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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how problem-based learning (PBL) can develop the 
scientific method amongst students in biology. Empirics have been gathered partly through a 
survey answered by teachers in biology, partly through observations of two classes in the 
Swedish secondary school. The following questions were investigated: What opportunities are 
offered to students in order to develop the scientific method in a few Swedish schools? What 
views do teachers have about PBL and the possibility for it to develop the scientific method? 
Which components of the scientific method are revealed among students in a PBL-activity? The 
findings indicate that students have best opportunities to propose a procedure for an 
investigation, but also to consider fair testing and reproducibility. According to the teachers 
responding to the survey, PBL may to a large extent contribute to developing the scientific 
method of students, but teachers think that some students are struggling with the freedom it 
offers and they often see PBL as time consuming. A majority of the teachers also stress that PBL 
is important to develop different abilities, yet that it’s necessary with a step-by-step 
implementation and prior knowledge in the subject as well as in scientific methods. Moreover, 
the finding indicate that the observed students are focusing on proposing a procedure during a 
PBL-activity. Some are discussing the importance of controls, but the measurement criteria are 
often subjective, lowering the reproducibility of the investigation. Finally, prerequisites and 
complications are discussed, as well as implications for education.  
 

Sammanfattning 
Den här studien syftar till att undersöka hur problembaserat lärande (PBL) kan utveckla elevers 
vetenskapliga arbetssätt i biologi. Empiri har samlats in dels genom en enkät riktad till lärare i 
biologi, dels genom observationer av två klasser i grundskolans årskurs 7-9. Frågorna som 
undersöktes var: Vilka förutsättningar ges elever att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt i några 
svenska skolor? Vilken uppfattning har lärare kring hur PBL kan utveckla ett vetenskapligt 
arbetssätt? Vilka komponenter av ett vetenskapligt arbetssätt hos elever kommer fram när de 
arbetar enligt PBL? Resultaten visar att elever får bäst förutsättningar att själva bestämma 
procedur i en undersökning, samt överväga tillförlitlighet och reproducerbarhet. De lärare som 
besvarat enkäten anser att PBL i hög utsträckning kan bidra till att utveckla elevers vetenskapliga 
arbetssätt, men att vissa elever har svårt att hantera friheten och att PBL tar mycket tid. De flesta 
lärarna menar också att PBL fyller en viktig funktion i att utveckla olika förmågor, men att det 
behöver introduceras stegvis och att eleverna behöver förkunskaper i ämnet och i 
naturvetenskaplig metodik. Resultaten visar också att de elever som observerats främst fokuserar 
på att bestämma procedur under en PBL-aktivitet. En del diskuterar vikten av kontrollprov, men 
mätkriterier för olika tester baseras till största del på subjektiva uppfattningar, vilket sänker 
undersökningens reproducerbarhet. Slutligen diskuterar studien de förutsättningar och 
svårigheter som lyfts fram, samt implikationer för undervisningen.  
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1 Förord 
Efter fem år på lärarutbildningen har jag fått en del verktyg att ta med mig i arbetslivet, men 
framför allt många idéer. Idéerna omfattar bland annat hur eleverna kan göras med aktiva i sitt 
lärande, men konkreta verktyg för att verkligen åstadkomma det har ibland saknats. 
Undervisningen i och om undersökande arbete, främst laborationer och exkursioner, har inte 
behandlats utifrån ett didaktiskt perspektiv i den utsträckning jag skulle önskat. Därför har jag i 
mitt examensarbete försökt att komma närmare svaret på hur undersökande aktiviteter kan göras 
mer öppna och därmed utveckla eleverna på andra sätt än den traditionella undervisningen. Nu 
när arbetet är avslutat ser jag att jag tagit ett litet steg på vägen, men att det skulle behövas 
mycket mer forskning inom området för att fler lärare ska våga släppa tyglarna och testa 
problembaserat lärande.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Helena Sagar som med sin konstruktiva feedback 
och uppmuntrande ord gjort arbetet bättre och mer lustfyllt. Jag hoppas att vi träffas som 
kollegor i framtiden. Jag vill också tacka min kurskamrat och vän Celina som varit ett bollplank 
för både frustration och idéer under arbetets gång. Det hade varit ett mycket tråkigare 
examensarbete utan dig. Till sist vill jag tacka min pojkvän Olle som tålmodigt och 
återkommande förklarat statistiska termer för mig och stöttat mig genom hela utbildningen! 
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3 Inledning 
Den värld vi lever i idag, med en ökad globalisering och kunskap högt på agendan ställer nya 
krav på våra medborgare. Det slår Europeiska rådet fast och definierar till följd av det åtta 
nyckelkompentenser som krävs för ett livslångt lärande i ett komplext samhälle (Europeiska 
rådet, 2006). De rekommenderar vidare alla EU:s medlemsstater att tillhandahålla en utbildning 
som ger medborgarna möjlighet att utveckla kompetenserna. Nyckelkompetenserna omfattar 
bland annat matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, lära 
att lära samt initiativförmåga och företagaranda. Förmågor som ska utvecklas är därmed att 
kunna använda kunskaper för att på vetenskaplig grund identifiera frågor och dra slutsatser, att 
äga sitt eget lärande samt kreativitet och uppfinningsrikedom.  
 
I och med att nyckelkompetenserna utgör en bas för utbildning inom EU är det något som lärare i 
Sverige behöver förhålla sig till. Ett angreppssätt för att utveckla de tre nämnda 
nyckelkompetenserna är att använda problembaserat lärande (hädanefter förkortat PBL). I PBL 
används uppgifter som utgår från elevernas verklighet och där läraren enbart ger enstaka 
instruktioner för att istället agera handledare (Barrows, 1986; Chin & Chia, 2006; Dochy, Segers, 
Van den Bossche & Gijbels, 2003; Hung, Jonassen, & Liu, 2008; Hård af Segerstad, Helgesson, 
Ringborg & Svedin, 1997). Att uppgiften är öppen innebär med andra ord inte att eleverna blir 
helt utelämnade till sig själva, men att det är eleverna som styr riktningen i arbetet. PBL är ett 
viktigt komplement till mer traditionella laborationer och exkursioner i skolan, eftersom dessa 
ofta fokuserar på repetition av kunskap (O’Connell, 2008) eller är uppbyggda som ett recept som 
eleverna ska följa (Unsworth, 2014). Både repetition och att eleverna får lära sig att följa 
instruktioner behövs, men många andra förmågor får då inte utrymme att utvecklas. En del 
forskning finns redan kring hur PBL kan utveckla förmågor som exempelvis ett vetenskapligt 
arbetssätt, vilket redogörs för nedan.  

3.1 PBL och vetenskapligt arbetssätt 
De studier som gjorts inom området visar inte ett tydligt samband mellan PBL och förmågan att 
utveckla rena faktakunskaper, men att motivation och förmågan att använda kunskaper på ett 
djupare plan gynnas av PBL (Dochy m.fl., 2003; Minner, Levy & Century, 2010; Sturm & 
Bogner, 2008; Sungur, Tekkaya & Geban, 2006). Mer specifikt finns goda möjligheter att med 
hjälp av PBL utveckla förmågor som kan kopplas till ett vetenskapligt arbetssätt, exempelvis 
förmågan att formulera relevanta frågor för en undersökning (Blonder, Mamlock-Naaman & 
Hofstein, 2008; Neber & Anton, 2008; Regan & Dillon, 2013). Beroende på elevernas tidigare 
kunskaper och intresse öppnar PBL upp för frågor av olika kvalitet. Blonder m.fl. (2008) lyfter 
exempelvis att lågpresterande elever får möjlighet att inkorporera och applicera sin kunskap, 
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medan mer högpresterande elever får chansen att fördjupa sig inom vetenskaplig metodik eller 
koppla ämnet till det vardagliga livet.  
 
Vetenskapligt arbetssätt innefattar många olika förmågor. I den här studien har det vetenskapliga 
arbetssättet definierats utifrån fem komponenter som tas upp i Crujeiras-Pérez och 
Jiménez-Aleixandre (2017). Komponenterna, beskrivna mer i detalj i Tabell 1, handlar alla om 
huruvida eleverna själva får möjlighet att:  

a) välja material och utrustning 
b) bestämma hur storheter och variabler ska mätas 
c) föreslå en procedur 
d) ta hänsyn till samma kriterier för olika tester 
e) överväga reproducerbarhet 

 
Tabell 1. Utdrag ur beskrivning av de fem komponenterna av vetenskapligt arbetssätt (Crujeiras-Pérez & 
Jiménez-Aleixandre, 2017, s. 103). 

Categories of the rubric Description Scientific competency 

(a) Selecting materials and 
equipment  

Students decide the laboratory 
materials and equipment they will 
use in the investigations 

 

(b) Deciding the measurement 
criteria 

Students propose how to measure 
the magnitudes or variables 
involved in the investigation or the 
quantities they will use in each 
measurement 

Deciding what things should be 
measured 

(c) Proposing a procedure Students indicate the operations and 
steps to follow in order to 
investigate the issue 

Proposing a way of exploring a 
given question scientifically 

(d) Considering fair testing Students take into account using the 
same criteria (quantities of 
substances, measurement method, 
etc.) for all samples, tests and 
experiments 

Deciding what variables should be 
changed or controlled  

(e) Considering reproducibility Students acknowledge the need for 
obtaining more than one value for 
each measurement in order to 
perform a reliable investigation 

Deciding what action should be 
taken so that accurate data can be 
collected 

 
Crujeiras-Pérez och Jiménez-Aleixandre (2017) har studerat vilka av ovanstående komponenter 
som får mest utrymme när elever i årskurs 9 och 10 arbetar enligt PBL under en längre tid. Att 
välja material och bestämma hur undersökningen ska genomföras förekommer vid nästan alla 
tillfällen, men mer sällan diskuteras hur mätningarna ska ske eller vilka variabler som ska variera 
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och kontrolleras. I den genomförda studien var det också ovanligt att eleverna övervägde 
reproducerbarhet i sin undersökning. Forskarna själva förklarar resultaten med att eleverna inte 
hade tillräcklig erfarenhet av PBL och att det därmed behöver närvara mer i undervisningen. 
Tydligt i studien var dock att eleverna ändå utvecklades i sin förmåga att planera en 
undersökning.  

3.2 Implementering av PBL 
En viktig faktor för att PBL verkligen ska utveckla förmågor som ett vetenskapligt arbetssätt är 
att det introduceras med stigande grad av självständighet från elevernas sida, förutsatt att de är 
vana vid traditionell undervisning (Crujeiras-Pérez & Jiménez-Aleixandre, 2017; Hung m.fl., 
2008; Sturm & Bogner, 2008). Det är med andra ord orimligt att kasta in eleverna i en ren 
PBL-aktivitet, utan metoden behöver byggas upp gradvis för att det ska fungera. Det är även 
viktigt med tanke på att vissa elever kan vara ovana vid att ta initiativ och söka information 
(Chin & Chia, 2006; Sungur m.fl., 2006). Många studier betonar att läraren behöver finnas till 
för eleverna och stötta dem i arbetet (Chin & Chia, 2006; Hung m.fl, 2008; Sungur m.fl., 2006), 
exempelvis genom att ställa frågor till eleverna som leder dem vidare. Det kan handla om att 
fråga om undersökningen verkligen behåller en viss variabel konstant, hur kontrollexperimentet 
ska utföras eller specifikt hur mätningarna ska gå till (O’Connell, 2008). Även Crujeiras-Pérez 
och Jiménez-Aleixandre (2017) tar upp liknande exempel på frågor som kan underlätta för 
eleverna, exempelvis hur undersökningen kan bli tillförlitlig. De förkunskaper som eleverna bär 
med sig kan därmed utnyttjas i handledningen genom att läraren ställer olika typer av frågor till 
olika elevgrupper. Det kan också underlätta för många elever att innehållet som ska behandlas 
under PBL-aktiviteten inte är helt nytt, utan har behandlats under en tidigare lektion (Chin & 
Chia, 2006).  
 
Frågan om implementering av PBL är också starkt beroende av hur lärare och elever ser på 
metoden. Flera elever anser att PBL ökar lärandet med sin betoning på problemlösning (Sungur 
m.fl., 2006), samtidigt som andra visar motstånd då PBL generellt kräver en större ansträngning 
(Lao, 2016). Även lärare kan till en början uttrycka tveksamhet till mer elevcentrerad 
undervisning och menar att det krävs stöd från läraren för att metoden ska fungera (Lewis, 2006). 
Lewis (2006) beskriver också hur svårt det är för lärare att förändra sin undervisningspraktik och 
att det är lätt att falla tillbaka i gamla spår. Samtidigt menar många lärare att det finns viktiga 
värden med PBL som exempelvis att det utvecklar elevernas kritiska tänkande; ger dem 
möjlighet att applicera kunskap; har relevans för dem; och bidrar till ett livslångt lärande (Lao, 
2016). Vanliga utmaningar som lyfts fram är tidsbrist; svårigheten att handleda elever; att 
planera för lämpliga projekt; stress över att hinna med det centrala innehållet eller att förbereda 
för nationella prov (Lao, 2016).  
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3.3 Vetenskapligt arbetssätt i skolans styrdokument 
Eftersom lärares arbete i den svenska skolan styrs av bland annat läroplan samt ämnesplaner eller 
kursplaner, är det relevant att fråga sig hur närvarande det vetenskapliga arbetssättet är i 
styrdokumenten. Såväl läroplanen för grundskolan som gymnasieskolan betonar vikten av att 
elever får ge uttryck för sin kreativitet och nyfikenhet med utgångspunkt i egna idéer och genom 
att självständigt lösa problem (Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b). Vidare ska deras 
självförtroende och möjlighet att ta ansvar utvecklas, både enskilt och tillsammans med andra. 
Här framgår således att elevernas delaktighet och ansvarstagande är viktigt, vilket motiverar 
undersökningar med viss frihet för eleverna att själva bestämma över sin process.  
 
Ämnesplanen i biologi för gymnasieskolan förtydligar ytterligare på vilket sätt eleverna bör 
arbeta. Naturvetenskapliga arbetsmetoder benämns särskilt och dessutom att eleven själv ska 
formulera frågor och planera experiment och fältstudier (Skolverket, 2011c). Läraren tolkar 
givetvis alltid styrdokumenten, men här är det svårt att komma ifrån det faktum att frågeställning 
och planering ibland behöver komma från eleven själv. Grundskolans kursplan i biologi 
innehåller liknande formuleringar som möjlighet att ställa frågor och söka svar på dem, samt 
planera undersökningar (Skolverket, 2011d). Det kan finnas många olika anledningar till att 
lärare inte använder PBL som en del av undervisningen, men enligt styrdokumenten är delar av 
PBL en förutsättning för att eleverna ska kunna nå vissa av de specificerade målen i den svenska 
skolan. 

3.4 Syfte 
Trots den omfattande forskning som finns kring positiva effekter av PBL finns få studier inom 
svenska förhållanden. Syftet med den här studien blir därför att undersöka hur och på vilket sätt 
PBL kan utveckla elevers vetenskapliga arbetssätt, i en svensk skolkontext.  

3.4.1 Frågeställningar 
● Vilka förutsättningar ges elever att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt i några svenska 

skolor? 
● Vilken uppfattning har lärare kring hur PBL kan utveckla ett vetenskapligt arbetssätt? 
● Vilka komponenter av ett vetenskapligt arbetssätt hos elever kommer fram när de arbetar 

enligt PBL? 
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3.5 Teoretisk utgångspunkt 
Bland de olika varianterna av analytiska ramverk som används är innehållsanalys, mer 
specificerat tematisk analys, ett vanligt verktyg. En fördel är att det är oberoende av teori (Braun 
& Clarke, 2006) och kan användas för att hitta mönster i den insamlade empirin (Braun & 
Clarke, 2006; Cho & Lee, 2014). En liknande metod, “grounded theory”, syftar istället till att 
skapa en teori (Braun & Clarke, 2006; Cho & Lee, 2014) och använder resultat från den 
inledande analysen till att precisera ytterligare datainsamling (Cho & Lee, 2014). Den stora 
skillnaden blir därmed vilka anspråk metoden gör på ny teoribildning, medan båda metoderna till 
en början inte lutar sig mot ett teoretiskt ramverk.  
 
Enligt Braun och Clarke (2006) eftersöks i den tematiska analysen teman, men mängden data i 
varje tema bör inte avgöra hur stor tyngd temat får. Beroende på hur beforskat området är sen 
tidigare kan antingen hela datamängden beskrivas, eller så kan fokus ligga på ett eller några få 
teman. Det hänger ihop med huruvida metoden är induktiv eller deduktiv, där den induktiva 
metoden innebär att analysen styrs utifrån den data som samlats in och vad den berättar om 
fenomenet, medan den deduktiva styrs utifrån förutbestämda teorier. En induktiv metod ger 
också större utrymme för att forskningsfrågan kan formuleras under analysprocessen.  
 
Eftersom syftet med tematisk analys är att hitta återkommande mönster behöver empirin kodas 
och kategoriseras. Den inledande fasen går enligt Graneheim och Lundman (2003) ut på att hitta 
utdrag i empirin som hör ihop på ett eller annat sätt och som tillför mening till analysen, vilket 
kallas meaning units. I den här studien har det översatts till innebördsenhet. Varje 
innebördsenhet förkortas utan att förlora sin innebörd och blir därmed en kod, som sedan sorteras 
i kategorier. Det är viktigt att kategorierna inte överlappar varandra, men utifrån kategorierna 
kan mer implicita teman formuleras. Att hitta teman blir ett sätt att hitta bakomliggande 
innehållet i empirin, vilket Braun och Clarke (2006) kallar för latent analys. I den här studien 
kommer relationen mellan begreppen tolkas enligt följande:  
 
(Innebördsenhet → Kod → Kategori) → Tema 
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4 Metod 

Studiens syfte, att undersöka PBL relaterat till ett vetenskapligt arbetssätt, har flera olika 
dimensioner. De rådande förutsättningarna att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt kan 
undersökas kvantitativt utifrån förutbestämda definitioner, men lärares syn på vad ett 
vetenskapligt arbetssätt innebär är mer av kvalitativ karaktär. Samma sak gäller för lärares 
uppfattning om hur PBL kan utveckla ett vetenskapligt arbetssätt. Antingen ligger fokus på 
fördelningen av olika utsagor, eller så söks förklaringar till att lärare resonerar som de gör. 
Observationer av hur elever arbetar enligt PBL kan av samma anledningar också undersökas med 
både kvalitativ och kvantitativ ansats. Därför används båda metoderna i den här studien.  
 
Den traditionella uppdelningen i kvantitativa och kvalitativa metoder är något som Ercikan och 
Roth (2006) riktar kritik mot då de menar att exempelvis en klassrumsobservation kan analyseras 
utifrån typ av interaktion eller antal interaktioner. De anser att forskningsmetoden bör styras av 
forskningsfrågan och därmed öppna upp för att båda ansatserna används. Vidare menar de att 
objektivitet inte nödvändigtvis kan kopplas till kvantitativa studier och subjektivitet till 
kvalitativa. En kvantitativ studie innehåller också subjektiva inslag, genom att empirin kan 
framställas och analyseras på många olika sätt. Därför menar de att kvalitativa och kvantitativa 
studier bör placeras på samma skala, där skalan anger grad av inferens, alltså möjlighet att dra 
slutsatser. I den här studien har frågorna som ställts i enkäten både kvalitativa och kvantitativa 
aspekter, därav har begreppet enkätstudie använts istället för kvantitativ studie. På samma sätt 
har observationerna analyserats både kvantitativt och kvalitativt.  

4.1 Urval, avgränsningar och respondenter 
Den här studien genomfördes med hjälp av en enkät och observationer. Enkäten publicerades 
först i en Facebookgrupp för lärare i biologi, som vid tillfället för enkäten hade 1588 
medlemmar. Efter att endast 17 personer besvarat enkäten skickades den också med e-post till 
406 lärare; gymnasielärare i biologi eller NO-lärare i grundskolans årskurs 7-9. E-post skickades 
också till rektorer eller skoladministratörer när enskilda lärares e-postadresser inte kunde hittas. 
Urvalet var begränsat till skolor i följande kommuner: Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Orust, Partille, 
Stenungsund, Tjörn, Varberg och Öckerö. Anledningen att just de kommunerna valdes var på 
grund av att tidsbrist inte möjliggjorde ett större urval. Observationerna genomfördes i två olika 
högstadieklasser: en i en kommunal grundskola i Hallands län och en i en privat grundskola i 
Västra Götalands län. Då en del av enkätrespondenterna utgjordes av gymnasielärare i biologi är 
studien ändå relevant även för gymnasieskolan, speciellt med tanke på att studien berör generella 
förmågor gemensamma för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.  
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4.2 Enkätstudie 
Enkäten som konstruerades och skickades ut (Bilaga 1: Sektion 1 och sektion 3) berörde lärarnas 
bakgrund, deras användning av vetenskapligt arbetssätt i undervisningen och deras inställning till 
PBL. Istället för PBL användes begreppet öppna undersökande aktiviteter för att göra frågan 
tydligare. Enkäten besvarades av 106 personer och analyserades sedan med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS . Först kodades variabeln år i yrket om till att omfatta intervallen 0-6 1

år, 7-17 år och över 18 år. Anledningen till att gränsen drogs vid dessa intervall var för att 
undersöka om det fanns en skillnad i svar mellan nyexaminerade lärare och lärare som jobbat 
väldigt länge, samt att fördelningen av respondenter i varje kategori skulle bli så jämn som 
möjligt. I enkäten användes en Likert-skala (Barmark & Djurfeldt, 2015) med sex 
svarsalternativ: från inte alls (1) till i väldigt hög utsträckning (6). För att göra resultatet mer 
begripligt kodades skalan om till att 1-2 blev i låg utsträckning, 3-4 blev i viss utsträckning och 
5-6 blev i hög utsträckning. Anledningen till att en sexgradig skala användes från början var för 
att ge respondenterna möjlighet till bredare positionering i frågan (Barmark & Djurfeldt, 2015).  
 
Utifrån Likert-skalan konstruerades också ett index för den sammanlagda förutsättningen för 
vetenskapligt arbetssätt. För att ta reda på om det var lämpligt att konstruera indexet beräknades 
först Cronbach’s alpha till 0,796. Ett värde över 0,7 tyder på tillräckligt hög samvariation för att 
konstruera ett index (Barmark & Djurfeldt, 2015). Indexet bestod av en skala från 1-6 där 1 
motsvarar inte alls och 6 i väldigt hög utsträckning. Flera sambandsanalyser gjordes sedan med 
hjälp av Pearson’s r och Eta2. Pearson’s r används för att analysera sambandet mellan två 
kvantitativa variabler, där ett värde på över 0,5 kan anses betyda att sambandet är mycket starkt 
medan ett värde under 0,2 anses vara ett svagt samband (Barmark & Djurfeldt, 2015). När det 
istället är en kvalitativ och en kvantitativ variabel som ska analyseras är medelvärdesanalys mer 
lämplig (Barmark & Djurfeldt, 2015). Eta2 beskriver hur starkt sambandet är mellan de två 
variablerna och betyder hur stor andel av spridningen i medelvärde som kan härledas till den 
kvalitativa variabeln (Barmark & Djurfeldt, 2015). I den här studiens fall berättar 
sambandsanalyserna hur stor del av spridningen i svaren som kan förklaras av hur länge lärarna 
arbetat eller deras skolform (grundskolan år 7-9 eller gymnasieskolan).  
 
Enkäten bestod dessutom av en fritextfråga där respondenterna fick möjlighet att motivera varför 
eller varför inte de tror att öppna undersökande aktiviteter kan bidra till att utveckla ett 
vetenskapligt arbetssätt hos eleverna. Eftersom den frågan gav uttryck för åsikter är den av mer 
kvalitativ karaktär och analyserades därför med tematisk analys. Analysen var induktiv i den 
mening att inga förutbestämda kategorier formulerades innan analysen, utan empirin styrde vilka 

1 Statistical Package for the Social Sciences 
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kategorier som var lämpliga. Utifrån den analyserade empirin formulerades två övergripande 
teman som ansågs beskriva innehållet i lärarnas svar översiktligt.  

4.3 Observation 
Biologiläraren på respektive skola genomförde en PBL-lektion i sin klass utifrån planeringen 
som vederbörande hade blivit tilldelad (Bilaga 2). Under de båda lektionstillfällena togs 
anteckningar av allt elever och lärare sa och gjorde, utan att fokusera på någon speciell aspekt. 
Gester och kroppsspråk var inte fokus i den här studien. För att hela gruppens samtal skulle 
komma med observerades en grupp åt gången. Utöver anteckningar samlades också planeringar 
in från de grupper som hade skrivit ned en planering. Anteckningarna och planeringarna 
renskrevs på dator och analyserades med hjälp av tematisk analys. Först kodades alla 
innebördsenheter i texterna och därefter kategoriserades koderna utifrån de förutbestämda 
kategorierna: 1) Välja material och utrustning, 2) bestämma hur storheter och variabler ska 
mätas, 3) föreslå en procedur, 4) ta hänsyn till samma kriterier för olika tester och 5) överväga 
reproducerbarhet. Kategoriseringen gjordes med stöd av Tabell 1, som presenterades i 
inledningen. Analysen var därmed deduktiv då fokus låg på att hitta komponenter av elevernas 
vetenskapliga arbetssätt enligt i förväg specificerade kategorier.  

4.4 Forskningsetiska principer 
All forskning påverkas av balansen mellan forskningens nytta och individens integritet, vilket 
har resulterat i fyra huvudkrav inom forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet går ut 
på att respondenterna ska meddelas syftet med forskningen, medan samtyckeskravet innebär att 
deltagaren ska ge sitt samtycke till att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet anses uppfyllt då de elever som medverkade vid de observerade 
lektionstillfällena muntligen fick information om vad studien gick ut på och vilken typ av 
information som skulle samlas in. Eleverna gav sitt medgivande muntligen till att delta och fick 
information om att de när som helst kunde återkalla sitt medgivande att delta, vilket uppfyller 
samtyckeskravet. Även de respondenter som besvarade enkäten fick i e-postmeddelandet 
information om forskningsområdet och att studien var en del av ett examensarbete på 
ämneslärarprogrammet, samt fick skriftligen lämna sitt samtycke till att delta i enkäten.  
 
Konfidentialitetskravet innebär bland annat att deltagarna i studien inte ska kunna gå att 
identifiera (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet har tillgodosetts då endast anteckningar från 
observationer av elever har sparats och inga namn bland eleverna har noterats. De deltagande 
skolornas namn har också anonymiserats i studien. Gällande enkäten har Google Forms använts, 
vilket möjliggör anonymisering av respondenterna och möjlighet att återfinna en identitet saknas. 
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Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlats in i en studie endast får 
användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Anteckningar och enkätdata i den här 
studien har inte och kommer inte lämnas ut till utomstående part. 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet och reliabilitet är centrala begrepp inom forskning och måste därför noga övervägas. 
Validitet handlar främst om att det som mäts är vad studien avser att mäta, medan reliabilitet 
innebär att oavsett vem som utför studien och vid vilken tidpunkt ska resultatet bli detsamma 
(Barmark & Djurfeldt, 2015). Resultatet bör givetvis förändras om fenomenet i sig har 
förändrats, men tidpunkt för studien ska inte påverka resultatet (Barmark & Djurfeldt, 2015). 
Validiteten i enkätstudien kan anses vara god då enkätens syfte, att undersöka i vilken 
utsträckning lärare erbjuder elever att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt, är starkt kopplad till 
frågorna i enkäten som utformats utifrån definitionen av vetenskapligt arbetssätt, beskriven i 
inledningen. Observationerna av elever anses också ha god validitet då uppgiften som eleverna 
utförde var konstruerad som en PBL-uppgift. Lärarna genomförde uppgiften enligt givna 
instruktioner, vilket annars hade kunnat sänka validiteten.  
 
Reliabiliteten i enkäten anses vara god, med en möjlig anmärkning: att enstaka fritextsvar i 
enkäten gav uttryck för en missuppfattning kring frågan om vetenskapligt arbetssätt. Vissa 
respondenter verkade tolka öppna undersökande aktiviteter som beroende av 
utomhusundervisning. Otydliga frågor gör att slumpen blir mer avgörande vilket sänker 
reliabiliteten (Barmark & Djurfeldt, 2015). Det är en brist i den här studien i och med att två 
examensarbeten, ett om utomhuspedagogik och ett om PBL, tillsammans har samlat in data. 
Reliabiliteten i observationerna är mer svårbedömd. Eftersom undervisning är så 
situationsbunden och beroende av så enkla faktorer som hur trötta eleverna är, eller vad som har 
hänt på rasten innan, kan inte reliabiliteten fastställas till god. Som stöd i bedömning av 
reliabiliteten kan resultatet jämföras med tidigare studier (Barmark och Djurfeldt, 2015). Den här 
studien lutar sig mot tidigare forskning och eventuella likheter eller avvikelser tas upp i 
diskussionen. 
 
Gällande generaliserbarhet framställs ofta kvantitativa studier som generaliserbara till en hel 
population (Ercikan & Roth, 2006). Dock lutar sig utbildningsvetenskapliga studier ofta på 
icke-slumpmässiga urval i och med att redan befintliga skolklasser används, vilket innebär att 
generaliseringar utanför den grupp som empirin behandlar inte kan göras (Ercikan & Roth, 
2006). Generellt menar Ercikan och Roth (2006) att istället för att prata om kvantitativa studier 
som generaliserbara och kvalitativa som icke-generaliserbara, bör istället begreppen låg inferens 
och hög inferens användas. Studier som syftar till att beskriva ett fenomen ger ofta lägre 
inferens, alltså möjlighet att dra slutsatser, medan studier gjorda utifrån ett representativt urval 
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har ett högre inslag av inferens (Ercikan & Roth, 2006). De observationer av elever som har 
gjorts kan framför allt sägas utgöra en beskrivning av hur det kan se ut i en svensk skolklass och 
kan förhoppningsvis vara ett stöd i lärares planering av ett PBL-moment. Studien är dock inte 
tillräckligt omfattande eller representativ för att slå fast att PBL ökar det vetenskapliga 
arbetssättet i alla olika typer av elevkonstellationer.   
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5 Resultat 
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av de olika analyserna: en envariabelanalys över 
svarsfrekvenser på enkätens två huvudfrågor; sambandsanalyser; analys av enkätens fritextsvar 
och slutligen analys av observationerna.  

5.1 Analys av en variabel - enkät 
Figur 1 visar att de biologi- eller NO-lärare som besvarat enkäten lämnar mest utrymme för 
eleverna att själva föreslå procedur; ta hänsyn till samma kriterier i olika undersökningar och att 
överväga reproducerbarhet. Att bestämma hur storheter och variabler ska mätas är inte lika 
vanligt, men samtidigt anger en stor andel lärare att de till viss del ger förutsättning för det. Den 
komponent av det vetenskapliga arbetssättet som till synes får minst utrymme verkar vara att 
eleverna själva får välja material och utrustning. 

Figur 1. Fördelning i procent bland de svarande lärarna (106 personer) över i vilken utsträckning de ger 
förutsättningar för eleverna att utveckla de olika komponenterna i ett vetenskapligt arbetssätt. 
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Figur 2 visar att majoriteten av lärarna anser att PBL bidrar i hög utsträckning till att utveckla 
elevers vetenskapliga arbetssätt och endast ett fåtal lärare menar att PBL bidrar i låg 
utsträckning. 

Figur 2. Fördelning i procent bland de svarande lärarna (105 personer) över i vilken utsträckning de anser att PBL 
ger förutsättningar för eleverna att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt. 
 

5.2 Sambandsanalys - enkät 
Sambandsanalyserna av förutsättningar för vetenskapligt arbetssätt jämfört med antal år i yrket 
respektive skolform bygger på ett index som konstruerades utifrån de fem komponenterna av 
vetenskapligt arbetssätt. Värdet på indexet kan därmed variera mellan 1 (inte alls) och 6 (i 
väldigt hög utsträckning). 
 
Pearson’s r-värdet i Tabell 2 visar att det bland de svarande finns ett mycket svagt, och inte 
statistiskt säkerställt, samband mellan antal år i yrket och hur förutsättningarna för vetenskapligt 
arbetssätt ser ut generellt. 
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Tabell 2. Sambandsanalys mellan antal år i yrket och indexet för vetenskapligt arbetssätt. 

Antal år i yrket kontra förutsättningar för vetenskapligt arbetssätt (index) 

Pearson’s r 0,071 

p-värde 0,476 

 
Eta2-värdet i Tabell 3 visar på ett mycket svagt samband mellan skolform och förutsättningarna 
för ett vetenskapligt arbetssätt. Medelvärdet för indexet är något högre för lärare i 
gymnasieskolan än för lärare i grundskolan, men eftersom p-värdet är för högt och resultatet 
därmed inte är statistiskt signifikant kan det inte fastslås att lärare i gymnasieskolan i högre 
utsträckning ger förutsättningar för ett vetenskapligt arbetssätt. 
 
Tabell 3. Sambandsanalys mellan skolform och indexet för vetenskapligt arbetssätt. 

Skolform kontra förutsättningar för vetenskapligt arbetssätt (index) 

Medelvärde (index) grundskolan 7-9 3,46 (Std. dev . 0,86) 2

Medelvärde (index) gymnasieskolan 3,63 (Std. dev. 1,00) 

Eta2 0,007  

p-värde 0,398  

 
Pearson’s r-värdet i Tabell 4 visar att antal år i yrket inte verkar påverka lärarens inställning till 
PBL som metod för att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt, men det är inte heller statistiskt 
signifikant.  
 
Tabell 4. Sambandsanalys mellan antal år i yrket och i vilken utsträckning PBL anses ge förutsättningar för att 
utveckla det vetenskapliga arbetssättet. 

Antal år i yrket kontra PBL som förutsättning för att utveckla det vetenskapliga arbetssättet 

Pearson’s r 0,071 

p-värde 0,476  

 
Tabell 5 visar att det kan fastslås med 96,5 procents säkerhet att skolform endast kan förklara 
omkring 3,4 procent av skillnaderna i inställning till i vilken utsträckning PBL kan utveckla ett 
vetenskapligt arbetssätt.  
 

2 Standardavvikelse 
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Tabell 5. Sambandsanalys mellan skolform och i vilken utsträckning PBL anses ge förutsättningar för att utveckla 
det vetenskapliga arbetssättet. 

Skolform kontra PBL som förutsättning för att utveckla det vetenskapliga arbetssättet 

Medelvärde grundskolan 7-9 4,67 (Std. dev. 1,13) 

Medelvärde gymnasieskolan 5,10 (Std. dev. 0,85) 

Eta2 0,034 

p-värde 0,035 
 

5.3 Analys av fritextsvar - enkät 
Resultatet från fritextfrågan (om du vill motivera varför du anser/inte anser att öppna 
undersökande aktiviteter kan utveckla elevers vetenskapliga arbetssätt kan du göra det här) 
presenteras först i tabellform, sorterat på respektive tema. De två temana är “PBL i ett 
elevperspektiv” (Tabell 6) och “PBL i ett lärarperspektiv” (Tabell 7). Efter varje tema följer 
några karaktäristiska citat som legat till grund för kategoriseringen.  
 
Tabell 6. Analysresultat från enkätens fritextsvar. Det definierade temat är överordnat kategorierna och under dem 
följer underkategorierna. Temat i den här tabellen är “PBL i ett elevperspektiv”. Hur underkategorierna 
konstruerats utifrån koderna framgår av Bilaga 3. 

PBL i ett elevperspektiv 

Fungerar inte för alla elever Kräver förkunskaper 

Vissa elever behöver styrning eller ramar. 
 
Frihet är svårt för vissa elever. 
 
Elevens ålder eller mognad har betydelse. 
 
Elevers förkunskaper har betydelse.  

Kräver förkunskaper inom vetenskapligt 
arbetssätt.  
 
Kräver förkunskaper inom ämnet. 

 
Fungerar inte för alla elever:  

 
“Det kan öppna för elever som gillar att testa och tänka själva. Men andra kan behöva 
mer instruktioner.” (Gymnasielärare 1, 1 år i yrket) 
 
“Om en elev saknar eget driv kan öppna uppgifter kännas omöjliga och då är mer 
uppstyrda uppgifter lättare att genomför och känna sig trygg med. Jag försöker variera 
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så att alla får möjligheten att delta i undervisningen.” (Grundskollärare 1, 5 år i yrket) 
 
“Beror helt på vilka elever man har. En del är väldigt omogna och behöver mer styrda 
aktiviteter.” (Grundskollärare 2, 15 år i yrket) 

 
Kräver förkunskaper:  

 
“Jag har fått intrycket av att det är mer givande om eleven från början har tillräckligt 
med förkunskaper för att kunna dra relevanta slutsatser. Såklart går få elever lottlösa ur 
en sådan övning, men jag anser att det är viktigt att dom förstår vad dom håller på med 
och kan orientera sig i metoder för naturvetenskapliga undersökningar.” 
(Gymnasielärare 2, 7 år i yrket) 
 
“Det beror på - elever måste ha en viss grundkunskap för att kunna ställa relevanta 
frågor.” (Grundskollärare 3, 3 år i yrket) 
 
“Det är en process; när eleverna har lärt sig olika undersökning metoder, då blir det 
lättare för de att genomföra öppna undersökningar.” (Grundskollärare 4, 30 år i yrket) 

 
 
Tabell 7. Analysresultat från enkätens fritextsvar. Det definierade temat är överordnat kategorierna och under dem 
följer underkategorierna. Temat i den här tabellen är “PBL i ett lärarperspektiv”. Hur underkategorierna 
konstruerats utifrån koderna framgår av Bilaga 4. 

PBL i ett lärarperspektiv 

Syn på PBL och lärande Implikationer för 
undervisningen 

Ramfaktorer påverkar 

Utvecklar många förmågor. 
 
Att göra själv är viktigt. 
 
PBL är inte en effektiv lärmetod. 

Stigande grad av PBL 
nödvändigt.  
 
Ger mer komplexa uppgifter. 
 
En möjlighet att betona vikten 
av vetenskaplighet. 

Brist på tid för PBL. 

 
Syn på PBL och lärande:  
 

“Öppna aktiviteter skapar ofta mer intresse och mer diskussion därav drivs eleverna 
vetenskapliga arbetssätt mycket bättre framåt. Dessutom blir ju allting mer konkret så att 
det blir lättare att förstå.” (Grundskollärare 5, 31 år i yrket) 
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“När eleverna själva får styra känner de ofta ett större allvar i labben eller likande och 
är mer noggranna.” (Gymnasielärare 3, 10 år i yrket) 
 
“Jag tror dock att det är viktigt i lärandet att de iaf ibland får testa lösa problem helt 
själva och skapa egna metoder.” (Gymnasielärare 1, 1 år i yrket) 
 
“Jag har lärarledda aktiviteter för att jag tror att de ser hur man korrekt undersöker.” 
(Gymnasielärare 4, 7 år i yrket) 

 
Implikationer för undervisningen:  

 
“Jag tror definitivt att det behövs, men i kombinationen med några "striktare" labbar när 
man vill att eleverna ska få syn på något särskilt eller när de ska träna på något 
särskilt.” (Gymnasielärare 5, 3 år i yrket) 
 
“Svårt att hitta en balans i att genomföra studier som är vetenskapliga men samtidigt inte 
för komplicerat för eleverna.” (Gymnasielärare 6, 1 år i yrket) 

 
Ramfaktorer påverkar:  

 
“Det är jättebra men mer tidskrävande för läraren. Jag har 34 elever och inga 
labbgruppstimmar.” (Gymnasielärare 7, 14 år i yrket) 
 
“Jag vill kommentera differensen i vad jag gör och vad jag anser. Tiden är knapp! Då 
jag vill ge eleverna möjligheten att på att träna på att skriva metoder. Då anser jag att 
det är bra om de får se exempel först och sedan får skriva egna. Men som sagt med allt 
stoff som man ska gå igenom är tid en bristvara och då läggs sådant åt sidan.” 
(Gymnasielärare 8, 4 år i yrket) 
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5.4 Analys av observationer 

Resultatet från observationerna presenteras i tabellform, sorterat på respektive kategori. 
Elevernas dialoger och inlämnade planeringar har legat till grund för kategoriseringen. 
 
Tabell 8. Analysresultat från observationerna med avseende på vilka komponenter av det vetenskapliga arbetssättet 
som framträder under en PBL-lektion. Hur underkategorierna konstruerats utifrån koderna framgår av Bilaga 5.  

Komponenter i ett vetenskapligt arbetssätt 

Välja material 
och utrustning 

Bestämma hur 
storheter och 
variabler ska 
mätas 

Föreslå en 
procedur 
 

Ta hänsyn till 
samma 
kriterier för 
olika tester 

Överväga 
reproducerbar
het 

Typ av växt 
 
Typ av behållare 

Kolla status på 
växten/hur den 
klarar sig 
 
Mäta koldioxid 
eller syre 
 
När mätning ska 
ske 

Vad som ska 
undersökas 
 
Hur växten ska 
skötas/vattnas 
 
Var växten ska 
placeras 
 
Hänvisar till 
förkunskaper 
 
Hänvisar till 
tidigare 
erfarenheter 

Använda 
kontrollprov 
(med/utan vatten) 
 
Använda 
kontrollprov 
(ljus/mörker) 
 
Behandla proven 
lika i övrigt 
 
Bara undersöka 
den bestämda 
faktorn 

Använda flera 
stickprov 
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats 
Vilken förutsättning elever får att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt skiljer sig åt beroende på 
vilken komponent av det vetenskapliga arbetssättet som åsyftas. Vanligast är att eleverna själva 
får föreslå procedur, ta hänsyn till samma kriterier i olika tester och att överväga 
reproducerbarhet. De får inte lika goda förutsättningar att bestämma mätkriterier och får mer 
sällan välja material och utrustning själva. En stor majoritet av de svarande lärarna anser att PBL 
kan bidra i hög utsträckning till att utveckla elevers vetenskapliga arbetssätt och det är få av 
lärarna som anser att PBL i låg utsträckning bidrar till det. Sambandsanalyserna visar 
sammantaget att varken antal år i yrket eller skolform verkar ha betydelse för de svarande 
lärarnas inställning till PBL eller vilka förutsättningar för ett vetenskapligt arbetssätt de ger sina 
elever.  
 
Fritextsvaren i enkäten visar att de svarande lärarnas syn på PBL kan beskrivas utifrån två 
övergripande teman: “PBL i ett elevperspektiv” samt “PBL i ett lärarperspektiv”. Den största 
svårigheten med PBL verkar vara det faktum att elever är så olika och att många, framför allt 
elever som behöver struktur eller har sämre förkunskaper, har svårt att hantera friheten som PBL 
innebär. Några enstaka lärare som svarade på enkäten ger uttryck för att PBL inte utvecklar 
lärandet och att mer styrda undersökningar är att föredra. Samtidigt menar andra att PBL fyller 
en viktig funktion i att utveckla olika förmågor, exempelvis att eleverna får tänka själva, att deras 
förståelse ökar och att de får möjlighet att ta mer ansvar. Även vikten av att PBL stegvis blir ett 
inslag i undervisningen betonas av några lärare, samtidigt som andra menar att PBL tar för 
mycket tid i anspråk.  
 
Observationerna visar att elever till största del diskuterar det praktiska genomförandet av 
undersökningen under en PBL-aktivitet. Fokus i det här fallet ligger på vilken faktor av 
fotosyntesen som ska undersökas och var växten ska placeras. En stor del av eleverna tar även 
upp vilket typ av kontrollprov som ska användas. När eleverna diskuterar hur de ska mäta 
resultatet är det ofta växtens utseende eller välmående som används som kriterium. Någon 
enstaka grupp anger att de ska använda flera individer av växter för att göra undersökningen mer 
tillförlitlig. Materialdiskussionerna handlar mest om vilken växt som ska användas och vad 
växten ska placeras i.  
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6.2 Diskussion 

Den här studien har i stor utsträckning besvarat de frågeställningar som ställdes, med en viss 
reservation för att en formulering i enkäten kan ha gett missvisande resultat. En av 
komponenterna i det vetenskapliga arbetssättet, ta hänsyn till samma kriterier för olika tester, 
översattes från engelskans considering fair testing och borde kanske i efterhand ha översatts till 
överväga undersökningens tillförlitlighet. Följden är att några lärare som besvarat enkäten kan ha 
haft svårt att tolka vad komponenten innebär, eller exkluderat erfarenheter på grund av att en 
snävare formulering användes. I analysen har alla utsagor som behandlat exempelvis användning 
av kontrollprov eller att inte mäta flera faktorer inkluderats inom ramen för komponenten om 
tillförlitlighet. Förhoppningen är att misstaget inte har påverkat validiteten i någon större 
utsträckning.  
 
Resultaten i enkätstudien visar att de olika komponenterna av ett vetenskapligt arbetssätt får 
olika stort utrymme i de svarande lärarnas undervisning. Frågan gällde oavsett om PBL används 
eller inte. Brist på tidigare forskning inom området, speciellt i den svenska skolan, gör det svårt 
att förklara eller diskutera vad anledningen kan vara. Dock är det tydligt att, av de lärare som 
besvarade enkäten, är det är fler som anser att PBL har möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 
arbetssätt än det antal lärare som ger förutsättningar för ett vetenskapligt arbetssätt generellt. Det 
verkar således finnas en skillnad mellan teori och praktik gällande PBL. Mer forskning kring hur 
lärare generellt arbetar med att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt hos eleverna skulle vara 
intressant, då det kan användas som bakgrund för att fördjupa diskussionen kring vilken roll PBL 
har för att öka elevernas vetenskapliga arbetssätt.  
 
Om det är otydligt hur vetenskapligt arbetssätt undervisas om i svensk skola är det tydligare 
vilken uppfattning lärare har om PBL och dess möjlighet att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt. 
Av de lärare som har svarat på fritextfrågan uttrycker många att elevers förkunskaper, både inom 
ämnet och i naturvetenskaplig metodik, är en förutsättning för att PBL ska fungera. Det hänger 
ihop med faktumet att PBL bör introduceras gradvis för att eleverna successivt ska behöva öva 
sig i att ta mer ansvar i planeringen av en undersökning (Crujeiras-Pérez & Jiménez-Aleixandre, 
2017; Hung m.fl., 2008; Sturm & Bogner, 2008). I början av ett läsår, alternativt i början av 
grundskolans årskurs 7 eller gymnasiets årskurs 1, kan med andra ord undersökningarna vara 
mer styrda för att sedan öppnas upp mer och mer, utan att stängda undersökningar för den sakens 
skull helt utesluts. Stängda undersökningar kan vara ett inslag för att gå olika elever till mötes, 
eller för att låta eleverna öva på en specifik förmåga som att följa en instruktion. Nedanstående 
utdrag från fritextsvaren exemplifierar de svarande lärarnas syn på vikten av förkunskaper och 
successiv implementering av PBL: 
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“Om man har en grund, så att man vet vad ett vetenskapligt arbetssätt är, och därifrån 
själv får testa sig fram, det är då man utvecklas mest.” (Grundskollärare 6, 18 år i yrket) 
 
“Problembaserade öppna laborationer är mycket bra. Dock måste eleverna också öva 
sig i rent laborativa moment, planering samt att dra slutsatser. Därför är inslaget av 
problembaserade labbar större ju äldre eleverna är.” (Grundskollärare 7, 25 år i yrket) 

 
En annan genomgående åsikt bland de lärare som svarat på fritextfrågan är att PBL bara passar 
vissa elever och att många elever har svårigheter med metodiken, exempelvis:  
 

“Det blir för fri och är oftast svårt för elever på högstadiet. De är vana att få mer 
"slutna" frågor och uppgifter att för fri händer istället blir svårt och stort att hantera.” 
(Grundskollärare 8, 2 år i yrket) 

 
Frågan är om lärarna ska ta hänsyn till vad eleverna tycker? En anledning till att elever visar 
motstånd mot metoder som PBL att de inte är vana vid det (Chin & Chia, 2006; Lao, 2016; 
Sungur m.fl., 2006), samt att elever generellt är bekväma med att vara passiva åskådare under en 
lektion (Lao, 2016). Ska lärarna gå efter elevernas bekvämlighet när de planerar sin 
undervisning, eller ska de gå efter vad forskningen visar ger ökat lärande? Ovanstående citat 
hänger dessutom nära ihop med den problematik som tagits upp kring att eleverna inte har 
tillräckligt med förkunskaper. Om PBL introduceras steg för steg måste sannolikheten vara högre 
att eleverna kan hantera det på ett tillfredsställande sätt. Enkätens fritextsvar visar dessutom på 
att de flesta av de lärare som svarade på frågan uttrycker att PBL ger möjlighet att utveckla 
många värdefulla förmågor, exempelvis:  

 
“Att själv planera undersökningar, formulera frågeställning och metod samt i efterhand 
reflektera över valen är viktigt. Att bara läsa om vetenskap utan att själv få formulera 
problem och metod ger nog inte lika mycket.” (Gymnasielärare 9, 17 år i yrket) 
 
“Fältarbete med delvis öppna undersökande aktiviteter (typ ”Att tänka som en forskare”) 
utvecklar elevers tänkande/lärande/kreativitet och stimulerar till självständig 
problemlösning.” (Gymnasielärare 10, 35 år i yrket) 

 
Den syn på värdet av PBL som framhävs i citaten ovan sammanfaller väl med vad lärare i andra 
studier anser om PBL, framför allt möjligheten att utveckla komplexa förmågor och öka 
motivationen (Dochy m.fl., 2003; Lao, 2016; Minner m.fl., 2010; Sturm & Bogner, 2008; Sungur 
m.fl., 2006). Några enstaka lärare som besvarade enkäten gav dock uttryck för att PBL inte är en 
effektiv lärmetod:  
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“Undersökande aktiviteter är oftast extremt tidskrävande i förhållande till vad elever lär 
sig, samt de kunskapskrav som kan bedömmas. Något som gör att jag oftare låter mina 
laborativa moment existera för att låta eleverna praktiskt se samt understödja den teori 
som gåtts igenom.” (Grundskollärare 9, 15 år i yrket) 

 
Kanske kan det vara så att de lärare som är skeptiska till PBL som metod upplever det som 
forskningen trycker på, att PBL inte utvecklar elevernas faktakunskaper i särskilt stor 
utsträckning (Dochy m.fl., 2003; Minner m.fl., 2010; Sturm & Bogner, 2008; Sungur m.fl., 
2006) och att det därför ses som en ineffektiv metod. Faktakunskaper är dock bara en del av det 
eleverna ska få chans att utveckla i skolan. Att stimulera kreativitet och ansvarstagande, samt att 
få möjlighet att planera en undersökning, är också något som eleverna ska ges utrymme till 
(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b; Skolverket, 2011c; Skolverket, 2011d). Hur bedömer de 
lärare som inte ger eleverna möjlighet att själva planera och ställa frågor de förmågorna? 

 

Det faktum att PBL tar mer tid i anspråk är något som återkommer i flera av enkätsvaren, dock 
med betoning på det positiva med metoden. Tidsbrist, exempelvis på grund av det ansvar lärare 
har att hinna med ett visst innehåll, framkommer också i andra studier (Lao, 2016). Frågan om 
vilka kunskapskrav som kan bedömas i och med en PBL-aktivitet är dock mer av en 
tolkningsfråga, men såväl grundskolans och gymnasieskolans läroplan som kurs- och 
ämnesplanen i biologi framhäver flera förmågor som direkt kan kopplas till PBL (Skolverket, 
2011a; Skolverket, 2011b; Skolverket, 2011c; Skolverket, 2011d).  
 
Resultaten från observationerna visar att de komponenter av det vetenskapliga arbetssättet som 
kommer fram när elever arbetar enligt PBL främst är att bestämma procedur. Även diskussioner 
kring kontrollprov förekommer i stor utsträckning. Däremot var samtalen om hur eleverna skulle 
mäta sitt resultat ofta fokuserade på subjektiva tolkningar av växten, exempelvis:  

 
“Låt stå en vecka och se vad som har hänt med växtform.” 

 
“Så ser vi hur växten klarar sig.” 

 
“Man kan ha två stycken och mäta vilken som dör snabbast.” 

Det sista citatet innefattar till viss del ett mer objektivt sätt att avgöra resultatet, eftersom tid ska 
mätas. I övrigt skulle eleverna behöva mer stöd i att bestämma hur de kan mäta sitt resultat på ett 
sätt som gör att andra kan göra likadant. Att det är vanligt att diskutera genomförande och mer 
ovanligt att bestämma exempelvis mätkriterier och reproducerbarhet tas upp även av 
Crujeiras-Pérez och Jiménez-Aleixandre (2017), som menar att en anledning kan vara brist på 
erfarenhet. Här lyfts därmed ytterligare en anledning fram till varför PBL med fördel blir ett 
kontinuerligt inslag baserat på hur mycket eleverna tidigare har arbetat med metoden.  
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Trots att de flesta grupper nämnde vikten av kontrollprov på ett eller annat sätt var de få 
diskussioner kring hur de skulle gå tillväga för att göra undersökningen så tillförlitlig som 
möjlig. Ett enstaka exempel på en sådan diskussion var:  
 

Elev 1: “Steg 1… ställ två blommor på ett bord med en burk över den ena.” 
Elev 2: “Borde vi inte skriva att vi vattnar den blomman? Den får ju inte koldioxid när 
den står i burken. Då blir det två faktorer.”  
Elev 1: “Vi kan göra hål i burken.” 
Elev 2: “Då kommer det in solljus.”  
Elev 1: “Eller så sätter vi den i en garderob.”  
Elev 2: “Hur ska vi göra när vi vattnar den?” 

 
Elev 2 för här fram på olika sätt att det är viktigt att inte undersöka både hur solljus och 
koldioxid påverkar växten samtidigt, samt betonar vikten av att både växten som står ljust och 
den som står mörkt vattnas. Utdraget ovan är ett av få exempel på när elever diskuterar 
undersökningens tillförlitlighet, utöver frågan om kontrollprov. En anledning till att så mycket 
fokus generellt hamnade på proceduren och inte på hur undersökningen mer i detalj skulle gå till 
kan ha berott på praktiska svårigheter som tidsbrist, vilket gjorde att läraren inte hann diskutera 
elevernas planering mer djupgående på plats. I en PBL-aktivitet är det viktigt att eleverna får 
stöd i processen genom att läraren ställer frågor som hjälper dem vidare (Crujeiras-Pérez & 
Jiménez-Aleixandre, 2017; O’Connell, 2008). Finns inte de praktiska förutsättningarna för lärare 
att hinna ställa tillräckligt många och givande frågor till eleverna blir förmodligen inte effekten 
av PBL lika stor.  

6.3 Vidare forskning 
Den här studien har kastat ljus på några av de förutsättningar som krävs för att PBL ska leda till 
ökat lärande, samt hur elevers kunskapande kan ta sig uttryck och svårigheter som kan 
uppkomma. Några luckor som återstår att fylla är dock en beskrivning av hur lärare generellt 
arbetar med vetenskapligt arbetssätt, med tanke på att de ofta ser PBL som ett bra verktyg för att 
utveckla det hos eleverna. Samtidigt verkar PBL inte implementeras i lika hög utsträckning som 
lärare önskar. Därför kan andra sätt att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt också vara relevant 
att undersöka. Vidare skulle det vara intressant att komma till rätta med lärares åsikter kring vad 
ett vetenskapligt arbetssätt egentligen innebär, speciellt med tanke på att det fanns vissa 
skillnader i vilka komponenter av det vetenskapliga arbetssättet som de svarande lärarna gav 
förutsättningar att utveckla.  
 
Något som också är viktigt för att PBL ska kunna bli ett mer frekvent inslag i fler klassrum är att 
det finns gott stöd i hur det kan läggas upp med färdiga aktivitetsförslag. I samband med det 
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skulle det behövas fler longitudinella studier, gärna i svensk skolkontext, som följer samma 
elever under en längre tid och som kan utgöra en grund för att implementera PBL i fler skolor. 
En kort studie som denna, som enbart bygger på ett observationstillfälle per klass, kan utgöra en 
startpunkt för fortsatt arbete men kan inte användas för att dra några vidare slutsatser kring PBL 
och utveckling av ett vetenskapligt arbetssätt.  
 
Till sist skulle det vara intressant att undersöka vad som kan tänkas påverka lärares inställning 
till PBL eller hur de arbetar med vetenskapligt arbetssätt. Eftersom den här studien visar att 
varken antal år i yrket eller skolform tycks påverka skulle en större studie vara välkommen. 
Kanske är det lärarens undervisningspraktik i allmänhet eller syn på eleverna som påverkar om 
den även är positiv till PBL? Kan en elevfokuserad studie besvara frågan vad som krävs för att 
fler elever ska få möjlighet att testa PBL?  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 

Elevers förmågor i biologi 

 

Den här enkäten syftar till att undersöka hur biologilärare i gymnasiet och i 

grundskolans årskurs 7-9 arbetar med utomhuspedagogik och vetenskapligt arbetssätt. 

Enkäten är en del av ett examensarbete som skrivs på avancerad nivå på Göteborgs 

universitet.  

 

Ditt svar är anonymt och det är endast examensarbetets författare som har tillgång till 

ditt svar. Det finns inga namn, personnummer, mail- eller IP-adresser i datafilen och i 

redovisningarna kan enskilda individers svar inte urskiljas. 

 

Det är frivilligt att besvara enkäten, i dess helhet eller på enstaka frågor. Studien blir 

mer intressant och valid om många röster och perspektiv kommer fram, varje svar är 

således värdefullt för studien.  

 

Har du frågor kring enkäten kan du höra av dig till:  

 

Celina Fällbom: celinafallbom@gmail.com 

Lovisa Nilsson: majalovisa@gmail.com 

Helena Sagar (handledare): helena.sagar@kungsbacka.se 

 

 

Samtycke till att delta i enkäten 

▢ Jag ger mitt samtycke till att delta i enkäten. 

 

 

Sektion 1: Bakgrundsinformation 

 

Jag arbetar som lärare i 

▢ gymnasieskolan 

▢ grundskolan årskurs 7-9 

 

Antal år i yrket  ______ 

 

30 



 

 

Sektion 2: Utomhuspedagogik 

Följande tre frågor handlar om undervisning som bedrivs utomhus och möjligheten att 

få syn på elevernas kunskaper och förmågor. 

 

Med utomhus menas parker, naturområden, gröna ytor i urban miljö, botaniska 

trädgårdar och skolgårdar.  

Med kunskaper och förmågor menas de som finns med i kurs- och ämnesplanernas syfte 

och kunskapskrav. 

 

Hur arbetar du med undervisning utomhus i biologi? Välj det alternativ 

som stämmer bäst in på dig.  

 

▢ 1. Jag bedriver inte undervisning utomhus. 

▢ 2. Jag deltar i enstaka temadagar per läsår utomhus. 

▢ 3. Jag bedriver någon del av biologiundervisningen utomhus (utöver eventuella 

temadagar). Exempelvis enstaka exkursioner eller fältstudier per läsår. 

▢ 4. Jag bedriver flera delar av biologiundervisningen utomhus (utöver eventuella 

temadagar). 

▢ 5. Utomhuspedagogik är ett naturligt och frekvent återkommande inslag i min 

biologiundervisning. 

▢ 6. Other _______________________________________________ 

 

I vilken utsträckning anser du att utomhuspedagogik kan bidra till att få 

syn på följande kunskaper och förmågor? 

 

 1. 

Inte 

alls 

2. 3. 4. 5. 6.  

I väldigt hög 

utsträckning 

Söka svar på 

frågor 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Ställa relevanta 

frågor 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Formulera 

relevanta 

hypoteser 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
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Planera och 

genomföra 

fältstudier och 

experiment 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Diskutera och dra 

slutsatser 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Bedöma den egna 

förmågan och 

situationens krav 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Värdera källor 

och teorier 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Hantera 

utrustning på ett 

säkert sätt 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Identifiera 

biologiska 

samband 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Redogöra för 

begrepp och 

teorier 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 

Har du något övrigt att tillägga när det gäller utomhusundervisning och 

bedömning kan du göra det här. Har du exempelvis fått syn på någon 

tidigare oupptäckt kunskap eller förmåga hos dina elever när du har 

bedrivit utomhusundervisning i biologi?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Sektion 3: Vetenskapligt arbetssätt 

Följande tre frågor handlar om i vilken utsträckning undervisning kan utveckla elevers 

vetenskapliga arbetssätt. I den här enkäten definieras det vetenskapliga arbetssättet 

med hjälp av fem komponenter, vilket framgår av första frågan nedan.  

 

Den andra frågan handlar om din uppfattning om öppna undersökande aktiviteter, 

exempelvis fältstudier eller laborationer. Det innebär att eleverna får uppgifter med 

begränsad mängd information för att sedan planera och genomföra en undersökning, 

med läraren som handledare.  

 

Generellt i din undervisning, i vilken utsträckning ges dina elever 

förutsättningar att... 

 1. 

Inte 

alls 

2. 3. 4. 5. 6.  

I väldigt hög 

utsträckning 

själva välja material 

och utrustning? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

själva bestämma hur 

storheter och variabler 

ska mätas? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

själva föreslå en 

procedur för 

undersökningen? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

ta hänsyn till samma 

kriterier för olika 

tester i en 

undersökning? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

överväga 

undersökningens 

reproducerbarhet? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
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I vilken utsträckning anser du att öppna undersökande aktiviteter kan ge 

elever förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt? 

 

1. 

Inte 

alls 

2. 3. 4. 5. 6.  

I väldigt hög 

utsträckning 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 

Om du vill motivera varför du anser/inte anser att öppna undersökande 

aktiviteter kan utveckla elevers vetenskapliga arbetssätt kan du göra det 

här:  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
Lärarinstruktion: vetenskapligt arbetssätt med fotosyntesen som grund 

Syftet med uppgiften är att träna eleverna i vetenskaplig metodik genom att låta dem planera en 
undersökning om fotosyntes. Fokus är alltså inte att genomföra utan att planera hur ett 
experiment skulle kunna göras. Lärarens roll är att vara ett bollplank för att föra eleverna vidare i 
sin process. Lektionen förutsätter att eleverna har med sig förkunskap om fotosyntes från tidigare 
undervisning.  
 

1. Gå till en plats där det finns gröna växter, gärna träd, pinnar, stenar/grus eller andra lösa 
naturföremål. Be eleverna i grupper om 6-8 personer bygga en modell av fotosyntesen 
med hjälp av föremål de kan hitta på platsen. Be sedan eleverna förklara hur de har tänkt. 
(ca 15 minuter) 
 

2. Beroende på hur djuplodande elevernas egna förklaringar är, fördjupa förståelsen genom 
att ställa exempelvis dessa frågor till eleverna: 

● Vad behöver ett träd för att kunna växa? 
● Varför har träd rötter? 
● Kan träd andas? Hur gör de? 
● Varför är solen viktig för växter? 
● Fungerar fotosyntesen på natten? 

Se till att faktorerna (solenergi, koldioxid, vatten, syrgas och socker) tas upp. Anpassa 
frågorna efter din elevgrupp och de förkunskaper de har. 

 
3. Elevernas uppgift är nu att i grupper om 3-4 personer välja en av faktorerna och ge ett 

förslag på hur de vetenskapligt kan undersöka denna. 
 

4. Eleverna ska därefter formulera en frågeställning utifrån sin valda undersökning 
(exempel på frågeställningar: hur påverkar…, vad händer om…, leder x till att...). 
 
Om eleverna har svårt att själva komma på vad de ska undersöka finns dessa förslag som 
läraren kan leda eleverna mot: ljus- och mörkerreaktioner, vattnets betydelse, substratets 
betydelse, stärkelsebildning, energiomvandlingar, pH-indikatorer för 
koldioxidutsöndring, klorofyllets betydelse, syreproduktion. Anpassa språket efter din 
elevgrupp och de förkunskaper de har. 
 
Om eleverna har svårt att själva komma på hur de ska undersöka kan läraren ställa 
följande frågor till eleverna: 

- Vad vet ni om solenergi/koldioxid/vatten/syrgas/socker? 
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- Vad ska ni mäta och hur? 
- Vilken faktor i undersökningen ska ändras?  
- Vilken faktor i undersökningen ska vara oförändrad?  
- Hur kan ni använda resultatet för att besvara er fråga? 

 
5. Eleverna får därefter skriva ner sin planering så att någon annan skulle kunna utföra den 

(syfte/frågeställning/metod/material). Tänk på att påminna eleverna om att deras 
planerade undersökning inte behöver kunna utföras i den klassiska laborationssalen eller i 
klassrummet! Det kan lika gärna vara ute i naturen eller i samhället. 

 
På en senare lektion kan läraren följa upp detta genom att låta eleverna genomföra antingen sitt 
eget planerade experiment eller någon annans planerade experiment. Detta innebär i sådana fall 
att läraren behöver guida eleverna tillräckligt mycket för att deras experiment ska vara 
genomförbara. 
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Bilaga 3 
 

PBL i ett elevperspektiv 

Fungerar inte för alla elever Kräver förkunskaper 

Vissa elever behöver styrning eller ramar. Kräver förkunskaper inom vetenskapligt 
arbetssätt.  

Omogna elever behöver styrning. 
 
Vissa elever behöver tydliga ramar. 
 
Vissa elever behöver styrning.  
 
Vissa elever klarar inte öppna uppgifter, behöver 
tryggheten. 
 
Passar elever som gillar att testa, men andra behöver 
instruktioner. 
 
Fungerar för vissa elever, andra behöver stöttning.  
 
Fungerar för vissa elever, men för dem med svårigheter 
använder jag definierade undersökningar. 

Viktigt med en grundförståelse för vetenskapligt 
arbetssätt. 
 
Krävs förkunskaper i vetenskapligt arbetssätt. 
 
Viktigt med förkunskaper i ämnet och 
naturvetenskaplig metodik.  
 
Förkunskaper inom undersökningsmetoder krävs. 

Frihet är svårt för vissa elever. Kräver förkunskaper inom ämnet. 

Öppna aktiviteter passar inte oroliga klasser. 
 
Svårt för vissa elever som inte är vana vid friheten.  
 
Frihet gynnar vissa elever och missgynnar andra. 

Viktigt med förkunskaper i ämnet och 
naturvetenskaplig metodik. 
 
Grundkunskap krävs för att ställa frågor.  
 
Kräver baskunskaper. 
 
 
 

Elevens ålder eller mognad har betydelse. 

Mognad och kunskapsnivå har betydelse. 
 
Svårt för yngre elever. 
 
Omogna elever behöver styrning. 

Elevers förkunskaper har betydelse.  

Vissa elever saknar förkunskaper och behöver ramar. 
 
Elever med sämre förkunskaper får det svårt, bättre 
med struktur. 
 
Elevernas förkunskaper och ansvarstagande påverkar.  
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Bilaga 4 
 

PBL i ett lärarperspektiv 

Syn på PBL och lärande Implikationer för 
undervisningen 

Ramfaktorer påverkar 

Utvecklar förmågor. Stigande grad av PBL 
nödvändigt.  

Brist på tid för PBL. 

Öppna aktiviteter utvecklar flera 
förmågor. 
 
Möjlighet att utveckla tänkande och 
förståelse. 
 
Eleverna känner större ansvar när 
de får styra. 
 
Skapar intresse och diskussion, 
vetenskapligt arbetssätt. 
 
Eleverna kan överraska med sina 
metoder.  

Kräver övning. Inslaget ökar med 
åldern. 
 
En styrd aktivitet kan utgöra grund 
för en mer öppen men liknande 
aktivitet. 
 
Både öppna labbar och mer stängda 
behövs. 

Öppna labbar utomhus tar för 
mycket tid.  
 
Tidskrävande och därför ett inslag i 
kurser. 
 
Även om öppna aktiviteter är bra är 
tiden knapp. 
 
Jättebra men tidskrävande. 
 
Bra med tidskrävande. 

Att göra själv är viktigt. Ger mer komplexa uppgifter. 

Viktigt att elever får testa. 
 
Att bara läsa ger inte lika mycket 
som att göra själv. 

Svår balans mellan vetenskaplighet 
och komplexitet. 
 
 

PBL är inte en effektiv 
lärmetod. 

En möjlighet att betona vikten 
av vetenskaplighet 

Tidskrävande i förhållande till 
lärandet och de kunskapskrav som 
kan bedömas.  
 
Mer styrning ökar sannolikheten att 
lyckas och bli intresserad. 
 
Lärarledda aktiviteter gör att 
eleverna ser hur man ska göra. 

Diskussion av metod kan användas 
till att prata om parametrar och 
reproducerbarhet, eller att beräkna 
medelvärde och formulera 
frågeställningar.  
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Bilaga 5 
 

Komponenter i ett vetenskapligt arbetssätt 

Välja material 
och utrustning 

Bestämma hur 
storheter och 
variabler ska 
mätas 

Föreslå en 
procedur 
 

Ta hänsyn till 
samma 
kriterier för 
olika tester 
 

Överväga 
reproducerbar
het 

Typ av växt Kolla status på 
växten/hur den 
klarar sig 

Vad som ska 
undersökas 

Använda 
kontrollprov 
(med/utan 
vatten) 

Använda flera 
stickprov 

Vi ska ha glasburkar 
och maskrosor. 
 
Ta en annan 
blomma än 
maskros. 
 
Använd vattenväxt. 
 
Kruka, sand och 
vattenväxt. 
 
 

Kolla växtform efter 
en vecka. 
 
Lever växten med 
eller utan vatten? 
 
Se hur växten klarar 
sig. 
 
Observera 
blommans utseende 
efter en vecka. 
 
Kolla vilken växt 
som klarat sig bäst. 
 
Vilken dör snabbast 
av två blommor? 
 
Anteckna resultatet 
efter några dagar. 
 
Mäta tiden tills 
växten dör. 

Ta ut klorofyll ur 
bladet. 
 
Lägg inte i något 
vatten. 
 
Lägg i en burk utan 
vatten och mäta 
syre.  
 
Ta bort koldioxiden 
 
Testa solljus 
 
 
 
 

Två glas, ett med 
1.5 dl vatten, ett 
utan vatten. 
 
Samma förutom 
vatten i den andra. 
 
Ta bort vatten i den 
ena. 
 
2 fulla vaser, 2 
vaser med en 
fjärdedel vatten och 
2 tomma vaser. 
 
 

Lägg tre växter i 
varje glas. 
 
2 sorters växter och 
3 av varje sort. 

Typ av behållare Mäta koldioxid 
eller syre 

Hur växten ska 
skötas/vattnas 

Använda 
kontrollprov 
(ljus/mörker) 

 

Vi ska ha glasburkar 
och maskrosor. 
 
Kruka, sand och 
vattenväxt. 

Mäta pH-värde i 
vattnet.  
 
Vi fångar syret med 
lock. 

Dränk växten helt. 
 
Vattna inte under en 
vecka. 
 

Burk över den ena 
av två blommor 
 
Ställ en av plantorna 
mörkt. 
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6 växter, 6 vaser 
och vatten. 
 
Flaska med jord och 
ekosystem. 
 
Stora petflaskor i 
solljus. 

 
Ska vi mäta syre? 

Ställ en burk över 
 
Hur vattnar vi? 
 
Vattna båda 
växterna 
 
Ska växten vattnas? 

 
En växt i mörker 
och en i solljus. 
 
Solljus på ena 
växten. 
 
Jämför med mörker. 

 När mätning ska 
ske 

Var växten ska 
placeras 

Behandla proven 
lika i övrigt 

 

 Ha det så ett dygn. 
 
Skriv ner vad som 
hänt varje dag. 
 
Kolla vad som hänt 
efter 3 dygn. 
 
Anteckna resultatet 
efter några dagar. 

Ta bort vatten och 
ha den i solen. 
 
Lägg växten i 
solljus. 
 
En växt i varje vas 
på ett soligt ställe. 
 
Placera glasen i 
solljus. 
 
Sätt den i en 
garderob 
 
Stora petflaskor i 
solljus. 

Vattna båda 
blommorna. 
 
Samma för båda 
växterna förutom 
mörkret. 

 

  Hänvisar till 
förkunskaper 

Bara undersöka 
den bestämda 
faktorn 

 

  Blomma dör i 
mörker och utan 
vatten. 
 
Tre faktorer i 
fotosyntesen. 
 
Utan solljus dör 
den. 
 
Läste om försök där 
råtta i burk 
undersöktes, med 
och utan växt. 
 
Andning kräver 
syre. 

Inte undersöka två 
faktorer samtidigt. 
 
Hål i burken släpper 
in solljus. 

 

40 



 

 
Syre och koldioxid 
syns inte.  
 
Löv är trädens 
livscykel.  
 
Fotosyntes gör att 
träd växer. 
 
Klorofyll lagrar 
solenergin. 
 
Växten i solljus 
kommer leva, den i 
mörker kommer inte 
växa.  
 
Frön kan växa lite i 
mörker pga näring i 
fröet. Växter kan 
bara växa med 
fotosyntes.  
 
Om den lever 
fotosyntetiserar den. 

  Hänvisar till 
tidigare 
erfarenheter 

  

  Vi undersökte ju 
solljus med ett litet 
hål. 
 
Vi satte en växt i 
vatten och skulle se 
hur mycket som 
försvann.  
 
Vi hällde vatten i en 
flaska och vatten 
och olja i en. 
 
I femman eller 
sexan hade vi en 
växt i ett ljust och 
ett mörkt rum. 
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