika men 
komplementära och respektabla sätt att veta och förstå. En uppgift för skolan kan 
vara att utveckla båda dessa kunskapsområden genom att stimulera interaktion 
mellan dem”. (Andersson, 2001, s.13). Sjöberg (2000) förordar ett konstruktivistiskt 
lärande. För att få kunskap måste eleven aktivt vara med och ställa frågor, ifrågasätta 
sina egna teorier och aktivt söka efter svaren. Kunskapens växande kan ses på två 
olika sätt enligt Piaget (Sjöberg, 2000). Det första är den vetenskapshistoriska 
kunskapens utveckling sett ur det kollektiva och historiska perspektivet. Det andra är 
den enskilde elevens kunskapsutveckling som kan iakttas under elevens uppväxt och 
skolgång. Piagets teorier om inlärning används i den naturvetenskapliga 
undervisningen i skolan. ”Piaget själv kallar sin teori konstruktivistisk och han tänker 
sig att kunskapen växer fram i samspelet mellan biologisk mognad och aktiv 
konstruktion.” (Sjöberg, 2000, s.281). Att Piaget blivit så stor just inom 
naturvetenskapen kan grunda sig i att han var biolog och att många av hans 
undersökningar handlade om barns uppfattningar och tankar om naturvetenskapliga 
fenomen. 
Nordin Hultman (2006) skriver i Pedagogiska magasinet om en undersökning som 
gjorts där barn lättare kopplar ihop en slöjdsal med lärande än ett vanligt klassrum. 
Anledningen torde vara att det finns mer konkreta källor till inlärning då en slöjdsal 
är full av utrustning som lockar till lärande och ett vanligt klassrum är mer kalt och 
sammankopplas av barnen med ett evigt stillasittande. Nordin Hultman (2006) ser 
barnens koppling mellan handling och lärande. Miljön i klassrummet bidrar till att 
konkretisera lärandet för barnen. ”Att betrakta sättet att ordna tiden, rummet, 
utrustning och material som ett språk, som bärare av betydelser, ger då en nyckel till 
vad som i olika pedagogiska traditioner betraktas som goda betingelser för lärande 
och utveckling.” (Nordin Hultman, 2006, sid. 37). Nordin Hultman (2006) menar att 
en ny pedagog ofta faller in i de mönster som redan finns i den verksamhet den 
kommer in i, både vad det gäller tid och rum. Alla har en bild av hur ett klassrum ser 
ut och det kan vara svårt att bryta den trenden. Ting som lockar fram 
undersökarglädjen hos elever är någonting som borde vara mer tillgängligt i alla 
klassrum och inte bara i slöjdsalen. 
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4.4 Lärstilar 
 
Boström (2006) skriver i Pedagogiska magasinet om individuella lärstilar. Vissa vill 
läsa, andra lyssna och en del vill aktivt göra någonting för att lära sig. ”Teorier om 
lärstilar utgår helt enkelt ifrån att alla kan lära, fast på olika sätt och nivåer.” 
(Boström, 2006, sid. 15). Antalet lärstilar som finns är många men det är Kolbs 
modell och Dunns lärstil som är mest kända i Skandinavien. Kolbs modell har sina 
rötter i det problembaserade lärandet medan Dunn utgår från varje individ. Läraren 
får fråga eleven vad den är bra på och vilken hjälp han eller hon behöver. 
”Lärstilsteorin börjar i första hand i barnens styrkor och behov, för att skapa lust och 
glädje och höja varje barns egenvärde.”…”När barnet känner sig bekräftat och 
accepterat i sitt sätt att lära, kan man bättre se det som fungerar mindre bra”. 
(Boström, 2006, sid. 16). Eleverna presterar bättre om de känner sig trygga och om 
de får sina behov tillgodosedda, och Dunn har delat in behoven i fem områden. I det 
miljömässiga området finns klassrummet med som en viktig aspekt. Möblering och 
trivseln i klassrummet spelar roll i elevernas inlärning. Motivation och struktur hör 
till det emotionella området. Det sociologiska området berör hur en elev vill arbeta 
för att nå bästa resultat. Om de arbetar bäst ensamma eller i grupp t.ex. I det fysiska 
området finns de perceptuella faktorerna. Dessa är viktiga då läraren verkligen kan 
utgå från elevens starkaste sinne (Boström, 2006). Visuella elever lär sig genom att 
använda synen och auditiva elever genom hörseln. Taktila elever måste få använda 
händerna som en metod till lärande och de kinetiska eleverna använder fysisk 
aktivitet som t.ex. experiment eller rollspel. Slutligen det psykologiska området 
innefattar elevens kapacitet att processa data som den får på ett eller annat sätt. 
”Definitionen för lärstil i denna modell är hur en individ koncentrerar sig, bearbetar 
och behåller nytt och svårt material.” (Boström, 206, sid. 17). För att ta till vara på 
alla elevers starka sidor och tillgodose alla lärstilar bör undervisningen ha en 
systematiserad variation. Boström (2006) menar att lärstilspedagogiken kan vara en 
bra metod att individanpassa undervisningen såsom läroplanerna förespråkar 
eftersom den är så bred. Lärarkåren bör vara medveten om de olika lärstilarna för att 
kunna organisera undervisningen. ”Om en lärare ska uppfylla sitt uppdrag, nämligen 
att kunna leda elevers lärande, måste hon eller han veta hur såväl individer som 
grupper bäst lär.” (Boström, 2006, sid. 18). Kunskapen om det egna lärandet är en 
tillgång för eleverna då de ska göra upp planer för att nå kunskap. För att kunna 
hjälpa eleverna på bästa sätt är det en förutsättning att både lärare och föräldrar 
också är medvetna om vilken lärstil som eleven tillämpar bäst (Boström, 2006).  
 
5. METOD 
 
Tanken var att genomföra ett visst antal laborationer. Före varje laborationstillfälle 
skrev den undervisande läraren, som i detta fall är författaren, ner vad det är tänkt att 
eleverna ska lära sig, syftet med laborationen. Detta gjordes innan laborationen 
genomfördes för att sedan kunna jämföra med elevernas svar. Metoden som valts är 
av kvalitativ karaktär och finns beskriven under rubriken 5.2. Efter varje laboration 
får eleverna svara på några frågor som ska besvaras anonymt. Elevfrågorna 
kompletterades med observationer gjorda under laborationstillfällena av 
undervisande lärare som skrev loggbok efter varje laboration. Observationerna blev 
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av deltagande karaktär eftersom undervisande lärare också var den som gjorde 
observationerna, se utförligare förklaring under 5.6. 
 
 
5.1 Urval    
 
Bell (2000) skriver om det beroende av människors medverkan i undersökningar 
som alla forskare har. Ibland är det slumpen som avgör vilka respondenter forskaren 
får men ofta är det viljan att medverka som är den avgörande faktorn. I den här 
undersökningen blev urvalet de klasser som författaren hade till sitt förfogande på 
partnerskolan. Det var två åttondeklasser om cirka 20 elever i varje klass. Eftersom 
det var laborationer som undersöktes var det viktigt att klasserna utförde ett antal 
laborationer för att kunna svara på enkäterna. Omfattningen på arbetet är tre 
laborationer som gjordes av två klasser där varje elev fått svara på en enkät (se bilaga 
1) efter varje laborationstillfälle.  
 
5.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
 
Enligt Denscombe (2000) byggs kvantitativa data upp på siffror och diagram och 
tabeller presenterar resultaten. Detta gör att forskningen känns gedigen och objektiv i 
läsarens ögon. Det har blivit lättare för forskare att använda sig av kvantitativa data 
då det finns hjälpmedel som dataprogram att sammanställa dem. Denscombe (2000) 
menar att dessa hjälpmedel inte bara är bra då relativt oerfarna forskare kan 
genomföra svåra beräkningar.  
Kvalitativa undersökningar ger inte ett resultat i diagram och tabeller utan i löpande 
text som analyseras av forskaren. ”Kvalitativa data, oavsett om det gäller ord eller 
bilder, är produkten av en tolkningsprocess. Data bli bara data när de används som 
sådana.” (Denscombe, 2000, sid. 244).  Med det menar han att data kommer till när 
forskaren tolkar och använder det han eller hon får fram vid sina undersökningar.  I 
denna undersökning används kvalitativa data, en enkät med öppna frågor till alla 
elever som närvarade vid laborationerna samt observationer av de samma. 
Observationerna kommer att beröras närmare under punkt 5.6. En kvalitativ 
undersökning valdes eftersom tiden var otillräcklig för att hinna göra en större analys 
och att antalet elever inte räckte till för att ge reliabilitet i en kvantitativ 
efterforskning.  
 
 
 
5.3 Genomförande 
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av tre laborationer. De tre laborationernas 
gemensamma syfte var att eleverna skulle få laborera för att på så vis förhoppningsvis 
få lättare att förstå begreppet pH. De skulle dessutom få träna sig på att följa 
säkerhetsföreskrifterna genom att alltid ha laborationsglasögon och förkläde på sig 
under hela laborationen. Den första laborationen gick ut på att eleverna skulle få 
mäta pH-värdet på ett antal hushållsnära produkter med hjälp av pH-papper och 
BTB. Lektionen innan hade de fått en genomgång av pH, syror och baser samt en 
demonstration av hur pH-indikatorerna används. Innan de fick börja mäta pH-värdet 
på varje hushållsprodukt blev de ombedda att skriva ner en hypotes om de trodde att 
ämnet var surt, neutralt eller basiskt. Detta var för att de skulle få öva på att skriva en 
hypotes som inte var så avancerad. Om de skrivit en hypotes en gång som inte var så 
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svår att skriva är det lättare nästa gång då det kanske kräver mer att ställa en hypotes. 
Dimenäs och Sträng Haraldsson (1997) beskriver ett klassrumsförlopp där eleverna 
får skriva en hypotes, pröva hypotesen och sedan göra en ny hypotes och pröva den 
tills de når ett godtagbart resultat. Eleverna fick göra en tabell där ämne, hypotes, och 
vilket utslag pH-papper samt BTB gav. När eleverna laborerat färdigt fick de skriva en 
redogörelse över vad de gjort och sedan gjordes en gemensam slutsats på tavlan. 
Efter det fick de svara på enkätfrågorna. I samband med denna laboration fick 
eleverna en tilläggsfråga på enkäten på om de laborerat mycket under mellanstadiet. 
 
Vid laboration två fick eleverna prova rödkål som pH-indikator. Dels för att de skulle 
få testa en annan indikator och dels för att de skulle få se att det finns ämnen i deras 
vardag som också kan mäta pH. Först fick de koka rödkål, sila den och spara avkoket. 
På tavlan ritades fem provrör upp med svag bas, stark bas, vatten, stark syra och svag 
syra upp och under respektive provrör så stod det vilket ämne som skulle vara i röret 
samt hur mycket av ämnet eleverna skulle ta. Varje ämne hölls i tur och ordning upp 
så att eleverna fick se vilken flaska som innehöll vad. Sedan fick eleverna hälla i 
rödkålsindikatorn för att se vilken färg den får vid olika pH. Laborationen gicks först 
igenom muntligt och sedan fick eleverna skriftliga instruktioner.  Efteråt fick eleverna 
skriva en redogörelse, en gemensam slutsats gjordes på tavlan och eleverna fick svara 
skriftligt på enkätfrågorna. I samband med denna laboration ställdes också frågorna 
om vad de tyckte om laborationsinstruktionen de fått.  
 
Den tredje laborationen handlade om starka syror och eleverna skulle komma fram 
till att det finns väte i alla syror. De fick tre provrör med saltsyra, salpetersyra och 
svavelsyra, tre bitar magnesium som de skulle lägga ner i vardera provrör. Sedan 
skulle de observera, skriva ner vad som hände och sedan göra samma sak igen. När 
de lagt ner biten med magnesium i provröret skulle de sätta tummen över mynningen 
så att gasen som bildas inte skulle försvinna. När biten med magnesium lösts upp 
skulle de tända en tändsticka som de skulle hålla vid mynningen när de tog bort 
tummen. I årskurs sju hade eleverna fått påvisa vätgas med ett liknande experiment 
så nu testades deras minne. När de skrivit en egen redogörelse gjordes en gemensam 
sammanfattning på tavlan och eleverna fick svara på enkätfrågorna. 
 
Ett syfte till att varje laboration innehöll flera olika moment var att kunna tillgodose 
så många elever som möjligt. Boström och Wallenberg (1997) skriver om fyra olika 
inlärningsstilar som eleverna kan ha. Visuella elever lär sig via synen, auditiva genom 
hörseln, hos kinestetiska elever är det känslor eller praktiskt arbete som är kanalen 
och de taktila eleverna måste göra någonting med händerna för att lära sig. Forskning 
inom området har visat brister då det traditionella undervisningsväsendet 
fortfarande riktar in sig på de visuella och auditiva eleverna (Boström och 
Wallenberg, 1997). ”Ändå vet vi nu att det taktila och kinestetiska sinnet är mera 
dominant hos eleverna, i synnerhet bland pojkarna.” (Boström och Wallenberg, 1997, 
sid. 15). Vidare poängterar de att dessa elever är lika intelligenta som de övriga 
eleverna men behöver en annan infallsvinkel för att lära sig. ”För att skapa en skola 
för alla på allas villkor, tror vi att kunskaper om inlärningsstilar är absolut 
nödvändigt för alla pedagoger.” (Boström och Wallenberg, 1997, sid. 15). Med det 
menar Boström och Wallenberg (1997) att för att kunna lära ut någonting till eleverna 
måste lärare veta hur de lär in. De skriver också att ju fler sinnen som eleverna 
använder desto mer ökar deras inlärningskapacitet. Syftet med att låta eleverna 
skriva en hypotes före laborationen är att se vad eleven har för förkunskaper och 
vardagsföreställningar. Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) skriver att om 
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eleverna får skriva en redogörelse om ett förlopp, till exempel en varför en luftballong 
kan stiga, och sedan får laborera själva, diskutera med andra och därefter skriva en 
ny redogörelse över förloppet kan de själva se sin kunskapsutveckling och bli 
medvetna om sitt eget lärande. ”Elevernas egna vardagsföreställningar, synpunkter 
och förslag utgör hela tiden grunden för diskussioner och undersökningar.” (Dimenäs 
och Sträng Haraldsson, 1996, sid. 111). 
  
 
5.4 Forskningsetiska principer 
 
Undersökningen har skett inom de forskningsetiska principernas ramar. Eleverna 
informerades om att uppgifterna skulle användas till en c-uppsats, att det var frivilligt 
att delta och att enkäterna skulle besvaras anonymt. Frågorna som ställdes var inte av 
etisk känslig karaktär då de endast berörde genomförda laborationer. Därför gjordes 
bedömningen att frågorna kunde ställas utan målsmans medgivande. ”I vissa fall, då 
undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etisk känslig natur, kan 
samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
(t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt 
berörd tredje part.” (Forskningsetiska principer, sid. 9). Undervisande lärare läste 
igenom enkätfrågorna och bedömde att de kunde ställas utan föräldrarnas samtycke. 
Läraren skrev under ett missivbrev där det stod vad som efterfrågades samt vem som 
skulle få tillgång till uppgifterna (se bilaga 1). Enkäterna samt tilläggsfrågorna 
besvarades anonymt. Eftersom enkäten inte visar respondentens kön gör det att det 
är ännu svårare att veta vem som svarat på vilken enkät.  
Konfidentialitetskravet kommer att följas då ingen utom skribenten kommer att se 
enkätsvaren. Observationerna kommer att skrivas utan att använda personnamn eller 
kännetecken som på annat sätt kan identifiera enskilda personer. ”Alla uppgifter om 
identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt 
att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående.” (Forskningsetiska 
principer, sid. 12).  
 
5.5 Enkäter 
 
Enkätfrågorna (se bilaga 3) som ställdes var få och öppna vilket har både fördelar och 
nackdelar. Två av frågorna ställdes efter varje laboration och dessa var: 
Vad tror du var syftet med dagens laboration? 
Vad har du lärt dig av dagens laboration? 
”Responser på öppna frågor kan ge användbar information, men analysen kan 
medföra en del problem.” (Bell, 2000, sid. 104). Bell menar att ju mindre styrd 
respondenten är desto svårare är det att sammanställa ett resultat. Vinsten är att 
svaren blir respondentens i en annan mening än om respondenten bara får kryssa i 
förutbestämda alternativ. Valet i den här undersökningen blev öppna frågor då 
respondenterna inte var fler än att en sammanställning sågs vara genomförbar. 
Svårigheten med öppna frågor är att svaren kan bli lika olika som många. Dessutom 
kan det vara svårt att tolka svaren på det sätt som respondenten menar. Bell (2000) 
skriver att det kan vara mångtydiga svar även vid mer strukturerade enkätfrågor. Om 
det finns svarsalternativ där lite, eller ganska lite, finns med är det svårt att veta vad 
respondenten anser är lite eller ganska lite. Enligt Denscombe (2000) finns det två 
kategorier av frågor i enkäter, faktafrågor och åsiktsfrågor. I enkäten som eleverna i 
den här undersökningen besvarade fanns båda kategorierna representerade. ”Vad 
tror du var syftet med dagens laboration?” är en åsiktsfråga. Eleverna fick göra en 
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bedömning av vad laborationen kan ha varit bra för. Frågan kräver av eleverna att de 
ska tänka ett steg längre. De ska inte bara göra laborationen utan de ska formulera i 
ord varför de tror att de fick genomföra den. 
”Vad har du lärt dig av dagens laboration?” är en faktafråga. Syftet med att ställa 
denna fråga var att fastställa hur bra laborationen levde upp till sitt syfte samt se om 
eleverna kunde reflektera över sitt eget lärande. Enkäten i sig var enkel för att det inte 
skulle ta så lång tid för eleverna att fylla i den och att de inte skulle känna att det blev 
för övermäktigt. Vid alla tre laborationstillfällena bestod den av ovanstående frågor 
samt två kompletterande frågor vid ett tillfälle då eleverna fick skriftliga 
laborationsinstruktioner. Då fick de även svara på frågorna: Var 
laborationsinstruktionen lätt att följa? Varför? Frågan ställdes för att fastställa om 
instruktionen var pedagogisk skriven och i så fall vad som var bra respektive dåligt. 
Vid den första laborationen fick de även svara på frågan Har du laborerat mycket på 
mellanstadiet? Den frågan ställdes för att få en bild av elevernas laborationsvana. 
 
5.6 Observationer 
 
För att kunna göra bra observationer krävs det planering och övning. 
Observationerna kan vara deltagande eller icke deltagande (Bell, 2000). Denscombe 
(2000) kallar de två typerna av observationer för systematiska observationer som ger 
kvantitativa data och deltagande observationer som ger kvalitativa data. I den här 
studien har observationerna varit deltagande eftersom det var observatören som höll 
i laborationerna och gjorde det omöjligt att anteckna under pågående observation. 
Deltagande observationer valdes också eftersom det blir lättare att lära känna 
eleverna och ta reda på deras funderingar och tankar då deltagande observationer 
genomförs. Detta är en fördel eftersom det är lättare att få ut mer ur fler 
respondenter (Bell, 2000). Om observatören är med i verksamheten kan fler 
respondenter konfronteras och ges möjlighet att svara på frågor än om observatören 
inte är med i verksamheten. Risken att bara vissa elever utmärker sig och att de är de 
enda som kommer till tals i undersökningen minimeras på detta sätt. Denscombe 
(2000) skriver om fördelen med deltagande observation är att den naturliga miljön 
kan bibehållas och att aktörernas röster läggs fram på det sätt som de vill. Med det 
menar Denscombe (2000) att aktörerna inte styrs av forskaren utan bara observeras i 
sin naturliga miljö. I den här undersökningen valdes en deltagande observation för 
att kunna vara med och påverka laborationens upplägg, instruktioner och 
genomförande. Deltagande observationer gör det lättare att ta del i den sociala 
processen samt att se vilka samband som finns mellan olika faktorer. Nackdelarna är 
bland annat tillförlitligheten. Forskarens jag dominerar observationen och baseras 
endast på dennes fältanteckningar vilket gör att det råder brist på verifierbara data 
(Denscombe, 2000). Bell (2000) är av samma åsikt då det gäller nackdelen med 
observatörens objektivitet i en deltagande observation. ”Det är svårt att så att säga ta 
ett steg tillbaka  och anta rollen som objektiv observatör, om man känner alla 
medlemmar i en grupp eller organisation.” (Bell, 2000, sid.138). I den här studien 
observerades två klasser under tre laborationstillfällen, alltså totalt 6 tillfällen, vilket 
är ett litet material som gör det svårt att göra generaliseringar. Bell (2000) beskriver 
forskare som under flera månader, eller år observerat grupper för att bli accepterade 
som en i gruppen. Detta skulle naturligtvis ha gett undersökningen mer reliabilitet. 
Enligt Denscombe (2000) ger deltagande observationer mer djup i materialet än 
bredd. Det finns några olika sätt för en forskare att gå tillväga när en grupp ska 
observeras. Antingen håller forskaren sin roll dold så att ingen i gruppen vet vad 
forskaren gör. Eller så kan ett fåtal vara informerade om att forskaren gör en 
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deltagande observation. Det som användes i denna studie var att hela gruppen var 
informerad om att undersökaren var där för att samla in data genom observationer 
samt några skriftliga frågor (Denscombe, 2000).  
Metoderna för att dokumentera en observation är flera. Video- eller ljudinspelningar 
är bra om det är ett längre projekt och om det finns tillräckligt god ekonomi. 
Analysen av materialet kan vara tidskrävande. Observatören kan kategorisera 
beteenden med koder så att det snabbt går att anteckna vad som händer (Bell, 2000).  
Denscombe (2000) menar att även om två forskare observerar samma sak är det inte 
säkert att de gjort samma betraktelse. Det forskaren har i bagaget, erfarenheter, 
minne, perception och kompetens spelar stor roll i de data som forskaren får fram. 
”Både systematisk observation och deltagande observation erkänner att 
observationsprocessen är långt ifrån enkel. Båda är mycket känsliga för den 
möjligheten att forskarens perception kan vara influerad av personliga faktorer, och 
att de insamlade data av den anledningen kan vara opålitliga.” (Denscombe, 2000, 
sid. 166). Enligt Denscombe (2000) är både forskarens minne och perception 
selektivt. Det beror dels på vilken förtrogenhet forskaren har, det är lätt att tolka 
händelser på ett sätt som stämmer överens med forskarens tidigare erfarenheter. 
Dels beror tolkningen på hur forskaren mår vid observationstillfället. Hunger, törst 
och trötthet påverkar observationsdata. Denscombe (2000) skriver att deltagande 
observationer kräver ett stort personligt engagemang och tar av forskarens resurser. 
En deltagande observation kan göra det svårt att generalisera data eftersom de, hur 
objektiv forskaren än försöker vara, är skrivna utifrån forskarens perception 
(Denscombe, 2000).  
”Oavsett om observationen är strukturerad eller ostrukturerad, eller om man 
fungerar som objektiv eller deltagande observatör, går uppgiften ut på att observera 
och föra bok över sina iakttagelser på ett så objektivt sätt som möjligt och sedan tolka 
informationen på ett så korrekt sätt som möjligt.” (Bell, 2000, sid. 139). Svårigheten i 
den här undersökningen var att observatören var delaktig i laborationen vilka skulle 
observeras. Anteckningarna gjordes efter avslutad laboration vilket gör att minnet 
samt objektiviteten spelar in.  
 
 
5.7 Reliabilitet och validitet 
 
Datainsamlingsmetoder ska alltid granskas kritiskt för att fastställa tillförlitligheten i 
de data som framkommit. ”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken 
utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 
tillfällen under i övrigt lika omständigheter.” (Bell, 2000, sid. 89). I den här 
undersökningen användes en enkät som innehöll samma två frågor vid tre olika 
tillfällen i två olika grupper. Det betyder att enkäten användes vid sammanlagt sex 
tillfällen. Frågorna ställdes med andra ord vid två laborationer där omständigheterna 
var lika även om grupperna inte innehöll samma elever. Bell (2000) skriver om flera 
faktorer som kan inverka på respondenternas svar. Influenser från media kan vara en 
sådan faktor. Validitet är ett värde på giltigheten. ”Det är ett mått på om en viss fråga 
mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva.” (Bell, 2000, sid. 
90). Även om en fråga har hög reliabilitet betyder inte det automatiskt att validiteten 
också är det. Om frågan inte är relevant för syftet spelar det ingen roll om forskaren 
få samma svar på frågan varje gång den ställs. Det är viktigt att vara kritisk då 
frågorna väljs ut. Ett bra sätt att se om validiteten håller är att fråga handledare och 
andra studenter om de tror att frågorna håller (Bell, 2000). I den här 
undersökningen är både några andra studenter samt handledaren på partnerskolan 
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tillfrågad och frågorna fick bifall efter en omformulering.  Ett annat sätt att öka 
validiteten är enligt Denscombe (2000) att använda sig av triangulering. 
”Triangulering innebär att man bestämmer en exakt position genom att hänvisa till 
två eller flera koordinater.” (Denscombe, 2000, sid. 103). Han menar att om en 
forskare använt sig av flera metoder för att komma närmare sanningen och öka 
validiteten. I denna undersökning valdes två koordinater, enkäter och observationer, 
för att få ett mer tillförlitligt resultat. 
 
5.8 Analys av material 
 
Enkätsvaren kommer att kategoriseras, räknas och sammanställas i en tabell. Varje 
kategori kommer att exemplifieras för att belysa vilken typ av svar som framkommit. 
Från observationerna kommer det som är mest intressant och relevant för 
undersökningen att tas upp i löpande text.  
 
5.9 Metoddiskussion 
 
Undersökningen skulle kunna omfatta fler frågor där inte alla frågor är så öppna som 
de var nu. I enkätsvaren som lämnades in har den största svårigheten varit att tolka 
elevernas svar. Vissa svar liknar varandra mycket men eleverna har använt olika 
avancerat språk när de beskrivit vad de har lärt sig. Det skulle också vara bra att vara 
två under observationstillfällena så att en person kunde ägna sig åt att hålla i 
laborationen och den andra endast observera. Att både genomföra laborationen och 
göra observationer som skrivs ner efter laborationens slut leder till vissa felaktigheter 
i observationsmaterialet då observatörens minne sätts på prov.  
 

6. RESULTAT 
 
I detta avsnitt kommer resultatet för de tre laborationerna att redovisas. Både 
sammanfattningar av observationerna under laborationerna samt elevernas svar 
kommer att rapporteras. Momenten var relativt lätta och alla eleverna lyckades 
genomföra laborationerna på ett bra sätt. Eleverna var i regel duktiga på att laborera. 
De var intresserade, ställde mycket frågor och var måna om att göra rätt. I de två 
klasserna tillsammans var det 3,1 % som svarade ja på frågan om de hade laborerat 
mycket under mellanstadiet. 9,4 % svarade lite och 87,5 % svarade nej. Antalet elever 
som svarade på enkäten var 32 stycken. Eftersom det var två grupper som 
genomförde samma laborationer fanns det en chans att rätta till det som gått fel 
under det första laborationstillfället till den andra gruppen skulle laborera. 
Instruktionerna till eleverna har därför inte varit helt identiska vilket kan göra att 
svaren mellan klasserna skiljer sig i några fall.  
 
6.1 Observationer under laboration 1, hushållsprodukter 
 
Syftet med den första laborationen där eleverna fick mäta pH-värdet på hushållsnära 
produkter var att de skulle få lära sig att använda pH-papper och BTB, se att det blev 
olika färger beroende på vilket pH ämnet har och kanske koppla ihop att många av de 
hushållsnära produkterna med ett surt pH var ätbara och att de flesta med basiskt pH 
var rengöringsmedel. Ett annat syfte med laborationen vara att de skulle få skriva en 
hypotes om varje ämne samt en redogörelse på vad de gjort vilket är en bra träning 
inför kommande studier och lärorikt för eleverna då de får reflektera över vad de 



18 
          

gjort. Att öva samarbetsförmågan är också ett syfte som laborationen uppnår i och 
med att laborationen innefattade 20 olika hushållsnära produkter och eleverna skulle 
testa så många ämnen de hann med. Efter en gemensam genomgång på tavlan där en 
tabell över ämnena, hypotesen samt utslag med pH-papper och BTB ritats upp fick 
eleverna börja. De flesta verkade tycka att det var roligt att få testa pH själva. En del 
var osäkra på vad de skulle göra även om instruktionen både givits på ett auditivt sätt 
samt demonstrerats för dem innan. Många var obekväma i att ställa en hypotes. De sa 
”men tänkt om det är fel” med bekymrade miner. Efter en utförligare förklaring till 
vad en hypotes är och att det inte gör någonting att den är fel utan att den är ett steg i 
deras inlärning blev det lite lättare för dem. Laborationen blev inte bara en övning i 
att mäta pH med hjälp av två olika indikatorer utan även en träning att samsas med 
de andra eleverna vilket också är en viktig del att lära sig. Ämnena som skulle testas 
stod vid katedern och alla grupper fick tre små skålar som de skulle lägga tre ämnen i. 
Dessa skålar skulle sedan diskas och användas till tre nya ämnen. När eleverna 
släpptes lösa för att börja laborera bröt det ut ett ordnat kaos. Det blev trångt framme 
vid katedern men de lyckades ändå att samsas. Det blev varken bråk eller spill. Vissa 
elever ville få sina resultat verifierade efter varje mätning för att de skulle veta att de 
gjort rätt. Flera av eleverna blev förvånade över sina resultat till exempel att coca-cola 
var surt och YES med citrondoft var basiskt var det som kommenterades mest. Två 
tjejgrupper var väldigt snabba och arbetade i team där de delat upp uppgifterna 
mellan sig. När de var klara ville de prova att blanda sura och basiska ämnen för att 
se om de kunde ett neutralt utslag. Det var bättre att de var sysselsatta med något 
meningsfullt istället för att prata bort resten av lektionen eftersom ämnen inte var 
farliga fick de testa som de ville. De kom fram till att det var väldigt svårt att få något 
helt neutralt, alltid var det lite surt eller lite basiskt. När alla var klara och 
laborationen sammanfattades gemensamt blev det diskussion om vilken färg det blev 
då vissa ämnen testades. Ingen av eleverna hade kommit fram till en slutsats på egen 
hand men när de basiska och sura ämnena skrevs upp på tavlan var det några som 
kopplade ihop de sura ämnena med sådant som går att äta och de basiska med 
rengöringsmedel. Många av eleverna ställde frågor om vad som händer om olika 
ämnen blandas. Det som var mest intressant, särskilt bland killarna, var om det 
kunde bli någon häftig reaktion mellan några ämnen.  
När laborationen genomfördes en gång till med den andra åttondeklassen blev 
genomgången mer strukturerad eftersom bristerna i den framkommit under det 
första tillfället. Det eleverna missförstod i denna grupp var hur många ämnen som 
skulle testas. De flesta tyckte att de var färdiga när den första omgången var testad. 
De var mer röriga än den andra klassen och ville gärna visa sig för de andra eleverna. 
Några av grupperna i klassen ansträngde sig till det yttersta. De var noggranna, 
ställde frågor som visade att de var villiga att genomföra laborationen på ett bra sätt, 
de hade förkläde på sig och diskade rent efter sig.  Klassen har rykte om sig att vara 
stökig, men de skötte sig bra och känslan efter lektionen var positiv.  
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6.2 Enkätsvar laboration 1, hushållsprodukter 
 
Tabell 1  
Vad tror du var syftet med dagens laboration? 
 
 
Svarskategori 
 

 
Exempel på svar 

 
Antal elever, 
 n=28 

 
Svar som innehöll ordet pH. 
 

 
Att vi skulle lära oss hur man mäter pH-
värdet på olika ämnen. 
 

 
18 

 
Svar som innehöll orden surt 
eller basiskt. 
 

 
Att se om det är surt, neutralt eller 
baskiskt.  

 
11 

 
Svar som handlade om att 
lära sig om metoder. 
 

 
Att man provar saker innan man gör de på 
riktigt. Annars kan det bli typ farligt om 
det är något fel med den. 
 

 
4 

 
Svar som handlade om 
laborationsvana. 
 

 
Att kunna visa att vi klarar av att laborera 
själva och lära oss mer om vissa sura och 
basiska ämnen. 
 

 
6* 

 
Udda svar. 
 

 
Att man själv kan veta när/hur pH-värdet 
ser ut i våra kroppar 
 

 
4 

 
Bortfall. 
 

 
Vet inte eller blankt svar. 

 
3 

 
Om det står en * bakom siffran betyder att endast den ena klassen har gett svar inom 
denna svarskategori. Då instruktionerna till klasserna inte upprepades ordagrant är det 
troligen en avvikelse i den muntliga instruktionen som är upphov till detta. 
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Tabell 2 
Vad har du lärt dig under dagens laboration? 
 
 
Svarskategori 
 

 
Exempel på svar 

 
Antal elever, 
 n=28 

 
Svar som innehöll ordet pH. 
 

 
Att använda pH-indikatorer och vad pH är 
för något. 
 

 
23 

 
Svar som innehöll orden surt 
eller basiskt. 
 

 
Jag lärde mig att många ämnen som man 
äter är sura. 

 
6 

 
Svar som handlade om att 
lära sig om metoder. 
 

 
Att mäta pH-värdet. 
 

 
12 

 
Svar som handlade om 
laborationsvana. 
 

 
Jag har lärt mig hur man ska labba och vad 
man ska använda under laborationen. 
 

 
1* 

 
Udda svar. 
 

 
Att man inte ska ta så mycket av de olika 
ämnena. 
 

 
3 

 
Bortfall. 
 

 
Vet inte eller blankt svar. 

 
3 

 
 
6.3 Observationer under laboration 2, rödkålsindikator  
 
Den del av laborationen som innebar att koka rödkål gick bra i båda grupperna. Efter 
en kort genomgång av vad de skulle göra, utdelning av rödkål och annat material 
samt ett papper med instruktioner i punktform klarade de sig själva. Färgen på 
rödkålsavkoket varierade beroende på hur mycket rödkål respektive hur mycket 
vatten de hällt i glasbägaren. Eleverna jämförde färgerna på sina avkok och 
diskuterade varför de hade fått olika nyanser. Då den första delen av laborationen var 
klar gjordes en genomgång av vad som skulle göras. Eleverna fick även varsin skriftlig 
instruktion som de kunde följa. Trots detta blev frågorna många. För att inte blanda 
ihop provrören fick eleverna märka varje provrör med vilket ämne den innehöll. 
Provrören innehöll HCl (2,0 M), utspädd HCl, vatten, utspädd NaOH och NaOH (2,0 
M). Sedan skulle de tillsätta rödkålsavkok till några centimeters höjd i varje provrör 
och observera samt skriva vad som hände i sina anteckningsböcker. Resultatet blev 
att HCl blev starkt rosa, utspädd HCl blev orange, vatten blev lila, utspädd NaOH blev 
grön och NaOH blev senapsgul. Alla grupper fick bra utslag med fina färger och när 
de var klara ville de blanda alltihop i en bägare. Detta blev en bonuslaboration då de 
först fick skriva ner en hypotes om vilken färg de trodde att det skulle bli och varför 
de trodde det. Sedan genomfördes försöket som följdes av en diskussion om 
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resultatet. De flesta trodde att det skulle bli lila bara för att den färgen var starkast. 
Efter några ledande frågor under en gruppdiskussion kom de på att det förmodligen 
berodde på att lösningen blev neutral.  
 
6.4 Enkätsvar laboration 2, rödkålsindikator 
 
Tabell 3 
Vad tror du var syftet med dagens laboration? 
 
 
Svarskategori 
 

 
Exempel på svar 

 
Antal elever, 
 n=32 

 
Svar som innehöll ordet färg. 
 

 
Att se vilka färger det blir när man blandar. 
 

 
12 

 
Svar som innehöll ordet pH. 
 

 
Att man ska förstå att man kan använda 
olika saker för att få fram pH-värdet.  
 

 
10 

 
Svar som handlade om att 
lära sig om metoder. 
 

 
Att vi ska lära oss olika metoder att mäta 
pH-värdet. 
 

 
11 

 
Svar som handlade om 
laborationsvana. 
 

 
Det var nog att vi skulle visa att vi klarade 
av att laborera själva. 
 

 
1* 

 
Svar som innehöll ordet 
indikator. 
 

 
Att använda andra pH-indikatorer 
 

 
3 

 
Svar som innehöll ordet 
syror och/eller baser. 
 

 
Att det blir olika färger på olika syror. 

 
4 

 
Bortfall. 
 

 
Vet inte eller blankt svar. 

 
7 
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Tabell 4 
Vad har du lärt dig under dagens laboration? 
 
 
Svarskategori 
 

 
Exempel på svar 

 
Antal elever, 
 n=32 

 
Svar som innehöll ordet färg. 
 

 
Vad lösningar ger för färg med rödkål 
 

 
20 

 
Svar som innehöll ordet pH. 
 

 
Att man kan använda rödkål som en pH-
indikator.  
 

 
11 

 
Svar som handlade om att 
lära sig om metoder. 
 

 
Jag har lärt mig att använda kemiska 
ämnen i provrör 
 

 
7 

 
Svar som handlade om 
laborationsvana. 
 

 
Att man inte ska hälla i för mycket rödkål. 
 

 
1* 

 
Svar som innehöll ordet 
indikator. 
 

 
Att rödkål kan vara en indikator 
 

 
8 

 
Svar som innehöll ordet 
syror och/eller baser. 
 

 
Har lärt mig att det blir olika färger på 
olika syror. 

 
3 

 
Udda svar. 
 

 
Att man kan ha kol till många andra grejer. 
 

 
4 

 
Bortfall. 
 

 
Vet inte eller blankt svar. 

 
4 
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Under laborationen med rödkålsindikatorn gavs skriftliga instruktioner ut till 
eleverna efter en gemensam genomgång (se bilaga 3). För att se om instruktionen var 
tillräckligt utförlig ställdes följande frågor: 
 
Tabell 5 
Var det lätt att följa laborationsinstruktionen? Varför? 
 
Svarskategori 
 

 
Exempel på svar 

 
Antal elever, 
 n=32 

 
Ja, det var en lätt laboration. 
 

 
Ja, det var inte svårt. 

 
12 

 
Ja, instruktionen var tydlig. 
 

 
Ja, för att de förklarade så bra på papperet 
vad man skulle göra! 
 

 
11 

 
Ja, bra muntlig instruktion. 
 

 
Ja, det var lätt pga en bra beskrivning av 
läraren. 
 

 
2 

 
Ja, vet inte. 
 

  
3 

 
Avvikande svar. 
 

 
Jag tycker att det var lätt, kollade inte på 
papperet.  
 

 
3 

 
Ja, bra muntlig och skriftlig 
instruktion.  
 

 
Ja, för att de berättade vad man skulle göra 
+ att du gav oss instruktionspapper. 

 
1 

 
6.5 Observationer under laboration 3, starka syror 
 
Efter en så noggrann instruktion som möjligt utan att avslöja för mycket för eleverna 
om laborationens första del fick de börja laborera. De skulle hälla i de starka syrorna 
saltsyra, salpetersyra och svavelsyra till cirka två centimeters höjd i tre provrör. I 
varje provrör skulle de sedan lägga ner en liten bit magnesiumband, observera vad 
som hände och sedan skriva ner det i sina skrivböcker. När alla var klara antecknades 
vilka reaktioner de sett på tavlan. Det bubblade, bildades rök, magnesiumbandet 
försvann och provröret blev varmt. Elevernas reaktioner på det som hände i provröret 
var ”häftigt” och ”det är som ett trolleri”. De nya instruktionerna till del två var att de 
skulle utföra försöket på samma sätt men att de denna gång skulle hålla för provröret 
med tummen för att fånga upp röken. När magnesiumbandet precis försvunnit skulle 
de hålla en tänd tändsticka vid provrörets mynning och ta bort tummen. Många blev 
lite oroliga över att de skulle kunna göra illa sig ifall det skulle bli en explosion medan 
andra inte ville annat än att det skulle hända någonting riktigt häftigt. Återigen skulle 
de skriva ner sina observationer i sina skrivböcker. Många av eleverna fick till riktigt 
höga ”poffar” då vätgasen kom i kontakt med tändstickans låga. I en tidigare 
kemikurs hade de fått göra försök med att påvisa vätgas på liknande sätt så många 
kände igen reaktionen. De som misslyckades ville gärna göra om försöket igen och 
det fick de. De fick prova med alla syrorna för att se om det blev någon skillnad. 
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Syrornas kemiska beteckningar skrevs upp på tavlan och efter en diskussion enades 
alla om att det förmodligen var vätgas i alla syrorna. En elev tyckte att det blev en 
större smäll när det var svavelsyra i provröret och undrade om det var för att det var 
större koncentration väte i den syran eftersom det stod att det var två H i den och det 
bara var ett H i de andra.  
 
6.6 Enkätsvar laboration 3, starka syror 
 
Tabell 6 
Vad tror du var syftet med dagens laboration? 
 
 
Svarskategori 
 

 
Exempel på svar 

 
Antal elever, 
 n=28 

 
Svar som innehöll ordet syra. 
 

 
Att man ska lära sig att olika syror är olika 
plus att det händer olika saker i varje 
provrör. 
 

 
19 

 
Svar som innehöll ordet 
magnesium. 
 

 
Vad som händer om man lägger 
magnesium i starka syror. 
 

 
8 

 
Svar som innehöll orden 
kemisk reaktion. 
 

 
Lära oss om några starka syror och lära oss 
om kemiska reaktioner. 

 
3* 

 
Svar som innehöll orden 
gas/vätgas. 
 

 
Vi skulle se att det bildades vätgas i alla 
syrorna. 

 
7/5 

 
Svar som beskrev ett förlopp 
med ord som t.ex. reaktion, 
händer, bildas, bubblar. 
 

 
Att lära sig vad som händer med de olika 
syrorna. 
 

 
13 

 
Udda svar. 
 

 
Att lära oss att använda gaser. 
 

 
3 

 
Bortfall. 
 

 
Vet inte eller blankt svar. 

 
5 

 
 Där det står 7/5 menas att 7 elever nämnde ordet gas och 5 elever nämnde ordet vätgas. 
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Tabell 7 
Vad har du lärt dig under dagens laboration? 
  
 
Svarskategori 
 

 
Exempel på svar 

 
Antal elever, 
 n=28 

 
Svar som innehöll orden syra 
och/eller magnesium. 
 

 
Att magnesiumbiten löstes upp när man 
lagt det i provrören i syrorna. 
  

 
28 

 
Svar som innehöll orden 
gas/vätgas. 
 

 
Att det bildas vätgas. 

 
3/3 

 
Svar som beskrev ett förlopp 
med ord som t.ex. reaktion, 
händer, bildas, bubblar. 
 

 
Att det bildades en liten explosion när man 
håller tändstickan över provrören 
 

 
28 

 
Svar som innehöll orden rök 
eller ryker. 
 

 
Att magnesium och 
salpetersyra/svavelsyra/saltsyra gör rök 
tillsammans. 
 

 
3 

 
Udda svar. 
 

Att H2SO4 innehåller mest kväve. 
 

 
1 

 
Bortfall. 
 

 
Vet inte eller blankt svar. 

 
5 
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7. DISKUSSION  
 

Lärarens och elevernas syn på naturvetenskap skiljer sig förmodligen åt. Därför är 
deras sätt att tänka olika redan i utgångsläget. Många elever blir osäkra när de 
laborerar och vill helst veta i förväg precis hur resultatet ska bli för att de ska göra 
rätt. Att de ska lära sig någonting på vägen fram till resultatet är inte intressant för 
dem utan de vill bara ha rätt svar. Då laborationerna genomfördes två gånger fast i 
två olika grupper kunde jag planera om det som inte fungerade i den första gruppen. 
Stensmo (1997) skriver om postaktiv planering vilket kunde tillämpas i detta fall. Det 
eleverna i den första gruppen inte förstod försökte jag ta fasta på och komma på ett 
sätt att förmedla informationen bättre till nästa grupp. Detta var svårt eftersom de 
båda grupperna var så olika. Det som fungerade bra i den ena gruppen fungerade inte 
bra i den andra och vice versa. I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras både 
utifrån observationerna samt elevernas enkätsvar och se hur väl de stämmer överens 
med syftet med laborationerna.  
 
7.1 Observationer under laboration 1, hushållsprodukter 
 
Under den första laborationen fick eleverna träna sin samarbetsförmåga nästan till 
bristningsgränsen då de var många och området runt katedern var litet. De lyckades 
bra med att ta det ämne som ingen annan höll på med just nu. Eleverna hade mycket 
av den sociala kompetens som Ringnes och Hannisdal (2000) beskriver. Jag hade 
varit noga i informationen innan att det inte spelade någon roll i vilken ordning de 
tog ämnen i eftersom de skulle ta för lång tid för dem att stå och vänta på sin tur. 
Några elever i den ena klassen kom fram efter genomgången och frågade vad de 
skulle göra. Precis som om de inte hade hört ett ord av vad jag sagt. Antingen har de 
svårt att ta till sig informationen som de får i helklass eller så orkar de inte lyssna. 
Samma grupp elever tyckte att det var svårt att ställa en hypotes men när de kom över 
osäkerheten att ställa en hypotes utan att veta om den var rätt gick det bra för dem. 
De tyckte att de var roligt att gissa och sedan se om de fick rätt. Genom att först få 
skriva en hypotes och sedan mäta vilket pH ämnet hade kunde deras 
vardagsuppfattning bytas ut mot en vetenskaplig. Många blev till exempel förvånade 
över att coca-cola var surt och att YES med citrondoft var basiskt. Förmodligen beror 
det på att coca-cola smakar sött och därför inte förknippas med någonting som har 
ett lågt pH. Eleverna tänker troligtvis att citrondoft på diskmedlet borde betyda att 
det har ett lågt pH eftersom citroner är sura. Här var det i varje fall några elever som 
fick sin vardagsuppfattning utbytt mot en vetenskaplig. Pramling (2006) beskriver 
vikten av att eleverna får redogöra för ett händelseförlopp för att på så vis få hjälp i 
inlärningsprocessen. När eleverna protesterade mot att skriva ner vad de gjort i sina 
anteckningsböcker försökte jag trycka på att det är ett bra sätt för dem att förstå vad 
de gjort. Om de skriver ner det kommer de dessutom att komma ihåg det lättare och 
kan gå tillbaka och dra nytta av anteckningarna inför prov och redovisningar. Det är 
bra att understryka för eleverna, precis som Pramling (2006) skriver, att de ska 
använda sitt språk och skriva så de själva förstår vad de menar. Allt som är förankrat 
hos eleverna är lättare för dem att ta till sig. Det var till exempel fler elever som 
förstod syftet i laboration 1, att lära sig hur man mäter pH samt att använda några 
olika indikatorer för att genomföra mätningarna, än som antalet elever som kopplade 
ihop vätgas med de starka syrorna i laboration 3. Vad det gällde att komma fram till 
en slutsats genom att genomföra laborationen var resultat inte lika högt. Om vi inte 
sammanställt vilka ämnen som var sura och vilka som var basiska skulle förmodligen 
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inte lika många av eleverna ha kommit fram till slutsatsen att många sura 
hushållsprodukter går att äta och de basiska ämnena gör rent våra hus. Det gäller att 
ställa de rätta frågorna så att eleverna känner att de kommit fram till slutsatsen utan 
någon hjälp ifrån läraren. Då får de känna sig nöjda med sig själva vilket stärker 
deras självförtroende. Elevers olika lärstilar som Boström (2006) beskriver kräver att 
läraren känner eleverna för att kunna tillgodose dem. Hon beskriver också att 
eleverna behöver känna trygghet för att kunna prestera. Detta märktes bara i 
hypotesskrivandet och laborationsredogörelserna. Den klass som jag undervisat förut 
var inte lika osäkra vad det gällde de skriftliga delarna av laborationen. Sedan kan jag 
inte på denna korta tidsperiod säga om det berodde på att den ena klassen känner 
mig bättre eller om det var andra bakomliggande faktorer som gjorde att jag upplevde 
det så. Annars var båda klasserna positiva till att laborera. Kemi är ett tacksamt ämne 
att undervisa i då det går att göra häftiga reaktioner. Nackdelen är att eleverna alltid 
förväntar sig häftiga reaktioner och blir besvikna när det inte ryker eller exploderar. 
Att ett papper ändrar färg eller att en lösning blir blå då BTB tillsätts smäller inte lika 
högt som experiment då det börjar brinna eller smäller. Konsten är att få dem att se 
det fantastiska i det lilla. Grupperna var annars ganska olika. Den första gruppen jag 
hade är skolans bästa klass. Överlag bra betyg och låg frånvaro. Den andra klassen 
har hög frånvaro, de tillfällen jag hade dem var det bara hälften där och det var 
många som har svårt att hänga med. De som var där gjorde de som förväntades av 
dem och lite till. Flera vill lära sig men det finns ingen status för kunskap bland de i 
klassen. 
 
7.2  Enkätsvar laboration 1, hushållsprodukter 
  
Att så många svarade nej på frågan om de hade laborerat mycket under mellanstadiet 
kan bero på många saker. En orsak kan vara att de hade en lärare som inte ansåg att 
det var viktigt. En annan kan vara att de laborerade men att läraren inte kallade det 
för att laborera och därför tror eleverna att de aldrig har gjort det på mellanstadiet. 
Harlen (1996) skriver om hur viktigt det är att eleverna redan tidigt kommer i kontakt 
med naturvetenskapen eftersom det ökar deras förmåga att ifrågasätta och se 
sammanhang. Vidare menar Harlen (1996) att om man väntar för länge med att 
introducera naturvetenskapen för eleverna får de svårare för ämnet vilket ska skapa 
ett ointresse och frustration. Eftersom det var så många som svarat att de inte 
laborerat så mycket under mellanstadiet blev det en positiv överraskning då det gick 
så bra att genomföra laborationerna. Som mellanstadieelev kanske det är svårt att ta 
ett steg tillbaka och reflektera över sin egen undervisning och lärande. En elev 
svarade till exempel ”Nej, vi hade inte NO.” på frågan om de laborerat mycket under 
mellanstadiet.  Förmodligen har eleven haft NO under mellanstadiet även om det inte 
kallades så på schemat. Om eleven verkligen inte haft NO är detta naturligtvis inte 
bra då det som Harlen (1996) skriver om vikten av tidig 
naturvetenskapsundervisning är något som skolan bör ta till sig. Dimenäs och Sträng 
Haraldsson (1996) beskriver att elever inte är en tom skrivbok utan att de har med sig 
mycket i bagaget som vi lärare måste ta hänsyn till. Under genomgången i den ena 
klassen måste jag ha sagt någonting om att de ska ta tillfället i akt att lära sig att 
laborera och kunna vilka säkerhetsföreskrifter som gäller under en laboration 
eftersom många flera skrev att de trodde att syftet var att de skulle lära sig att 
laborera. Eleven som skrev om att prova innan det görs på riktigt måste ha tagit fasta 
på det i genomgången som berörde vikten av att alltid vara försiktig under en 
kemilaboration. Om det blir en vana att använda skyddsglasögon och förkläde även 
om laborationen inte innefattar farliga ämnen sitter det i ryggmärgen sedan när 
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ämnena i laborationerna blir farligare. Det var intressant att se hur eleverna tar till 
sig genomgångens information och vad de uppfattar som budskapet med den.  Som 
jag skrev i inledningen har eleverna olika vägar som leder dem till kunskap och de har 
också olika sätt att ta in det läraren säger. Olika elever hör olika saker och agerar 
utifrån det. Det Pramling (2006) tar upp om att lärare tror att barnen lär sig genom 
att de pratar med dem stämmer. Jag tyckte att jag varit väldigt utförlig i mina 
genomgångar och poängterade det som var viktigt, men det märktes tydligt i 
elevernas svar på enkätfrågorna att de hör väldigt olika saker som de sållar ut som det 
som viktigaste. Att en elev hade lärt sig att de inte behövde så mycket av de olika 
ämnena beror förmodligen på att det var något som sades flera gånger under 
laborationen för att produkterna skulle räcka till nästa klass. Det var intressant att 
det var det som eleven tyckte att han/hon lärt sig under hela laborationen. Återigen 
en fråga om vad eleven hör och vad den tar fasta på. Vissa svar kan kännas som om 
de är likvärdiga men det är svårt att säga med säkerhet att det verkligen är så. 
Eleverna har olika nivå på sina sätt att uttrycka sig vilket gör det vanskligt att tolka 
svaren som lika när det kanske inte alls är så eleven menar. ”Hur man använder pH-
indikatorer” och ”Hur man mäter pH-värdet” liknar onekligen varandra men om 
eleverna menar samma sak är svårt att säga. Den här laborationen gav spridda svar 
över vad eleverna hade lärt sig men alla utom två tyckte att de hade lärt sig 
någonting. Över hälften hade också lärt sig någonting som jag hade som syfte med 
laborationen och resterande hade i varje fall lärt sig någonting nytt inom ämnet syror 
och baser. Laborationen är bra att ha som första laboration inom området och jag 
kommer att göra den igen då jag tror att de flesta får en större förståelse på 
skillnaden mellan sura och basiska ämnen. Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) 
skriver om att laborationen bör vara förankrad i elevernas verklighet för att ge något 
resultat. Laboration 1 innehöll ämnen som eleverna förmodligen varit i kontakt med i 
sitt eget hem och känner väl igen dessa. Även om de inte vet vad de ska göra med 
innehållet så känner de i varje fall igen förpackningarna.  
 
7.3 Observationer under laboration 2, rödkålsindikator 
 
Den första delen där eleverna fick koka rödkål avklarades utan problem. Båda 
klasserna verkar tycka om hemkunskap och skötte sig bra. De var mycket effektiva 
och jobbade bra. De enda frågor som jag fick var om de hade haft i tillräckligt med 
vatten i bägaren och hur lång tid de skulle låta rödkålen koka. När allas avkok sedan 
ställdes på en bricka för att svalna och eleverna blev medvetna om att alla hade fått 
olika nyanser, allt från ljusblå till mörklila och de undrade varför. Här gjorde rädslan 
av att göra fel sig påmind och jag förklarade att det berodde på vilken koncentration 
av rödkål de hade och jämförde med saft. Saften blir svag eller stark beroende på 
vattenmängden. Eleverna var nöjda med svaret eftersom det betydde att de inte gjort 
något fel. Även om genomgången av laborationens andra del var grundlig kom det 
ändå frågor. Samma grupp elever som ville ha en privatlektion förra laborationen 
kom fram och frågade ”Vad ska vi göra?”. De tyckte att det var svårt att följa de 
skriftliga instruktionerna som de fått. Efter lite extra förklaring satte de igång att 
laborera. Trots dessa frågor svarade alla elever ja på frågan om 
laborationsinstruktionen var lätt att följa. Alla eleverna i båda klasserna blev 
fascinerade över att något som är starkt lila kan få en helt annan färg även om den 
hälls ner i en klar lösning. Flera tyckte att det var så häftigt att de frågade om de fick 
ta fram sina mobiler och ta kort på de färgglada provrören för att kunna visa sina 
föräldrar. De flesta verkade tycka att den här laborationen var roligare än den första. 
Det kan bero på flera saker. En av de mest troliga är att laboration 1 innefattade mer 
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diskande och att laboration 2 därför blev mer populär. En annan orsak är kanske att 
laboration 2 innehöll hemkunskapsmomentet som verkade uppskattas av många, 
samt att färgförändringarna blev mer påtagliga än under laboration 1. Om eleverna 
frågar om de får göra experiment som ligger utanför den tänkta laborationen, men 
som ändå kan få dem att förstå mer, anser jag att de ska få göra dem. Om tid finns 
och experimentet inte är farligt är det bra att uppmuntra elevernas initiativ. När 
eleverna frågade om de fick blanda ihop lösningarna i sina provrör i en bägare tyckte 
jag att det var ett bra tillfälle att repetera syror och basers inverkan på varandra. 
Dessutom fick de ännu en möjlighet att öva sig på att skriva en hypotes.  
 
7.4 Enkätsvar laboration 2, rödkålsindikator 
 
Det skulle vara intressant att veta om den elev som skrev att syftet var att de skulle 
lära sig att laborera själva också skrev det som syfte på laboration 1. Om det är 
samma elev hoppas jag att den också lär sig att det finns fler syften med en laboration 
än att de bara ska lära sig laborera. Då blir varje laboration bara ett tillfälle att öva sig 
på att laborera istället för att eleven ska lära sig någonting av det den laborerar med. 
De elever som inte visste vad som var syftet med laborationen tyckte ändå att de hade 
lärt sig någonting. Intressant att de inte gör kopplingen att det som de lärt sig kanske 
också var syftet med laborationen. De som skrev inget på frågan om vad de lärt sig 
hade antingen skrivit ”lära oss” som syfte eller att de skulle lära sig något om syror 
och baser eller pH. Om dessa elever verkligen inte tyckte att de lärt sig någonting eller 
om de bara inte orkade skriva vad de lärt sig är svårt att säga. Majoriteten av eleverna 
tyckte att de hade lärt sig någonting under laborationen vilket gör den till viss del 
lyckad. Alla hade inte lärt sig det jag hade som syfte men frågan är om jag kan kalla 
laborationen som misslyckad för det? Många elever har ändå förstått vad 
laborationen går ut på och vad som var viktigt med den. De flesta som inte riktigt 
kunde sätta fingret på vad syftet var hade ändå lärt sig någonting under laborationen 
som hade med syror och baser att göra. Laborationen visar tydligt vilken skillnad det 
är mellan olika pH-värden då färgerna skiljer sig så markant från varandra. Att 
färgerna blir så starka är också bra då eleverna kommer att minnas hur det såg ut då 
provrören stod bredvid varandra och att de var så olika trots att samma 
rödkålsindikator tillsats i alla rör. Denna laboration fick eleverna både en muntlig 
instruktion samt ett papper med instruktioner. Det gjordes för att variera 
informationen så att fler elever kunde ta till sig den. Enligt Boström och Wallenberg 
(1997) ökar inlärningskapaciteten i takt med att fler sinnen används. Detta 
resonemang har även Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) som skriver om 
sinnenas betydelse för lärande. Det märktes också på enkätsvaren att eleverna tyckte 
att det var enkelt att genomföra laborationen. Alla svarade att det var lätt att följa 
instruktionen och det beror förmodligen på att informationen fördes fram både 
muntligt och skriftligt.  Laborationen i sig var inte så svår att genomföra vilket också 
kan ha bidragit till att eleverna tyckte att det var lätt. Att laborationen var så pass 
enkel gjorde att flera elever också tyckte att den var rolig. Dimenäs och Sträng 
Haraldsson (1996) skriver att det är ett gott tecken att eleverna tycker att en 
laboration är rolig då det gör att de lättare kommer ihåg den.   
 
 
7.5  Observationer under laboration 3, starka syror 
 
Laborationen verkade gå hem hos eleverna så till vida att de tyckte att det var roligt. 
Det var svårt att ge instruktionen på ett sådant sätt att de förstod vad de skulle göra 
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men att ändå inte avslöja vad som skulle hända. Det kan vara bra att eleverna inte får 
veta allting innan de ska genomföra laborationen så att det blir lite spännande. 
Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) skriver om människans vetgirighet och 
nyfikenhet. I den här laborationen får eleverna vara lite nyfikna på vad som ska 
hända vilket de flesta tyckte var roligt. Eftersom det blir en kraftfull reaktion när 
magnesiumbandet får kontakt med syran är det en tacksam laboration att genomföra. 
Eleverna tyckte att det var kul när reaktionen blev så stark och att det hände flera 
olika saker. Att magnesiumbandet ”försvinner” blev uppskattat. När de skulle göra 
om försöket och fick höra att de först skulle hålla för provrörsmynningen och sedan 
tända en tändsticka blev några lite oroliga. Dels för att de skulle få syra på tummen 
och dels för att de trodde att det skulle bli en stor explosion. Vissa andra var 
välkomnande till detta faktum att det kanske skulle smälla. När de gjort försöket var 
det med blandade känslor de beskrev det som skett. De som hoppades på den stora 
smällen var besvikna. De som var lite rädda var stolta över att de klarat av uppgiften. 
När det var dags att sammanfatta laborationen verkade det som om alla kommer att 
minnas laborationen men att färre kommer att minnas dess syfte.  Jag frågade om 
någon kunde beskriva vad som skett. Någon sa att det skett en kemisk reaktion och 
att det bildades rök. Jag frågade vad röken var för någonting och då svarade någon att 
det var gas. Vilken gas som bildats blev lite svårare att svara på. Först efter att jag 
skrivit upp alla syrornas kemiska beteckningar och ordinarie lärare påmint dem om 
ett försök som de gjort tidigare var det en som kom på att det var vätgas. 
 
7.6 Enkätsvar laboration 3, starka syror 
 
Majoriteten av eleverna skrev att de lärt sig vad som händer när man blandar syror 
och magnesium. Magnesium var en viktig del för dem under laborationen. Eftersom 
magnesiums uppgift under laborationen var att reagera med syrorna så att eleverna 
kunde koppla ihop väte med syror så kan man väl säga att det brast i 
kommunikationen mellan mig och eleverna. Jag tror inte att laborationen är dålig i 
sig utan att jag skulle ha förklarat mer ingående om varför magnesium användes och 
vilket syfte det hade i laborationen. Det som var intressant var att denna laboration 
var den svåraste av de som genomfördes i undersökningen och ändå var det ingen 
som svarade att de inte lärt sig någonting under laborationen. Alla tog till sig 
någonting som de tyckte att de hade lärt sig. Sedan att det var flera som skrev att de 
lärt sig att ”ibland säger det poff” kan vara att de inte vet hur de ska uttrycka sig eller 
att det helt enkelt var det de fick ut av laborationen. Om svaret från eleven som lärt 
sig att inte hälla tillbaka syran i burken tänker jag att här lyser mina förmaningstal till 
eleverna igenom och blir det som eleven tagit till sig istället för det den skulle ha lärt 
sig. Även om det också är en bra kunskap i sig var det inte tänkt att det var det eleven 
skulle ha lärt sig. Den här laborationen kommer jag med största sannolikhet att 
genomföra igen men jag kommer att se till att ha mer tid efteråt för att kunna förklara 
och diskutera mer med eleverna om vad som hände och varför det blev så.  
 
7.7 Slutreflektion 
 
För att veta om en laboration fungerar på ett bra sätt och stärker elevernas kunskaper 
måste varje laboration utvärderas. Detta skriver Psillos och Niedderer (2002) om och 
detta är någonting som jag tyckte kom fram tydligt under min undersökning. Att ge 
eleverna de två frågorna som jag ställde efter varje laboration skulle kunna vara ett 
verktyg att använda sig av även då de inte ska ingå i en undersökning. Det är dels en 
direkt indikation på vad eleverna har tagit till sig, vad som fungerar och vilka 
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laborationer kan tas bort helt från undervisningen. Det är också ett bra sätt att lära 
känna klassen och se vilken nivå de ligger på och utefter det anpassa undervisningen 
efter dem. Stensmo (1997) skriver om planering som en viktig del av en lärares arbete 
och dessa frågor gör det möjligt att planera om och ändra på det som inte är bra med 
en laboration. En annan aspekt som bör beaktas är om det är nödvändigt att alla 
elever lär sig precis det som läraren har som syfte med laborationen. Att de lär sig 
någonting alls borde kanske också vägas in i resonemanget. Om läraren dessutom är 
öppen mot eleverna och berättar om sina syften med laborationen, kanske före eller 
efter genomförandet, har alla elever möjlighet att förstå det som är viktigt med 
laborationen och hur den kan vara dem till hjälp. Ibland är det som att lärarens 
syften är hemliga och det är elevernas uppgift att ta reda på dem. Om eleverna ska 
lägga ner tid och energi på det är det inte säker att det har någon ork kvar till det de 
ska lära sig. Även detta berör Stensmo (1997) där han skriver att det är bra att ha med 
eleverna så mycket som möjligt i planeringen för att de ska veta vad som krävs av 
dem och på så vis vara förberedda när de kommer till lektionen. Det skapar en 
trygghet som kanske inte alla, men många elever behöver. Efter alla laborationer 
hade alltid några elever idéer om vad som skulle kunna testas med hjälp av det som 
användes under laborationen. Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) poängterar 
vikten av att använda sig av elevernas initiativ i den mån det går. Jag lät eleverna 
testa olika sina idéer i den mån det var möjligt och det inte skulle hända någonting 
farligt. Syror och baser är tacksamt att laborera med eftersom förändringar syns bra 
då lösningar ändrar färg. Att få en lösning neutral blev en sport efter de två första 
laborationerna. Av de laborationer som jag använde mig av var det någon elev i varje 
klass som hade förstått syftet och också lärt sig det som jag tänkte att de skulle lära 
sig. Jag hade inte förväntat mig det breda spektrum av svar som jag fick in. Det som 
var glädjande var att nästan alla tyckte att de hade lärt sig någonting under 
laborationerna. Jag lärde mig mycket om både mig själv och eleverna genom att läsa 
enkätsvaren. Elevernas hörsel är selektiv och vissa saker måste upprepas många 
gånger för att det ska nå fram. Olika elever hör olika saker och sedan väljer eleven 
själv ut det han eller hon tyckte var det viktigaste av det jag sa. I inledningen skrev jag 
ett citat från Lpo 94 som handlar individanpassad undervisning vilket jag mer och 
mer tycker framstår som en av grundstenarna i lärarens yrkesroll. Innan min 
undersökning trodde jag att laborationen i sig var ett inlärningssätt, men jag har 
insett att i laborationer finns det så många aspekter att ta hänsyn till att även dessa 
måste individanpassas så mycket det går. Alla elever är olika och kan således inte 
förväntas kunna följa och förstå samma instruktion. Sammanfattningsvis kan sägas 
att det som både Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) och Boström och 
Wallenberg (1997) skriver om att ju fler sinnen som används desto fler elever kan 
tillgodose sig kunskapen stämmer. Den laboration som gick bäst var laboration 2, 
rödkålsindikatorn, där eleverna fick både muntliga och skriftliga instruktioner. För 
att besvara om det fanns någon likhet i laborationerna där syftet gick fram till 
eleverna skulle antalet laborationer vara större för att få en tillfredställande 
reliabilitet. Studien skulle kunna göras större med fler laborationer där 
instruktionerna är olika för att se vad som fungerar bäst. Det som framgått av denna 
undersökning är att om informationen ges på flera olika sätt är det fler elever som 
förstår vad som ska göras. Som lärare måste vi hitta ett sätt att undervisa varje elev 
eftersom eleverna är så olika. Vi lärare är till för eleverna och bör hela tiden arbeta för 
att varje elev ska utvecklas efter sin förmåga och jag tror att laborationer kan ha en 
betydande roll för många elevers lärande eftersom flera sinnen av eleverna sinnen får 
användas.  
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Enkät 
 
 
Vad tror du var syftet med dagens laboration? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad har du lärt dig under dagens laboration? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du laborerat/experimenterat mycket på mellanstadiet? (Endast vid 
laboration 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var det lätt att följa laborationsinstruktionen? Varför? (Endast vid laboration 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 2
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Rödkål som pH-indikator 
 
 
Ta fem provrör med ca två cm av: 
 
 
 
 
 
  
 
 
Koncentrerad   Utspädd Vatten Utspädd Koncentrerad 
Syra  syra  bas bas 
 
 
Tillsätt lika mycket rödkålssaft i varje provrör och anteckna vilka färger 
respektive provrör fick i din anteckningsbok.   
 
 
 
 

 

  
 

  
 

 

  
 

BILAGA 3


