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Abstract 
Practical work has long been a central part of the biology education and still is. How practical 
work is conducted and for what purposes, however, may vary. Previous studies have indicated 
that the instruction primarily used in practical work is of a recipe-style and there is little room 
for inquiry. However, there is not much research in the field of practical work in biology 
education at upper secondary school in Sweden. The purpose of this study is to investigate the 
views of upper secondary school teachers on practical work in the subject of biology. The 
research questions were:  

How is practical work designed?  

For what purposes do teachers use practical work in biology education? 

What opportunities and limitations do teachers express in relation to practical work?  

In this study, 5 biology teachers participated. Qualitative research interviews were used as 
data collection method and the primary analysis method was content analysis. The results 
show that different styles of instruction are used by the teachers, which to some extent also 
reflected the implementation of planning and formulation of questions. The results also show 
that the teachers have several different purposes of practical work, including objectives in the 
area of Scientific literacy, Nature of scientific knowledge (NOS) and Scientific inquiry (SI). 
Most teachers expressed that they have good conditions for laboratory work but that there are 
some areas of improvement. Regardless of how laboratory work is conducted, to which 
purpose or experienced limitations, all teachers express the importance of practical work in 
biology education. This study can contribute to an increased knowledge and understanding of 
practical work in biology education at upper secondary school.  
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Sammanfattning 
Laborationer har länge varit en central del i biologiundervisningen och är det än idag. Hur 
laborationer genomförs i undervisningen och i vilka syften kan dock variera. Tidigare 
forskning har visat att det framförallt är så kallade kokbokslaborationer som används samt att 
det lämnas lite utrymme för ett undersökande arbetssätt och fokus på det naturvetenskapliga 
arbetssättet. Dock finns det lite forskning inom området vad gäller laborationer i 
biologiundervisningen på gymnasieskolan i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka 
gymnasielärares syn på laborationer i ämnet biologi. De forskningsfrågor studien ämnade 
söka svar på var:  

Hur ser utformningen av laborationer ut? 

I vilka syften använder lärare laborationer i biologiundervisningen? 

Vilka möjligheter och begränsningar uttrycker lärare att det finns vad gäller laborationer? 

I studien medverkade 5 biologilärare, som vid tillfället av studien arbetade på gymnasieskolor 
i Sverige. Kvalitativ forskningsintervju användes som datainsamlingsmetod och den 
analysmetod som framförallt använts är innehållsanalys. Resultatet från studien visar att olika 
stilar används i undervisningen vilket till viss del även speglar genomförande av delmoment i 
laborationer som planering och formulering av frågeställning. Resultatet visar även att lärarna 
har flera olika syften med laborationer, bland annat syften inom området Scientific literacy, 
Nature of scientific knowledge (NOS) och Scientific inquiry (SI). De flesta lärare uttrycker att 
de har goda förutsättningar för laborationer på den skola de arbetar men att det finns vissa 
förbättringsområden, framförallt vad gäller tid till laborationer och gruppstorlek. Oavsett hur 
laborationer genomförs, vilka syften lärarna har med laborationer och vilka begräsningar 
lärarna upplever så uttrycker samtliga lärare att laborationer är en viktig del av 
biologiundervisningen. Denna studie kan bidra till en ökad insikt och kunskap om 
laborationer i biologiundervisningen på gymnasiet.   
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Förord 
Valet av ämne att undersöka i denna studie grundar sig delvis i en, från egen del, upplevd 
lucka i utbildningen om laborationer i biologiundervisningen men även från ett intresse som 
växte under det förra arbetet och de resultat jag och Matilda Nilsson fann i vårt examensarbete 
på grundnivå. 

Det jag framförallt har saknat under utbildningen är en didaktisk förankring av laborationer i 
biologiundervisningen. Hur man som lärare ska gå tillväga vid genomförande av en laboration 
och vilka aspekter som är viktiga att resonera kring vid planering av en laboration. Att göra en 
vidare studie inom området ser jag som en möjlighet att fördjupa och öka mina kunskaper 
inom området samt att få en djupare insikt om viktiga aspekter att ta hänsyn till vad gäller 
laborationer inför min kommande yrkesroll som biologilärare.  

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Helena Sagar som har varit en ovärderlig 
handledare genom detta arbete. Som i tid och otid gett feedback med sina kloka ord och 
reflektioner. Framförallt vill jag tacka för dina peppande ord under arbetets gång som har 
hjälpt mig att fortsätta driva detta arbete framåt! Vidare vill jag rikta ett stort tack till Lisa 
Winberg och Per Erlandsson för era råd och kloka reflektioner.  
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1 Inledning 
Syftet med att genomföra denna studie grundar sig i det tidigare examensarbete vilket jag 
skrev tillsammans med min studiekamrat Matilda Nilsson. Vi gjorde då en forskningsöversikt 
över laborationers syfte i biologiundervisningen med anledning av ett eget intresse av att 
skapa oss en större kunskap om laborationer inför vårt kommande yrke som biologilärare på 
gymnasiet. Syftet med denna studie grundar sig på de resultat vi fann i vår forskningsöversikt 
(Erlandsson & Nilsson, 2018), framförallt från vår slutsats att det finns få studier inom 
området som fokuserar på laborationer i biologiundervisningen på gymnasieskolor i Sverige. 
Vidare bygger denna studie på resultatet att trots att ett mer undersökande arbetssätt i 
laborationer ofta förespråkas så är det oftast receptstyrda laborationer som används. En 
nyfikenhet väcktes då av att undersöka hur det ser ut på några skolor i Sverige vad gäller 
laborationer i biologiundervisningen på gymnasiet, men studien ses även som en möjlighet att 
få en ytterligare fördjupning inom området till den framtida yrkesrollen.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares syn på laborationer i ämnet biologi 
genom att söka svar på tre forskningsfrågor:  

1. Hur ser utformningen av laborationer ut? 
2. I vilka syften använder lärare laborationer i biologiundervisningen? 
3. Vilka möjligheter och begränsningar uttrycker lärare att det finns vad gäller 

laborationer?  

1.2 Avgränsningar  
Jag har i detta arbete valt att fokusera på ämnet biologi på gymnasiet och då kurserna biologi 
1 och 2 och inte kursen bioteknik.  

I rapporten används engelska begrepp som inte översätts till svenska. Detta då det upplevdes 
svårt att finna en gemensam, entydig, översättning av begreppen. För att inte riskera att, med 
en översättning, förändra innebörden av ett begrepp så har det engelska begreppet därför valts 
att användas.  
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2 Bakgrund 
Laborationer har länge varit en central del i den naturvetenskapliga undervisningen (Hofstein 
& Lunetta, 1982; Wilkinson & Ward, 1997; Abrahams & Millar, 2008; Ottander & Grelsson, 
2006) och det praktiska arbetet nämns frekvent i läroplanen för biologi (Skolverket, 2011). 
Hur laborationer genomförs i undervisningen och i vilket syfte kan dock variera. Resultatet 
från tidigare genomförd forskningsöversikt (Erlandsson & Nilsson, 2018) visade att lärare 
ofta använder receptliknande laborationer och ger lite utrymme till en mer undersökande stil. 
Den egna upplevelsen från resultatet var att det är en mer undersökande stil som förespråkas 
(Osborne & Dillon, 2008), vilket i sig skulle kunna skulle kunna bero på den våg av forskning 
som bedrivits kring en mer undersökande undervisning (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). 
Vidare visade resultatet på att lärare anger syften med laborationer inom tre områden: 
kognitiva, affektiva och praktiska aspekter.  

Nedan följer en kortare beskrivning av olika laborationsstilar, undersökande laborationsstil 
och begreppet inqiury samt en redovisning av lärares syften med laborationer inom de tre 
olika områdena.    

2.1 Olika laborationsstilar 
Vad gäller laborationers utformning och instruktioner så kan de variera från att vara tydliga 
instruktioner med beskrivningar steg för steg till att vara öppna och ha ett mer undersökande 
arbetssätt (Domin, 1999; Angelin, Gyllenpalm, Wickman, Forslin Aronsson & Bergmark, 
2017a; Hofstein & Mamlok-Naaman, 2007). Domin (1999) sammanställde en 
forskningsöversikt om laborationer i undervisningen och fann fyra olika laborationsstilar: 
Expository, Discovery, Problem-based och Inquiry. Liknande uppdelning av laborationsstilar 
har Angelin et al. (2017a) gjort, men där inkluderar de även en femte stil vilket ger följande: 
Kokbok, Problembaserad, Guidad, Öppen och Helt öppen. De aspekter som belyses och 
skiljer de olika laborationsstilarna åt är: Fråga/problem, Metod och Resultat. Dessa tre 
aspekter kan i en stil antingen vara givna (X) eller öppna (O), det vill säga förbestämda eller 
icke förbestämda av läraren inför laborationen. Kategoriseringen av stilar som både Domin 
(1999) och Angelin et al. (2017a) har gjort liknar varandra till stor del även om det skiljer 
nästan 20 år mellan dem. Nedan följer en kort översikt och tolkning av de olika stilarna som 
redovisas i de två tabellerna nedan. 

Tabell 1. Kategorisering av laborationsstilar enligt Angelin et al. (2017a), X = givna, O = öppna 

Laborationsstil Fråga / problem Metod Resultat 

Kokbok X X X 

Problembaserad X O X 

Guidad X X O 

Öppen X O O 

Helt öppen O O O 
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Tabell 2. En sammanfattande överblick av stilar enligt Domin (1999), X = givna, 0=öppna  

Laborationsstil Fråga / problem Metod Resultat Induktiv / deduktiv 

Expository X X X Deduktiv 

Problem-based X O X Deduktiv 

Discovery X X X Induktiv 

Inquiry O O O Induktiv 

2.1.1 Kokbok 
Kokbokslaboration anses av författaren vara samma laborationsstil som expository och är den 
mest vanliga stilen i undervisningen (Angelin et al., 2017a; Abrahams & Reiss, 2012; 
Abrahams & Millar, 2008). En kokbokslaboration innebär att läraren formulerar 
frågeställningen eller problemet, att läraren utformar genomförandet samt att det finns ett känt 
resultat som eleverna förväntas finna (Angelin et al., 2017a; Domin, 1999). Vidare är denna 
typ av laboration ofta deduktiv (Domin, 1999).  

2.1.2 Problembaserad 
En problembaserad laboration innebär att frågan eller problemet formuleras av läraren, 
eleverna planerar sedan genomförandet för att landa i ett resultat som är förbestämt av läraren 
(Angelin et al., 2017a; Domin, 1999) men ofta okänt för eleverna (Domin, 1999). Eleverna får 
använda teoretisk kunskap från tidigare lektioner för att finna en planering av genomförandet 
för att lösa problemet. Eleverna har alltså fått teoretisk kunskap innan laborationen och är 
således deduktiv (Domin, 1999).  

2.1.3 Guidad 
En guidad laborationsstil, även kallad guided inquiry eller discovery (Domin, 1999), innebär 
att frågeställningen eller problemet samt genomförandet bestäms av läraren. Här skiljer sedan 
guidad något i hur Angelin et al. (2017a) och Domin (1999) definierar stilen. Enligt Angelin 
et al. (2017a) så är resultatet öppet och möjliggör olika resultat. Enligt Domin (1999) så 
innebär denna stil att resultatet är förbestämt av läraren, men ofta okänt för eleverna, samt att 
denna stil innebär att eleverna arbetar induktivt och ej får teoretisk introduktion. Kritik mot 
denna stil är då att eleverna genomför laborationen induktivt och samtidigt arbetar mot ett 
förbestämt resultat, vilket kan innebära att de riskerar att finna oförutsedda resultat och 
utveckla alternativ kunskap (Hodson, 1990). 

2.1.4 Öppen 
En öppen laboration innebär att läraren bestämmer frågan, eller problemet, men eleverna får 
planera genomförandet och resultatet är okänt för både lärare och elever (Angelin et al., 
2017a).  

2.1.5 Helt öppen 
En helt öppen laboration, eller inquiry, innebär att eleverna får vara med och formulera 
frågeställningen utifrån ett område, planera genomförandet och resultatet är på förhand okänt 
och öppet (Angelin et al., 2017a; Domin, 1999). Enligt Domin (1999) är denna typ av 
laboration induktiv. Hodson (1990) anser dock att man ska genomföra denna typ av laboration 
med teoretisk förkunskap, alltså deduktivt.  
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2.2 Scientific literacy 
Ovan har diskussion förts om inquiry som undervisningsmetod och laborationsstil; helt öppen. 
När man talar om inquiry i undervisningen är det dock viktigt att man skiljer på inquiry som 
undervisningsmetod och som ett lärandemål (Gyllenpalm, Wickman & Holmgren, 2010a). 
Nedan följer ett avsnitt om Scientific literacy, Nature of scientific knowledge, Scientific 
inquiry och vad inquiry kan innebära som lärandemål.  

Scientific literacy innebär kunskap om naturvetenskap och att kunna använda denna kunskap 
för att ta beslut i både naturvetenskapliga och icke naturvetenskapliga problem som dyker upp 
på både på individ- och samhällsnivå (Lederman, Antink & Bartos, 2014). För att kunna ta 
sådana beslut krävs det dock kunskaper om Nature of scientific knowledge (NOS) och 
scientific inquiry (SI) (Lederman et al., 2014). NOS och SI överlappar varandra men är 
begrepp med olika innebörd. Begreppen blandas ofta ihop men det är viktigt att göra skillnad 
på dessa (Lederman et al., 2014).   

2.2.1 Nature of scientific knowledge 
NOS är en omdiskuterad fras och det finns ingen gemensam absolut betydelse (Lederman et 
al., 2014). En egen översättning av NOS är den naturvetenskapliga kunskapens karaktär; vad 
naturvetenskaplig kunskap innebär och hur naturvetenskaplig kunskap formas och accepteras 
av de normer som råder i det naturvetenskapliga samhället. Detta är dock en egen tolkning av 
NOS som grundar sig på läst litteratur inom området (Hodson, 1996; Zeidler & Lederman, 
1989; Lederman, 1992; Wickman & Persson, 2015). Lederman et al. (2014) lyfter några 
aspekter av NOS som både elever och lärare bör ha kunskap om:  

1. Förstå skillnaden mellan observation och slutsatser  
2. Förstå skillnaden mellan teorier och lagar 
3. Att naturvetenskaplig kunskap grundar sig i empiri men även i människans kreativitet 

och fantasi 
4. Att naturvetenskaplig kunskap är subjektiv då forskaren har en viss inställning när hen 

kliver in i en studie 
5. Forskning är en del av det samhälle och den kultur vars forskningen bedrivs inom och 

påverkar och påverkas således av den 
6. Naturvetenskaplig kunskap är föränderlig, den är inte absolut eller absolut bevisad.  

2.2.2 Scientific inquiry 
SI innebär de naturvetenskapliga processer som leder till ny kunskap. Det vill säga processer 
som till exempel observation, mätning, tolkning och analys av data, som tillsammans med 
kritiskt tänkande, resonemang och tidigare kunskap leder till ny naturvetenskaplig kunskap 
(Lederman et al., 2014). En vanlig missuppfattning vad gäller SI är att forskare har en mall att 
följa steg för steg där experiment ofta ses som den naturvetenskapliga metoden. Detta är 
missvisande då arbetssättet varierar inom olika discipliner och fält, det är frågeställningen 
som styr arbetsgången (Lederman et al., 2014; Hodson, 1996; Wickman & Persson, 2015). I 
undervisningen kan SI ses ur två synvinklar, som nämnt ovan, dels som en undervisningsstil 
och dels som lärandemål. SI som lärandemål kan i sig sedan delas upp i två delar. Syftet kan 
dels vara att eleverna ska lära sig att genomföra naturvetenskapliga undersökningar, learning 
to do inquiry, och dels att lära sig om naturvetenskapliga undersökningar, learning about 
inquiry (Lederman et al., 2014; Gyllenpalm & Wickman, 2011). 
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2.2.3 Scientific literacy och läroplanen  
I läroplanen för ämnet biologi (Skolverket, 2011) så står det bland annat att eleverna ska 
kunna delta i samhällsdebatten ur en naturvetenskaplig utgångspunkt och att kunna skilja på 
påstående som inte är, eller är, baserade på vetenskaplig grund. Från en egen tolkning av 
läroplanen och innebörden av SI och NOS, beskrivet ovan, så kan det tolkas som att eleverna 
ska uppnå scientific literacy (Lederman et al., 2014) från biologiundervisningen, även om 
detta inte uttrycks explicit i läroplanen.  

2.3 Laboration och experiment  
Studien ämnar undersöka lärares syn på laborationer. Laborationer är dock ett brett begrepp 
(Gyllenpalm, Wickman & Holmgren, 2010b; Hofstein & Mamlok-Naaman, 2007) och är en 
undervisningsmetod (Gyllenpalm et al., 2010b) som bland annat kan innebära att man gör ett 
experiment (Angelin, Gyllenpalm & Wickman, 2017b). Begreppet laboration och experiment 
används oftast synonymt med varandra (Gyllenpalm & Wickman 2011; Gyllenpalm et al., 
2010b) varav experiment ses som en lärandemetod och inte en metod av SI. Inom det 
naturvetenskapliga fältet är experiment en förkortning av kontrollerat experiment (Gyllenpalm 
& Wickman, 2011) där kontrollerat experiment innebär att undersöka orsakssamband genom 
att kontrollera variabler och är en central metod i naturvetenskapen (Angelin et al., 2017b). 
Att förtydliga skillnaden på begreppen laboration, experiment men även kontrollerat 
experiment, är viktigt för att tydligare kunna göra skillnad på om man talar om en 
lärandemetod eller en forskningsmetod (Gyllenpalm & Wickman, 2011).  

Läser man läroplanen för ämnet biologi (Skolverket, 2011) så ska eleverna utveckla 
”Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer 
samt förmåga att hantera material och utrustning” (Skolverket, 2011, s.1). Experiment ska 
alltså vara en del av undervisningen. Vid starten av denna studie gjorde jag själv inte skillnad 
på begreppen laboration och experiment i undervisningssammanhang. Denna utökade bild av 
begreppen laboration och experiment framkom under arbetets gång och inspirerade till en 
fråga i intervjuguiden: I läroplanen för ämnet biologi så står det att eleverna bland annat ska 
planera och genomföra ett experiment, vad innebär det för dig? 
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2.4 Syften med laborationer 
Resultatet från tidigare forskningsöversikt visade att kritik framförts mot att laborationer ofta 
genomförs utan tydliga syften och mål (Erlandsson & Nilsson, 2018). Genom 
forskningsöversikten identifierades dock tre områden som lärare angav som syften med 
laborationer: kognitiva aspekter, affektiva aspekter och praktiska aspekter. 

Syften som lärare lyfter inom den kognitiva aspekten är bland annat förståelse för ämnet så 
som teoretisk kunskap, begrepp, fakta och fenomen (Sahin-Pekmez, 2005; Högström, 
Ottander & Benckert, 2010; Högström, Ottander & Benckert, 2006; Abrahams & Reiss, 2012; 
Abrahams & Millar, 2008; Anderhag, Thorell, Andersson, Holst & Nordling, 2014) men även 
att bekräfta teorier och koppla teori till praktik (Ottander & Grelsson, 2006). Syften inom de 
affektiva aspekterna som framkommer från lärare är framförallt att öka intresse för 
naturvetenskap (Wilkinson & Ward, 1997; Högström et al., 2006; Högström et al., 2010; 
Ottander & Grelsson, 2006; Sahin-Pekmez, 2005). Till de praktiska aspekterna hör syften som 
laborativ vana och färdigheter (Ottander & Grelsson, 2006; Högström et al., 2006) samt 
kunskaper om och kunna använda material och utrustning (Sahin-Pekmez, 2005).  

Vad gäller de olika laborationsstilarna så är ett vanligt mål för kokbokslaborationer att 
tillägna sig laborativa färdigheter (Högström et al., 2006) och om lärandemålet syftar till 
ämneskunskap så ligger kokbokslaborationer och problembaserade laborationer nära till 
hands (Gyllenpalm et al., 2010a) vilket kan tänkas beror på att det finns ett tydligt slutmål, 
resultat, som eleverna ska landa i. Detta blir något svårare i de mer öppna och undersökande 
laborationerna då resultatet är öppet och okänt (Gyllenpalm et al., 2010a). Öppna och 
undersökande laborationer möjliggör att eleverna tillägnar sig det naturvetenskapliga 
arbetssättet (Helldén et al., 2005; Hofstein & Lunetta, 2004). I en studie genomförd av 
Högström et al. (2010) så användes undersökande arbetssätt av alla lärare i någon mån på 
laborationer, där eleverna i olika grad fick möjlighet att planera och genomföra laborationer. 
Däremot framgick det inte om eleverna i dessa mer undersökande laborationer fick möjlighet 
att träna på naturvetenskapliga undersökningar och få av lärarna som medverkade i studien 
lyfte naturvetenskapens karaktär som ett mål med laborationer. Förståelse för 
naturvetenskapliga undersökningar är sällan ett mål för laborationer och ges lite utrymme 
under laborationer (Abrahams & Millar, 2008; Ottander & Grelsson, 2006; Gyllenpalm et al., 
2010a; Gyllenpalm et al., 2010b; Lunde, Rundgren & Chang Rundgren, 2015) och få 
laborationer erbjuder elever möjlighet att lära sig att planera en undersökning, bearbeta och 
redovisa resultat (Högström et al., 2006), formulera frågeställning och hypotes eller att 
planera ett experiment (Ottander & Grelsson, 2006).  
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2.5 Summering 
Ovan har fem laborationsstilar beskrivits: kokbok, problembaserad, guidad, öppen och helt 
öppen där helt öppen även kallas för inquiry. Det är dock viktigt att hålla isär inquiry som 
lärandemetod och som lärandemål. En laboration kan vara öppen och undersökande, men det 
behöver inte säga något om lärandet av SI eller NOS. Syften med laborationer är sällan 
kunskap om naturvetenskaplig karaktär och arbetssätt utan fokuserar på laborativ vana, 
intresse eller att lära sig ett ämnesinnehåll.  

Som nämnt ovan så är det ofta kokbokslaborationer som används i undervisningen. Helt 
öppna eller öppna är mer sällan förekommande (Angelin et al., 2017a) vilket ofta hänvisas 
bero på tidsbrist och elevernas kunskapsnivå. Lärare uttrycker bland annat en tidsbrist för att 
planera, vilket kan vara en förklaring till att framförallt kokbokslaborationer används 
(Högström et al., 2006). Vidare uttrycker lärare en oro för att eleverna ska, på en 60 minuters 
lektion, hinna med att utforma, genomföra och utvärdera resultat om laborationen var av mer 
öppen karaktär (Abrahams & Millar, 2008). Lärare uttrycker även elevers kunskapsnivå som 
en faktor för att genomföra mer undersökande laborationer (Wilkinson & Ward, 1997; Sahin-
Pekmez, 2005). 

 



 

 8 

3 Metod 
Studien ämnade till att undersöka lärares syn på laborationer och då intervjuer är en bra metod 
för att undersöka informanters egen synvinkel, tankar och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 
2014; Dalen, 2015) så valdes intervjuer som metod för insamling av data.  

När man planerar för en intervjustudie så bör man ställa sig frågorna varför, vad och hur 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att klargöra syftet med studien besvarar man frågan 
varför. Frågan vad besvaras genom att utveckla teoretisk förståelse för ämnet, att skaffa sig 
ämneskunskap för att kunna ställa relevanta frågor och att utveckla en förståelse för miljön 
där undersökningen ska ske (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågan varför grundar sig som 
nämnt ovan från en tidigare genomförd forskningsöversikt på området. Även frågan vad 
grundar sig delvis i detta arbete då en förkunskap för ämnet grundade sig. Förkunskap för 
ämnet grundade sig vidare genom att sondera i forskningsområdet inför denna studie och från 
egen erfarenhet av undervisning i biologi på gymnasiet. När dessa frågor, varför och vad, är 
besvarade går man vidare till att besvara frågan hur vilket leder oss till planeringen av 
intervjustudien (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan intervjuerna påbörjades skapades en 
överblick över hela studien, från formulering av syfte till rapportering. I detta moment 
bestämdes urval, form av intervjuguide, transkribering, analysmetod och sattes i relation till 
den tid som fanns till förfogande för studien. Att skaffa sig en sådan överblick är ett viktigt 
moment att göra (Kvale & Brinkmann, 2014). 

3.1 Urval 
Fem intervjuer genomfördes med fem gymnasielärare från Västra Götaland, Närke och 
Halland. Urvalet är baserat på kriterieurval (Dalen, 2015). De urvalskriterier som bestämdes 
var: Gymnasielärare med behörighet i biologi samt att läraren arbetar på gymnasium vid 
intervjutillfället. Vidare är urvalet baserat på ett bekvämlighetsurval vilket innebär att 
respondenterna väljs efterhand och utefter tillgänglighet (Salkind, 2012). Att detta urval 
användes berodde till stor del på en oro att inte hinna få tag i lärare som kunde medverka med 
tanke på de rådande omständigheter och de omorganiseringar gymnasieskolorna precis fått 
göra på grund av en rådande pandemi. Att använda bekvämlighetsurval minskar 
generaliserbarheten (Salkind, 2012) och innebär ett icke representativt urval (Trost, 2010). 
Dock var det inte studiens syfte att producera ett statistiskt generaliserbart resultat. Syftet var 
att undersöka de medverkande lärarnas syn på laborationer i biologiundervisningen. Initialt 
skickades ett e-brev ut till 7 skolor om en förfrågan om medverkan varav tre lärare från dessa 
skolor medverkade i studien. Vidare fick jag via min handledare kontakt med två lärare som 
medverkade i studien. De medverkande lärarna har arbetat olika länge som lärare, från 10 år 
till över 30 år. Samtliga fem har undervisat eller undervisar i biologi och kemi. Fyra av 
lärarna har även undervisat eller undervisar i naturkunskap. 

3.2 Intervjusituation 
Studien genomfördes, som sagt, under en tid av rådande pandemi. På grund av detta så 
genomfördes samtliga intervjuer via digital plattform eller över telefon. I de fall intervjuerna 
skedde över digital plattform spelades samtalet in i form av bild och ljud och i de fall 
intervjuerna skedde över telefon spelades samtalet in i form av ljud. På grund av att 
förutsättningarna för inspelning varierade så har endast ljudet använts för analys. Intervjuerna 
varade 20 – 52 minuter.  
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Till intervjun utformades en intervjuguide, se Bilaga 1, som baserades på de områden 
forskningsfrågorna belyste. Intervjuguiden var semistrukturerad, det vill säga att samtalet 
riktas mot bestämda områden och förslag på frågor som täcker dessa områden (Dalen, 2015). 
I intervjuguiden utformades öppna frågor, det vill säga frågor som bjuder in informanten att 
utveckla sina tankegångar och möjliggör rika beskrivningar (Barmark & Djurfeldt, 2015) 
samt eventuella följdfrågor som var av mer direkt karaktär eller specificerande karaktär 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjun användes även sonderande frågor som 
efterfrågar en utveckling av svaret och tolkande frågor som intervjuaren använder för att 
klargöra ett svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Att klargöra uttalanden under intervjun gör det 
sedan enklare att validera tolkningar och göra en mer välgrundad analys (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 

Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju. Att genomföra en pilotintervju är viktigt för 
att testa sin intervjuguide, testa utrustning och utvärdera sin egen intervjuteknik (Dalen, 
2015). Efter pilotintervjun genomfördes inga förändringar i intervjuguiden då den upplevdes 
fungera väl. Däremot drogs lärdomar om inspelning och intervjuteknik. Tanken var att 
genomföra intervjun över en digital plattform där det fanns möjlighet att spela in intervjun. På 
grund av krånglande teknik så fungerade inte detta och pilotintervjun genomfördes istället 
över telefon. Jag var inte tillräckligt förberedd för detta och samtalet spelades inte in. Detta 
gav insikten om värdet av att spela en intervju då det upplevdes svårt att hinna föra rikliga 
anteckningar och samtidigt vara engagerad på en djupare nivå i samtalet. Att använda sig av 
ljudinspelning är ett bra sätt för intervjuaren att ge större utrymme att fokusera på samtalet 
(Kvale & Brinkmann, 2014) och ger bra underlag för senare bearbetning och tolkning (Dalen, 
2015). Pilotintervjun gav mig även instinkten om att vara förberedd för olika scenarier vad 
gäller teknik och utrustning. Vidare drogs lärdomar om intervjuteknik och att genomföra en 
intervju över telefon. Att våga följa upp ett ämne när det framkommer i intervjun, även om 
det kommer en senare fråga om ämnet i intervjuguiden. Det vill säga att kunna vara flexibel i 
samtalet och i intervjuguiden. Vad gäller att genomföra en intervju över telefon så upplevdes 
det svårt att visa sitt intresse och engagemang över telefon utan att riskera att avbryta. En 
lärdom drogs då att en tystnad kan vara att föredra då tystnad ger informanten tid att svara och 
kan vara ett sätt att visa intresse för vidare utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014).  

3.3 Utskrift 
De inspelade intervjuerna transkriberades av författaren och transkriberades nära inpå 
intervjun, inom loppet av ett par dagar. Att själv transkribera sitt material är ett sätt att lära 
känna sin data (Dalen, 2015) och innebär även en inledande analys av sin data (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Transkriptionen skrevs ut ordagrant i Microsoft Word. Längre pauser och 
även vissa uttryck som skratt noterades för eventuell betydelse av en menings innehåll.  

3.4 Analys 
Innehållsanalys har framförallt använts som analysmetod. Vid identifiering av 
laborationsstilar användes dock en deduktiv ansats där identifiering av stilar utgick ifrån 
kategoriseringen av Angelin et al. (2017a). I övrigt baseras resultatet på genomförd 
innehållsanalys. Begrepp och hur de används inom innehållsanalys kan variera stort 
(Graneheim & Lundman, 2004). Nedan följer därför en beskrivning av analysprocessen och 
tolkning av begreppen utifrån Graneheim & Lundman (2004).  
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Inledningsvis identifierades analysenheten vilken består av fem transkriptioner och loggbok. 
Att föra loggbok om egna reflektioner och upplevelser är viktigt och kan tillföra ett värdefullt 
analytiskt värde (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014), som att sätta sig ned efter 
intervjun och reflektera över omedelbara intryck (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter 
identifiering av analysenheten lästes varje transkription igenom var för sig och 
innehållsområden identifierades från hela analysenheten. Innehållsområden belyser ett område 
som lätt kan identifieras i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Då en semistrukturerad 
intervjuguide användes så speglade de identifierade innehållsområden till stor del även de 
områden som frågorna i intervjuguiden ringade in, till exempel syften med laborationer. 
Därefter lästes transkriberingarna igenom igen för att finna meningsbärande enheter för varje 
innehållsområde. De meningsbärande enheterna relaterar till varandra genom sitt 
sammanhang och kan bestå av ord, stycken eller hela meningar (Graneheim & Lundman, 
2004). De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebär en mer koncentrerad text 
som fortfarande beskriver innehållet i den meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 
2004). Därefter sattes en kod på den kondenserade meningsbärande enheten. Koden kan ses 
som en etikett på den meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 2004) och 
möjliggjorde en översikt av antalet uttalanden inom en kontext och en möjlighet att 
strukturera upp materialet under processen. Därefter skapades kategorier och sub-kategorier, 
se exempel i Bilaga 2. En kategori ska vara internt homogen och externt heterogen. Det vill 
säga att ingen data i förhållandet till syftet ska passa in i två kategorier, hamna mellan två 
kategorier eller sakna en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Att följa detta strikt kan 
dock vara svårt när man analyserar kvalitativa data. Skapandet av kategorier kan ses som en 
beskrivande nivå av det explicita innehållet av texten (Graneheim & Lundman, 2004). 
Därefter lästes transkriberingen, den ovan beskrivna processen och loggboken igenom för att 
finna det implicita innehållet, vad som står mellan raderna (Graneheim & Lundman, 2004) för 
att till slut eventuellt kunna finna teman. Ett tema beskriver underliggande meningar som går 
som en röd tråd genom materialet och sammankopplar olika kategorier (Graneheim & 
Lundman, 2004).  

3.5 Verifiering 
3.5.1 Validitet 
Om använd metod i en studie undersöker det som var tänkt att undersökas så har studien 
validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Validiteten handlar bland annat om hur väl teoretisk 
underbyggda antaganden är och hur logiskt forskningsfrågorna härletts ur teori (Kvale & 
Brinkmann, 2014). För att öka validitet är det viktigt att forskaren klargör sin anknytning till 
området som studeras (Dalen, 2015). Att ha en stark anknytning till ämnet kan innebära att 
forskarens tolkningar kan påverkas i en viss riktning men det kan också bidra till en annan 
förståelse och insikter. Enligt Dalen (2015) stärks validiteten om intersubjektiviteten är hög.  
Ytterligare en aspekt som påverkar validitet är om forskaren har gjort hållbara tolkningar i 
analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). För att stärka validiteten i denna punkt har de 
kategorier som identifierats diskuterats med min handledare där argument för tolkningar och 
kategorisering lyfts fram och där min handledare även tog del av exempelcitat under varje 
kategori. Vidare bör forskaren redogöra för pilotintervjuer och hur väl inspelningen fungerade 
vid intervjuerna (Dalen, 2015). Här är en punkt där validiteten har en brist i studien. Under en 
av intervjuerna krånglade ljudet och det var svårt att tydligt höra vad sades under en tid, även 
på den inspelade filen. Det ställdes dock följdfråga för att fånga upp det svar som föll bort när 
ljudet försvann, men hur det påverkade svaret på följdfrågan är svårt att ge svar på. 
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3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet i en studie handlar om resultatens tillförlitlighet, om samma resultat skulle nås av 
andra forskare eller vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabiliteten i en 
studie med kvalitativa data handlar om att tydligt redogöra för de olika stegen som tagits 
under studien som till exempel analytiska metoder, förhållanden för intervjusituationen och de 
deltagande (Dalen, 2015). Ur denna synpunkt så anses reliabiliteten vara hög genom att 
redovisning av urval, intervjusituation, utskrift och analys har gjorts. 

3.5.3 Generaliserbarhet 
Då urvalet inte valdes ut slumpmässigt ur en population och intervjusvaren inte har 
kvantifierats så går det från denna studie inte att göra någon statistisk generalisering (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Däremot kan studien eventuellt bidra till en läsarbaserad analytisk 
generalisering, det vill säga att resultatet kan indikera för händelser i en annan situation 
(Kvale och Brinkmann, 2014), där läsaren är den som får avgöra överförbarheten (Kvale & 
Brinkmann, 2014; Graneheim & Lundman, 2004). En analytisk generalisering kan göras 
oavsett analysmetod och till skillnad från statistisk generalisering så kan en analytisk 
generalisering göras även om urvalet är icke-slumpmässigt. Däremot är det viktigt att 
kvaliteten på redovisning av studiens olika delar är hög (Kvale & Brinkmann, 2014).  

3.5.4 Notering 
Samtalet kan ha påverkats då det skedde över digitala plattformar och telefon vilket kan ha 
skapat osäkerhet hos båda parter. Dels för att det skulle fungera med uppkoppling över 
internet men även en osäkerhet kring att inte se den intervjuade då det skedde över telefon. 
Det märkets framförallt under första intervjun, vid genomlyssning av transkribering, att små 
”mm” för att bekräfta aktivt lyssnande ibland kunde få konsekvenser som innebar ett 
avbrytande istället för ett uppmuntrande för vidare utsagor kring ämnet. Detta förbättrades 
dock med tid i takt med att en större säkerhet i att intervjua infann sig. Konsten att intervjua 
bygger på erfarenheter (Dalen, 2015) och kräver träning (Kvale & Brinkmann, 2014) vilket 
var något jag märkte av under arbetets gång.  

Vidare så vill jag nämna en kort diskussion om frågorna i den utformade intervjuguiden, se 
Bilaga 1. Efter inledande frågor om respondenternas bakgrund så ställdes en fråga om 
begreppen laboration och experiment samt en fråga angående läroplanen:  

1. Innan jag går vidare med frågor, använder du helst laboration eller experiment som 
begrepp?  

2. I läroplanen för biologi så står det att elever bland annat ska planera och genomföra 
ett experiment. Vad innebär det för dig?  

Att ställa dessa två frågor, innan frågor om utformning av laborationer, kan ha inneburit att 
respondenterna valde att svara samt fundera över sina svar utefter de första två frågorna och 
kan därmed har påverkat svarens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att undvika 
risken att påverka respondenternas vidare svar så hade det eventuellt varit att föredra att 
senarelägga dessa två frågor i intervjuguiden.  
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3.6 Forskningsetiska aspekter 
När man bedriver forskning så finns det fyra huvudkrav att förhålla sig till som rör samtycke, 
information, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  

Kravet på samtycke innebär att den medverkande ska delta frivilligt samt att deltagaren när 
som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 
2014). En samtyckesblankett skickades ut till samtliga deltagare innan intervjun med 
information om medverkan och samtycke, se Bilaga 4. Forskaren ska även lämna information 
till de deltagande om studiens syfte, hur studien i stora drag genomförs, publicering av 
resultatet samt vem som kommer behandla det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2002; 
Kvale & Brinkmann, 2014). Denna information gavs dels i samtyckesblanketten och dels i 
samband med intervjun.  

Vidare ska uppgifter om deltagande omfattas av konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Detta krav har mötts genom anonymisering vid transkribering vad gäller namn, namn på 
skolor, städer och vissa uttalanden där författaren ansåg att en risk fanns för identifiering. 
Insamling om personliga uppgifter får enligt nyttjandekravet inte användas i något annat syfte 
än för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Insamling av personliga uppgifter och 
inspelat material hanteras endast av författaren.  



 

 13 

4 Resultat och Diskussion 
Resultatet kommer att redovisas i två delar. Dels en redovisning av den deduktiva analysen 
och dels en redovisning av resultatet från innehållsanalysen. De fem lärarna har i samband 
med redovisning av resultatet tilldelats bokstäverna A, B, C, D och E.  

4.1 Resultat från deduktiv analys 
4.1.1 Laborationsstil 
De laborationsstilar som kunde identifieras utifrån Angelin et al. (2017a) kategorisering av 
laborationsstilar var helt öppen, helt öppen/öppen, problembaserad, problembaserad/kokbok 
och kokbok. I vissa fall var det svårt att tydligt kunna avgöra om laborationen var helt öppen 
eller öppen då det var oklart kring elevernas påverkan av frågeställningen och i vissa fall var 
det svårt att avgöra om laborationen var problembaserad eller kokbok då planeringen av 
genomförandet inte riktigt framgick på ett sådant sätt att det gick att identifiera stilen. Därav 
ser kategoriseringen av laborationsstilar ut så som redovisas i Tabell 3. Från Tabell 3 går det 
även att se att flera av lärarna använde mer än en laborationsstil. Det är dock viktigt att 
poängtera att detta gäller de stilar som kunde identifieras och är inte uttalanden från lärare om 
att det är dessa stilar som används. Det kan alltså innebära att lärare använder andra 
laborationsstilar utöver redovisningen nedan.   
 
Tabell 3. Identifierade laborationsstilar utifrån Angelin et al. (2017a) kategorisering. 

Intervju /  
Laborationsstil 

 
Lärare A 

 
Lärare B 

 
Lärare C 

 
Lärare D 

 
Lärare E 

Kokbok X X 
 

X X 

Kokbok / Problembaserad 
 

X 
  

X 

Problembaserad X 
    

Öppen / helt öppen 
  

X X 
 

Helt öppen X X 
 

X 
 

 
 
Exempel på en helt öppen laboration beskriven av lärare B:  
 

För mig innebär det att dom gör en ganska så självständig laborativ uppgift. Jag har lagt upp det 
på olika sätt men oftast så ger jag dom något typ av tema som dom ska undersöka. Och sedan så 
får dom komma på hur dom ska planera och genomföra det själva. Ibland har jag även gett dom 
en frågeställning som har varit, ja inte, som har varit, alltså avgränsande sen har dom fått förfina 
frågeställningen själva men, så att dom vet liksom vad det ska handla kring. (Lärare B) 

Exempel på en problembaserad laboration av lärare A:   
 

…. Nu kommer jag bara och tänka på liksom sån här, och den är, eh i slutet på biologin och i 
slutet på kemin så går ju liksom kurserna ihop när man pratar om analys eller när man pratar om 
proteiner eller så vidare. Så då går ju liksom kurserna ihop någonstans. Och då är det nog så att 
dom får, det här låter ju jättebra, vad bra det lät, så! men då är det faktiskt så att vi, att jag kan 
till exempel ställa fram ett okänt prov till dom. Eh jaa så säger jag ”varsågoda, här har ni lite 
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grejer och saknar ni någonting annat så säg till men nu vill jag veta hur mycket, hur hög är 
koncentrationen utav det här ämnet” och så får dom försöka liksom använda, plocka fram sina 
gamla kunskaper och tänka till liksom ”ja, hur kan jag göra, jaja men jag kan använda 
spektrofotometer kanske och så kanske jag kan göra en standardkurva först och så och sen kan 
jag liksom utifrån de, ja så kan jag då blanda till mig kända mängder och” ja att dom får liksom 
på något sätt använda sina förmågor då, till slut. (Lärare A) 

Exempel på en kokbokslaboration av lärare B:  

Men där kom jag faktiskt på att där i början på kursen, på en av dina tidigare frågor, där har jag 
mer styrda såhär receptinstruktioner faktiskt, kring hur man, när dom får träna på att 
mikroskopera. Där behöver man ju ha mer tydligt steg för steg. // Så där är det ju inte så mycket 
å upptäcka utan där handlar det ju om att lära sig använda en metod mer. Hur fungerar ett 
mikroskop, hur använder man det, hur kan man se saker med det till exempel. Så det gjorde vi 
när vi jobbade med celler då, i början. (Lärare B) 

4.1.2 Lärares resonemang om undervisningssätt 
Vid analysen identifierades utöver laborationsstilar även argument för laborationsstilar. Det 
som framkom under intervjuerna var framförallt att mer öppna laborationer förespråkades 
över de mer styrda kokbokslaborationerna så som läraren B illustrerar det:  

Jag är inte så mycket för sådana här rena receptlaborationer. För jag tycker att det liksom tar död 
lite på kreativiteten. Sen kan det ju behövas ibland men jag tror att det är bra med dom här mer 
tänka själv. Det ger mer, man kommer ihåg dom, det tycker jag i alla fall. Nu är det såhär dumt, 
men det var vad jag minns själv såhär när man fick planera och genomföra. Som nu när du 
skriver ex-jobb du vet, då kommer man ihåg det mycket mer än om man läser en vanlig kurs. 
Man äger kunskapen på ett annat sätt när man har erövrat den själv… och sett det. (Lärare B) 

Läraren B lyfter att mer styrda laborationer behövs ibland. Exempel som gavs på detta är att 
kokbokslaborationer används då eleverna ska lära sig en viss metod. Lärare A och lärare E, 
lyfter en progression i argument för vilken laborationsstil som används och anpassar stilen 
efter elevernas laborationsvana: 

Ju duktigare dom blir desto mer av det kan man överlämna. Men i början så är det jätteviktigt att 
vara mycket strukturerad. Annars så kan det lätt bli kaos. Utan man måste vara noga med alla 
praktiska saker också. Så jag måste ge strukturen och den kan man bara inte lämna ifrån sig 
fören de har blivit duktigare på det själva. (Lärare E) 

De båda lärarna som nämner en progression startar i mer styrda laborationer för att sedan 
öppna upp laborationerna mer desto mer vana eleverna blir. Vad gäller att eleverna enligt 
läroplanen (Skolverket, 2011) ska planera och genomföra experiment så är det en av lärarna 
som lyfter att för att det ska bli meningsfullt för eleverna att planera sina försök så använder 
hen öppna laborationer.  
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4.2 Resultat från innehållsanalysen 
Resultatet från innehållsanalysen presenteras utifrån tre innehållsområden från intervjun. 
Dessa innehållsområden innehåller sedan i sig de identifierade kategorierna från analysen. För 
en överblick av identifierade kategorier, se Bilaga 3. De tre innehållsområden som presenteras 
nedan är följande: Delmoment av laborationer, Syften med laborationer samt Begränsningar 
och möjligheter.  

4.2.1 Delmoment av laborationer  
De delmoment av laborationer som lyftes upp och problematiserades under intervjuerna var 
teori, planering, hypotes, frågeställning och laborationsinstruktion.  

 

Figur 1. Översikt av kategorier under innehållsområdet: Delmoment av laborationer 

4.2.1.1 Teori 
Vad gäller det teoretiska innehållet i laborationer så var det ganska skilda tankar. Argument 
för att inleda med teori var att eleverna riskerar att missa aspekter under laborationen och 
minskar möjligheterna för lärande utan teoretisk förkunskap. Att teori innan gör det 
meningsfullt att ha hypotes. Att det är viktigt med teori innan på de laborationer där det är 
viktigt att eleverna ska göra rätt samt att laborationen inte ska tas ur sitt sammanhang. 
Argument för att inte inleda med teori var dels att eleverna ska få upptäcka, väcka nyfikenhet 
och intresse. Att eleverna lär sig genom det laborativa, att de inte förstår vad de läser om 
innan de gjort laborationen samt att teori innan kan riskera att göra att laborationen blir 
tillrättalagt. En lärare, lärare E, lyfter dock att klassen och vilken laboration det är avgör när 
den teoretiska biten lyfts.  

4.2.1.2 Planering 
Vad gäller planering av en laboration så lyfter tre lärare att det är viktigt att eleverna är väl 
förberedda inför en laboration, vilka även är två av de lärare som föredrar teori innan 
laborationen. När det gäller planering av genomförandet så varierar detta i undervisningen hos 
alla lärare, vilket blir tydligt då de flesta av lärarna använder olika stilar, från en mer styrd till 
en mer öppen laboration.  

4.2.1.3 Hypotes 
Samtliga lärare bekräftar att de, i olika utsträckning, har med hypotes på sina laborationer. 
Lärarna lyfter inte hypotes helt oproblematisk, framförallt hypotes som gissning:   

Ja, ibland så gör dom ju det då. Och då är det ju också det där att skälet till att dom gör det är ju 
för att dom ska skärpa sig när dom gör laborationer då. Men det är ju också ett tillfälle till att 
eleverna själva funderar på ’Vad är en hypotes egentligen och vad skulle kunna va en giltig 
hypotes? Det vill säga, en hypotes som inte grundar sig på någonting är ju bara en gissning. Så 
det, och då när dom gör hypoteser så kan man diskutera det sen efteråt, ja. (Lärare D) 

Laborations-
instruktion 
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[…]. Och då har vi ändå kanske utgått ifrån dom laborationsmallar som Skolverket har tillhanda 
haft eller såhär förslag på det, det finns ju på deras hemsida. Och där har dom ju valt i den 
laborationsrapportsmallen att ha med en typ av hypotes. Så att om jag har med hypotes så har jag 
det i form av kvalificerad gissning mer. Där dom ska liksom ändå förutsäga försökets resultat 
mer än att kanske ha strikt, jag har inte strikt hypotesprövande experiment, det har jag inte. Och 
där har ju jag haft lite olika mellan olika år. (Lärare B) 

Lärarna resonerar kring hypotes och vad begreppet innebär. Lärare C lyfter inte riktigt 
problematiseringen kring själva begreppet men uttrycker att hen är tveksam till hypoteser då 
det finns en risk att det innebär att eleverna bekräftar sina egna funderingar och tankar, vilka 
kan ligga långt ifrån sanningen och något som de från början gissat. Hen lyfter alltså inte 
olika aspekter med hypotes, men lyfter risken när hypotes blir en gissning.  

4.2.1.4 Frågeställning 
I samband med laborationer så hade lärarna olika syn på delmomentet frågeställning. Alla 
lärare hade, på ett eller annat sätt, frågeställning med ibland eller ofta. Samtliga lärare lyfte 
även elevernas möjligheter att påverka eller skapa frågeställningen varav lärare D lade extra 
fokus på vikten av en frågeställning. Att det är viktigt att eleverna ibland får formulera den för 
att skapa nyfikenhet och intresse och att det är viktigt att frågeställningen som formuleras till 
en laboration ska anknyta till något eleverna funderat på och är intresserade av. Vidare 
resonerar lärare D att det är viktigt att förstå frågeställningen för förståelsen för laborationen 
och att frågeställningen kan ingå i själva syftet med laborationen.  

4.2.1.5 Redovisning 
Flera av lärarna nämner att eleverna ska redovisa i samband med laborationer, hur det ska 
göras diskuteras inte ingående men det är ett moment i laborationer som lyfts upp. Vidare är 
det bara en lärare som nämner kunskapskraven, men inte hur de examineras. Det var inte 
studiens syfte att undersöka, men det kan ändå ses som intressant att det inte plockades upp 
mer. Hade kunskapskraven och examinering varit ett stort fokus för lärarna kanske man hade 
kunnat tänka att det skulle framkomma i samtalen.  

4.2.1.6 Laborationsinstruktion 
Vilka laborationer som lärarna väljer att använda bygger till stor del på erfarenhet. Initialt har 
flera av lärarna tagit en laboration från en extern källa eller fått med sig från tidigare kollegor 
och så har de testat och förändrat tills de känner att det är en laboration som fungerar bra för 
dom och eleverna. Flera av lärarna uppger att de har laborationer som de återanvänder för att 
de fungerar så bra men uttrycker även att de hela tiden strävar efter att utveckla och förnya. 
Ibland hämtar lärarna nya laborationer externt, till exempel från biologilärarsidor eller 
amerikanska sidor och testar. De laborationsinstruktioner som lärarna hittar externt varierade 
från att vara väldigt detaljerade till att vara av mer öppen karaktär. Att hitta nya laborationer 
lyfts upp i två perspektiv. Läraren D uttrycker att det roligaste som finns är att hitta nya 
laborationer, men att hämta laborationer lyfts också ur ett lite mer problematiserat perspektiv. 
Som lärare B uttrycker det:  

Men jag ska nog erkänna att det inte så att jag alltid sitter liksom själv och kommer på hela 
superstora koncept. Ibland gör jag men inte alltid. Det beror nog lite grann på vilken kurs det är 
också tror jag. (Lärare B) 

Även lärare C lyfter det i en lite mer problematiserande anda och vill lyfta fram att det är okej 
att hämta färdiga koncept:  
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Och då… ja ibland hittar jag ju nån som jag ”amen det där verkar ju jättebra” och så köper man 
hela konceptet därifrån. Det är ju verkligen inte fult eller dumt eller dåligt att göra det. Att man 
får tag på någonting så själv. Sannolikheten att man kommer på någonting själv som är bättre än 
någonting som någon annan har tänkt och funderat ut sedan tidigare är ju inte större egentligen. 
(Lärare C) 

4.2.2 Syfte med laborationer  
Under detta område identifierades tre kategorier: Outtalat syfte, Uttalat syfte och 
Kommunicerat syfte. 

 

Figur 2. Översikt av kategorier under innehållsområdet: Syfte med laborationer 

4.2.2.1 Outtalat syfte 
Outtalade syften innebär att läraren inte explicit uttryckte att detta är syftet. Outtalade syften 
innebär till viss del en egen tolkning och där läraren inte använt begreppet syfte explicit, se 
exempel nedan.  

Ja jag kan ju säga det att laborationer är väldigt viktiga. Det är ju det som gör att, lyfter ämnena, 
både i biologi och kemi, att man har mycket laborationer och skapar motivation och det är då 
också man får chans att lära känna eleverna på ett helt annat sätt. Så att, det är jätteviktigt och 
man ska inte backa på det utan verkligen försöka göra så mycket sånt som möjligt. Tycker jag. 
(Lärare E) 

Ett syfte som lyfts i detta citat, men som inte explicit benämns som syfte, är till exempel att 
lära känna elever. De outtalade syften som lyftes fram för laborationer kan delas in i fem sub-
kategorier illustrerade nedan. 

 

Figur 3. Översikt av indelning av syften 

I den första sub-kategorin Scientific literacy, NOS och SI lyfts aspekter som att eleverna ska 
arbeta vetenskapligt, utveckla kritisk tänkande och arbeta med den vetenskapliga processen. 
Att utveckla förståelse för varför man ska arbeta vetenskapligt, utveckla ett naturvetenskapligt 
tankesätt, vad som utmärker god forskning, naturvetenskaplig frågeställning samt hur man gör 
experiment och försök. I den andra sub-kategorin affektiva så lyfts framförallt intresse som 
syfte, men även nyfikenhet, inspirera, motivera och lära känna elever. Den tredje sub-
kategorin, kognitiva, handlar om förståelse för ett ämnesinnehåll, att eleverna ska få tänka 
själva och göra egna kopplingar och att eleverna ska förstå skillnaden mellan teori och 
verklighet. Den fjärde sub-kategorin laborativa färdigheter inkluderar syften som att planera 
ett försök, formulera frågeställning, dra slutsatser, observera, redovisa samt visa sina 
kunskaper och förmågor. Men även att bli familjär med utrustning och material samt att lära 
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sig laborativa metoder som att mikroskopera, pipettera och examinera växter. I den femte sub-
kategorin, förberedelse, lyftes syftet att förbereda eleverna inför vidare studier och att öva på 
laborativa moment inför gymnasiearbetet.  

4.2.2.2 Uttalade syften 
Uttalade syften är de syften som lärarna explicit uttryckte som syfte med laborationer. De 
uttalade syften som lärarna uttryckte kan delas in i sex sub-kategorier. Som den observanta 
läsaren kan se så är fem av dessa sub-kategorier samma sub-kategorier som de outtalade 
syftena delades in i. Till uttalade syften tillkom dock en ytterligare sub-kategori, 
programgemensamma mål. Även om fem av sex sub-kategorier är samma kategorier som 
identifierades under outtalade syften så kommer uttalade syften redovisas på samma sätt som 
ovan. Detta då det skiljer sig lite i vilka syften som lyfts upp inom sub-kategorierna. 
 

 
Figur 4. Översikt av indelning av syften 

I den första sub-kategorin Scientific literacy, NOS och SI lyfts aspekter som att lära sig 
planera experiment och att tänka vetenskapligt. Få principerna för en vetenskaplig 
undersökning, kunskap om den vetenskapliga processen, hur naturvetenskaplig kunskap 
utvecklas och utveckla ett kritiskt förhållningssätt. I den andra sub-kategorin affektiva lyfts 
framförallt intresse och intresse för ämnet men även nyfikenhet och att göra det roligare. I den 
tredje sub-kategorin kognitiva lyftes ämneskunskap, att lära sig ett kunskapsstoff genom det 
laborativa och få en djupare förståelse för ämnesinnehållet samt att förstå ett 
naturvetenskapligt fenomen eller förlopp. Syften i den fjärde sub-kategorin laborativa 
färdigheter inkluderar att lära sig laborationsmetoder och laborativa moment som att lära sig 
planera experiment, observera, genomföra en studie och dra slutsatser men även att få 
laborativ vana. I den femte sub-kategorin förbereda lyfts två aspekter. Dels att eleverna ska få 
med sig något användbart och dels att förbereda eleverna inför vidare studier. I den sjätte sub-
kategorin, programgemensamma mål, så lyfter läraren C att eleverna får öva på sin kreativa 
förmåga, samarbetsförmåga och kika utanför boxen, vilket lärare C lyfter som ett 
programgemensamt mål. Vid en jämförelse mellan outtalade och uttalade syften så ser vi att 
det inte skiljer sig i någon större utsträckning mellan de syften som lyfts upp. Det som går att 
utläsa är att det är fler syften, inom de fem gemensamma sub-kategorierna, som framkommer 
under outtalade syften än under uttalade syften. 

4.2.2.3 Kommunicerat syfte 
Vid frågan om de syften lärarna har för laborationer kommuniceras med eleverna så 
framkommer framförallt två svar. Tre lärare lyfter att de brukar lyfta det med eleverna, men 
det läggs ingen större tid på det som läraren C uttrycker det:  
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Eh ja … det gör man ju. Men inte så … inte att jag brukar diskutera det så mycket. Det är mer 
typ om man har laborationer med dom ”att ni ska tycka det här ämnet är roligare” så lägger jag 
inget större vikt vid och snacka om, det kan jag ju inte säga. Så att lite. Jag är ganska … jag 
diskuterar det faktiskt inte så jättemycket överhuvudtaget. Kanske …  asså att jag går in och 
kollar på vad vi gör i dom olika kurserna hit och dit och sådär … en del gör ju det väldigt 
mycket i början. Jag försöker göra det lite mer under tiden, nu gör vi detta därför att och så 
vidare men, ja det är ju, det är ju inte jättemycket tid på det i alla fall det ska jag inte säga. 
(Lärare C) 

Läraren D funderar vidare om det är något man bör göra mer, men kommer inte fram till 
något svar. Läraren D berättar vidare att frågeställningen kan innebära vad syftet är för 
eleven, men att hen kan ha ett syfte med laborationen som eleven inte vet om. Lärare B, till 
skillnad mot ovanstående citat är väldigt tydlig med att syftet lyfts med eleverna och att det är 
viktigt:  

mm, det gör jag alltid. Jag tycker att det är viktigt att dom förstår varför man ska göra någonting. 
Vad jag har tänkt med det. Jag tycker inte det ska finnas någon dold agenda. Jag tror att det 
minskar motivationen hos ungdomarna. Och jag är också ganska så tydlig med att koppla det till 
dom kunskapskrav som finns. Att dom vet vilka kunskapskrav som testas i dom här uppgifterna. 
(Lärare B) 

Oavsett vilken tyngdpunkt som läggs på att diskutera syftet med eleverna så uppger lärarna att 
syftet med laborationen är något som lyfts med eleverna.  

4.2.3 Begränsningar och möjligheter 
Under detta innehållsområde identifierades 10 kategorier som innefattar olika aspekter som på 
ett eller annat sätt möjliggör eller begränsar genomförande av laborationer vilka är de 10 
kategorier illustrerade nedan. Vad gäller möjligheter och begränsningar i de olika 
kategorierna så uttryckte flera lärare olika sidor, att det i kategorierna lyfts både begräsningar 
och möjligheter.  

 

Figur 5.  Översikt av kategorier under innehållsområdet: Begränsningar och möjligheter 

4.2.3.1 Goda förutsättningar 
Vad gäller begränsningar och möjligheter för laborationer så lyfte de flesta lärare att det fanns 
goda förutsättningar för laborationer på skolan även om det kunde finnas förbättringsområden 
som lärare E uttrycker:  
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Det finns ju goda möjligheter till laborationer. Och det är ju någonting som vi alltid har arbetat 
för att vi ska få mycket laborationstid. För jag tror att det är väldigt viktigt, att man får göra så 
mycket som möjligt, undersöka så mycket som möjligt. Så det är jätteviktigt och jag tycker att vi 
har bra labbsalar och vi får ändå hyggligt med tid till laborationer. Det kan bli bättre, men vi har 
ändå bra. (Lärare E) 

4.2.3.2 Tid 
Läraren lyfter, i citatet ovan, aspekten tid vilket var ett förbättringsområde flera lärare lyfte 
upp. En lärare var dock nöjd med hur tid till laboration såg ut på den skolan hen arbetar idag 
men att hen tidigare hade önskat en förbättring:  

… asså vi har ju så himla bra. Jag tycker att jag, asså, jag har ingen förändring på den skolan jag 
är i. Tidigare så hade jag sagt att ja men bättre flexibilitet med lite längre pass och sådär, men vi 
har alltid 2.5 timmars pass där jag är. Så att jag har en lektion i veckan. Så att jag tycker att jag 
hinner göra saker, introducera och gå igenom. (Lärare B) 

De begränsningar lärarna lyfte vad gäller tid summeras till dessa punkter:  

• För stor laborationsgrupp på för kort lektionstid 
• För korta laborationspass  
• För få laborationstillfällen 
• Ont om tid för att komma på nya laborationer 

4.2.3.3 Gruppstorlek 
I samband med aspekten tid lyfte även lärare en begränsning i storlek på gruppen som en 
faktor:  

Men annars, när det gäller biologin, på naturvetenskapliga programmet, där funkar det. För då 
kommer man ner i grupper på 15, 16, ibland 18 stycken i en labbgrupp. // Biologin kan man 
klara på ett annat sätt … med 18 stycken och hoppas på att någon är sjuk. … För att det blir för 
trångt och du hinner inte hjälpa dom så att… ja… det, så är det. …. Men det är klart om du har 
18… man kan ju tänka 18 stycken som aldrig har suttit vid ett mikroskop och du har 60 minuter 
på dig och både gå igenom mikroskopet och alla ska hinna se någonting och … ja och komma 
vidare och titta på lite olika preparat och inte bara lära sig mikroskopen, då tar det, det är svårt! 
Man får vara rätt säker och ha en, i princip plockat fram mikroskopen innan då, eh så ja. (Lärare 
A) 

I halvklass är det laborationer. // Det är ju därför vi inte har det så ofta. Eller alltid, men asså vi 
kan ju inte ha 32 - 33 personer som går i ett klassrum som går omkring och gör grejer, det funkar 
ju inte. Men däremot i fjol så hade jag, då hade jag ju min klass, det beror ju på lite hur många 
dom är, ibland när vi har två klasser så kan ju den ena bli lite mindre och då … ja, då spelar det 
ju viss roll. Då skulle man ju kunna ha, man kan ju ha med 22 liksom, vissa grejer, men inte med 
32, det går inte. Så är det ju. (Lärare C) 

Lärarna problematiserar vad som är genomförbart med storlek på grupper. Några lärare lyfter 
det som en ekonomisk fråga:  

Det är svårt liksom så att alla önskar sig ju alltid mer labb. Men det är ju alltid en kostnadsfråga 
liksom för labb ska ju vara halvklass för vi är 33 i klassen och då kostar det liksom så att, ja det 
är svårt. (Lärare C) 

4.2.3.4 Ekonomi och utrustning 
Vad gäller begräsning i ekonomi så är det framförallt resurser i form av större möjlighet till 
fler laborationer i halvklass, mer laborationstid och utrustning som lyfts upp:  
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Att det är, det är också en ekonomisk fråga till största delen. Asså, kunde, hade, fanns det pengar 
och möjligheter så hade vi ju haft mycket mycket laborationer till alla tre årskurserna och kanske 
varje vecka också då. I alla fall är det ett önskemål i från kemi och biologi som har mycket sånt. 
Men det finns inte pengar till det. Kostar ju. Om man hade hur mycket pengar och resurser som 
helst så skulle man ju, kan vi göra mycket mer då i och för sig men. Jag tycker vi kan göra, vi 
gör mycket ändå. (Lärare E) 

… Ja… Ja men det är ju den där, det är ju ganska kostsamt den resursen att man egentligen 
skulle ha möjlighet att ha en grupp elever där man kan laborera oavsett vilken, ja, om det är 
tisdag eller torsdag om man säger så då. Och där är ju en kostnad. (Läraren D) 

Eftersom, som vi tänkt med den här DNA-laborationen, vi har ju haft bioteknik i många år och 
då undertiden har vi ju köpt nya saker. Det är ju jättedyrt med elektroforeskärl och sådana här 
saker, men det har vi ju byggt upp under många år och så får man se det på lång sikt då, att man 
bygger upp det. (Läraren D) 

Även om lärare D lyfter att utrustning är dyrt så är det ingen lärare som uttrycker en brist på 
utrustning. Däremot lyfts en önskan om mer avancerad utrustning som en PCR-maskin, det 
vill säga en maskin som masskopierar DNA-sekvenser och används inom bioteknik. Läraren 
B som arbetar på en nystartad skola där de inte har laborationssalar uttrycker ingen brist på 
utrustning till biologi 1 men anser att material behövs köpas in till biologi 2. Lärare D lyfter 
vidare en aspekt om utrustning och säkerhet:  

Och sen behöver man då, beroende på hur stor skolan är, så behöver nån få, det finns ju 
säkerhetsaspekter med det där och då behöver ju nån, man behöver också ha tidsresurser i 
personalen så att man har tid att vårda sin utrustning då. (Lärare D) 

Att vårda sin utrustning är ett problem även lärare A tar upp. Att tidsbristen till för och 
efterarbete skapar flaskhalsar som att ingen hinner ta hand om disken och att det åker ner på 
prioriteringslistan.  

4.2.3.5 Lektionsupplägg 
Lärarna argumenterar ovan bland annat om att längre laborationspass och mindre 
laborationsgrupper önskas. Läraren D återkommer flera gånger till vad hen anser är idealet 
vad gäller upplägg av lektioner, laborationspass och laborationsgrupper:  

Ja asså det beror ju på lite, om vi säger i biologikurserna där vi har 30 elever. Då så har ju vi vanliga 
lektioner och så sen så har vi laborationspass där vi har delad klass. // …då har jag en laboration som är 
först med den ena halvan av klassen ena veckan och sen andra veckan är det med den andra halvan av 
klassen. Och sen så har jag ju mera teoretiska lektioner i helklass och det upplägget då har 
laborationerna en tendens att bli fristående ifrån det teoretiska. Men i bioteknik // där vi har lagt upp det 
annorlunda // Där är det så att där är laborationerna och experimenten, det är dom som undervisningen 
utgår ifrån. Och som min uppfattning är att egentligen skulle all undervisning i kemi och biologi va så. 
Men det är inte praktiskt möjligt och göra det på det sättet. Men då har vi ju mindre grupper. Jag har 
haft 24 elever någon gång, det är väll som mest, men brukar va någonstans mellan 15 och 20 elever i 
gruppen. Och då är det ju samma grupp oavsett om vi har laboration eller vi har teori. Och då så har vi 
två timmars pass där vi gör längre laborationer. // Det är mitt ideal hur man alltid skulle jobba 
egentligen. (Lärare D) 

Lärare D lyfter här hur hen önskar att lektionsupplägget i både biologi och kemi ska se ut. Att 
det ska vara upplagt så att det är laborationerna som undervisningen utgår ifrån och att teori 
och laboration vävs ihop på samma lektion till skillnad mot hur det ser ut idag med separata 
teoripass i helklass och laborationspass i halvklass. Att det ser ut som det gör med halvklass 
och helklass, resonerar hen vidare, beror på skolans upplägg och nämner även senare i 
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intervjun att det handlar om en ekonomisk fråga att kunna ha en sådan storlek på gruppen för 
att det ska vara genomförbart.  

4.2.3.6 Läroplan 
Läroplanen för ämnet biologi är ett område som inte lyfts i någon större utsträckning i 
intervjuerna, men är en aspekt som nämns. Läroplanen lyfts framförallt i förhållande till syftet 
att eleverna ska lära sig ett ämnesinnehåll och att laborationen då ska anknyta till det område 
de arbetar med i kursen. Läroplanen lyfts även som en begränsning kopplat till citatet ovan av 
lärare D:  

Men det är ju alltså det där med hur man ser på undervisningen hör ju inte bara med vilka 
möjligheter man har till schemastruktur och sånt för där hör det också ihop med hur man ser på 
kraven för kursen. I både biologi och kemi då, dom vanliga kurserna, så är kraven för betygen, 
dom är ju till viss del beskrivna på ett sådant sätt att man skulle kunna jobba som vi gör i 
biotekniken men det är väldigt mycket teoretisk kunskap som eleverna ska förstå. Och en hel del 
av det är ju mera plugg då. Men ändå så, min dröm (skratt) vore att man hade ett annat sätt att 
jobba. Att man faktiskt utgick från det laborativa, alltid. (Lärare D) 

Som nämnt tidigare anger flera lärare att eleverna ska redovisa laborationen, men att lite 
tyngd läggs på hur detta ska göras och kunskapskraven nämns inte mer än då lärare B anger 
att de syften hen har med laborationen även lyfts med eleverna och att de då ska vara 
transparent vilka kunskapskrav som prövas. I övrigt nämns inte det centrala innehållet eller 
kunskapskraven i någon större utsträckning.  

4.2.3.7 Kollegiet 
När det kommer till laborationer och kollegor så lyfter lärarna framförallt en samverkan. Dels 
en samverkan om utformning av laborationer, att tillsammans skapa en laborationsbas att utgå 
ifrån, att man fått laborationer från tidigare kollegor, att arbeta ämnesöverskridande men även 
att det krävs en samhörighet i hur man arbetar:  

Ja, asså jag har väll tittat lite, vi har haft en hel del i och med att det är en ny skola och vi liksom, 
det finns inget som sitter i väggarna eller sådär så har vi diskuterat det en hel del kring hur vi ska 
tolka det. Och då har vi ändå kanske utgått ifrån dom laborationsmallar som Skolverket har 
tillhanda haft eller såhär förslag på det, det finns ju på deras hemsida. Och där har dom ju valt i 
den laborationsrapportsmallen att ha med en typ av hypotes. Så att om jag har med hypotes så 
har jag det i form av kvalificerad gissning mer. Där dom ska liksom ändå förutsäga försökets 
resultat mer än att kanske ha strikt, jag har inte strikt hypotesprövande experiment, det har jag 
inte. Och där har ju jag haft lite olika mellan olika år. Det gäller att ha en samsyn i kollegiet 
kring det, så där har jag gjort olika beroende på vad dom andra har tyckt, vad vi har kommit 
fram till. (Lärare B) 

Vidare lyfter lärare D ett exempel på hur lärare på skolan kan hjälpa varandra vad gäller 
laborationer:  

…och sen skulle jag vilja säga också att det kan vara en tidsaspekt att … om var och en ska 
planera sina egna laborationer, så tar ju det väldigt mycket tid och då skulle man ju kunna tänka 
sig att man i större utsträckning har färdiga laborationer så att säga som man kan använda sig av. 
Och det funkar ju också bra om man kan fixa det. // Men man kan ju hjälpa varandra genom att 
man förbereder så att man har färdiga labbsatser. Men det kräver ju också ganska mycket 
utrustning och utrymme i skolan då. Att man har någonstans att ställa dom där lådorna med 
grejer då. (lärare D).  
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4.2.3.8 Kunskap 
De svårigheter lärarna upplever hos eleverna vad gäller laborationer som kunde identifieras av 
lärarnas uttalanden var dels att eleverna har svårt att planera för vilken utrustning de behöver 
men även att de har svårigheter att förstå de begrepp läraren använder så som försök och 
laboration. En lärare som uttrycker detta är lärare D:  

Men det märker jag också att eleverna ibland inte förstår det där begreppet, försök, så att ja. Men 
jag brukar inte ge dom någon ordlista på det. Utan jag försöker använda orden i olika 
sammanhang och då märker ju dom hur jag använder orden så lär dom sig väl det själva. (Lärare 
D) 

Lärare D försöker här sätta begreppen i sitt sammanhang och att eleverna då ska lära sig förstå 
begreppen i den kontexten där de används. Hen resonerar vidare om att läraren måste ha 
kunskap om laborationen. Att läraren ska ha testat laborationen innan så att hen vet hur man 
ska genomföra den och hur man får fram ett resultat:  

Ja man måste göra laborationen själv först en gång innan elev, det är ingen ide å göra det… man 
måste pröva själv. För att det är inte roligt om eleverna misslyckas på grund av att man inte har 
förberett sig tillräckligt. (Lärare D) 

En begränsning vad gäller laborationer och lärarens kunskap är även lärarutbildningen:  

Till viss del faktiskt är det ju också lärarutbildningen som jag har en känsla av att man laborerar 
mindre idag på universitetet än vad man gjorde när jag läste då. Så att lärarna som kommer till 
gymnasiet då har mindre erfarenhet själva av att laborera och utvärdera undervisningen, den 
laborativa undervisningen. Så dom tre faktorerna tror jag då. (Lärare D) 

4.2.3.9 Skolans utformning och placering 
Av de skolor som lärarna arbetade på var det en skola som var ny och inte hade 
laborationssalar på skolan. Att laborationssalarna inte finns på skolan ser läraren inte som ett 
problem men nämner att de inte har så mycket utrustning, framförallt till biologi 2. Vad gäller 
utrustning så har detta diskuterats ovan, men det är här värt att nämna att flera av lärarna tar 
upp att både utrustning och laborationsinstruktioner är något som byggs upp under tid. Vad 
gäller skolans utformning i form av laborationssalar och utrustning så är samtliga lärare nöjda 
med hur det ser ut. En lärare lyfter att hen hade önskat att skolan låg närmare en skog eller en 
sjö, att lättare kunna ta sig ut till naturen. 

4.2.4 Laboration som begrepp, Biologi och kemi 
Till sists kommer jag här att presentera två ytterligare kategorier som framkommit i lärarnas 
resonemang: Laboration som begrepp samt Biologi och Kemi. 

4.2.4.1 Laboration som begrepp 
Vid intervjuerna användes begrepp som laboration, försök och experiment. Det som framkom 
från intervjuerna var att laboration som begrepp kan innebära att göra observationer, 
experiment, naturvetenskaplig undersökning, analyser och simuleringar på dator, att göra 
exkursioner eller göra något praktiskt i naturen och odlingsförsök. Demonstrationer var det 
lite delade meningar om, där en lärare gav uttryck att demonstration är en laboration och en 
lärare gjorde skillnad på laboration och demonstration. Även begreppet försök inkluderades 
under laboration, däremot var det svårt att göra skillnad på när lärarna använde experiment 
och försök och det var svårt att avgöra hur lärarna uppfattade innebörden av begreppen 
laboration, experiment och försök. Vid frågan: I läroplanen för ämnet biologi så står det att 
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eleverna bland annat ska planera och genomföra ett experiment, vad innebär det för dig? Så 
svarade läraren D:  

Ja asså om jag ska säga, laboration ser jag, det är ju en skolterm. Asså en laboration det 
begreppet är ju… för mig och eleverna så är, fast det är inte alltid att eleverna ser det på samma 
sätt det har jag märkt då, men för mig är det ett sätt att dela in. Att då har vi praktiskt 
undervisning, det är ett laborativt moment och det kallar vi för laboration, så. Ett experiment är 
ju mera, för mig då, är det mera själva vad man gör. Det skulle kunna vara ett experiment men 
en laboration kan ju va observationer också som till exempel man tittar, använder mikroskop, så 
då är det kanske då egentligen inte ett experiment utan att man gör observationer i, med hjälp av 
mikroskop. Så. Så ja, för mig betyder dom lite olika saker. (Lärare D) 

Det blir här tydligt att lärare D gör skillnad på experiment och laboration samt att experiment 
kan vara del av en laboration, men vad experiment betyder för läraren var svårt att utläsa mer 
ingående.  

4.2.4.2 Biologi och kemi 
Under denna kategori så handlar det om att lärarna även lyfte ämnet kemi i samband med 
intervjun. Dels i ett ämnesövergripande sammanhang, att biologi och kemikurserna går ihop 
och en lärare, lärare C, lyfter att de har fler försök i kemi än i biologi. Lärare E lyfter vidare 
att det är mer styrda laborationer i kemi då de behöver lära sig metodik och hur man laborerar.  

4.2.5 Summering 
Hur lärarna än resonerar kring delmoment, syften och begränsningar så lyfter lärarna att det är 
viktigt med laborationer. Att det är viktigt med laborationer var något flera lärare lyfte efter 
den avslutande frågan Har du något att tillägga? Och min upplevelse är att detta var något 
viktigt för lärarna att uttrycka. Att det är viktigt att eleverna får göra så mycket som möjligt 
och undersöka så mycket som möjligt.  

Nej det är det inte. Är du nöjd med svaren, att du har fått lite svarmaterial så har jag ingenting att 
tillägga. Men det är ju viktigt med laboration, jag vet inte, det är ju inte kanske det, det handlar 
om ditt men, laborationer är ju jätteviktigt och eleverna tycker ju det är skitviktigt och man har 
ju hört nu när dom har varit borta liksom att dom saknar det liksom kan vi inte göra någon labb 
hemma och sådär säger dom, jo det blir ju också lite svårt då när jag inte kan skicka med dom 
grejer hem och dom har olika förutsättningar. (Lärare C) 

Lärare D stämmer in vad gäller distansundervisningen och uttrycker att det är bekvämt men 
tråkigt att inte får laborera. Hen resonerar vidare att det är svårt att laborera och det tar tid, 
men att det är det som är ämnet och en laboration som man inte är nöjd med är bättre än ingen 
laboration.  
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5 Slutsats 
I detta avsnitt så kommer slutsatser från resultatet att redogöras utifrån de frågeställningar 
studien ämnade att söka svar på: Hur ser utformningen av laborationer ut? I vilka syften 
använder lärare laborationer i biologiundervisningen? Vilka möjligheter och begränsningar 
uttrycker lärare att det finns vad gäller laborationer?  

5.1 Hur ser utformningen av laborationer ut?  
Tidigare forskning har visat att kokbokslaborationer är den mest vanliga stilen (Abrahams & 
Millar, 2008; Abrahams & Reiss, 2012) och lärare uttrycker svårigheter att genomföra mer 
öppna laborationer på grund av tidsbrist (Högström et al., 2006) och elevernas kunskapsnivå 
(Wilkinson & Ward, 1997; Sahin-Pekmez, 2005). Den deduktiva analysen visade att lärare 
använder olika stilar i sin undervisning, från kokbokslaborationer till helt öppna laborationer. 
Vilken som är den vanligaste stilen bland de intervjuade lärarna går dock inte att avgöra 
baserat på insamlad data då ingen sådan kvantifiering gjordes. Däremot uttryckte flera lärare 
att de föredrar mer öppna laborationer, men att de använder sig av kokboksbokslaborationer 
då eleverna ska lära sig en viss metod vilket är ett vanligt syfte med kokbokslaborationer 
(Högström et al, 2006). Att lärare ser elevernas kunskapsnivå som en begräsning för 
genomförande av mer undersökande laborationer var även något som två lärare i denna studie 
gav uttryck för då de beskrev en progression i laborationsstil i takt med elevernas 
laborationsvana. Att de till en början använder kokbokslaborationer som de sedan kan öppna 
upp mer och mer desto mer laborationsvana eleverna får.  

Vidare, från innehållsanalysen, identifierades fem kategorier som delmoment av laborationer: 
Teori, Planering, Hypotes, Frågeställning och Laborationsinstruktion. Från en studie gjord av 
Abrahams & Millar (2008) så ställer de sig kritiska till ett induktivt förhållningssätt och att 
eleverna förväntas lära sig det teoretiska innehållet genom att genomföra laborationen. 
Liknande resonemang för även Hodson (1996) som ställer sig kritiskt till ett induktivt 
förhållningssätt. Vad gäller det teoretiska innehållet i laborationer så var det två skilda synsätt 
där två lärare föredrog teoretisk förkunskap och två lärare föredrog att ta teorin efter att 
eleverna fått börja upptäcka. Resonemang för att inleda med teori var att förstå innehållet av 
laborationer bättre och att det gör det meningsfullt att ha en hypotes. Resonemang för att inte 
inleda med teori var dels att eleverna lär sig genom det laborativa och dels för att öka 
nyfikenhet och intresse. En av dessa lärare anger att hen har provat att ta den teoretiska biten 
före och efter, men anser att det är bra att lägga laborationen tidigt i ett område och att teori 
innan kan göra att laborationen blir tillrättalagd. Lärarens beprövade erfarenhet av att 
genomföra laborationer skiljer sig alltså här mot uppfattningen av Abrahams & Millar (2008). 
Från resultaten i denna studie är det dock svårt att avgöra vad som är att föredra vad gäller det 
teoretiska innehållet och när det bör lyftas, eller om en variation är att föredra beroende på 
laboration och situation.  

Resonemanget att teori innan gör det meningsfullt att ha en hypotes om laborationer leder oss 
vidare till kategorin hypotes. Samtliga lärare använde någon gång hypotes på sina 
laborationer. Tidigare studier har visat att det oftast är hypotes i form av gissning som 
används i laborationer i undervisningen (Gyllenpalm et al., 2010a; Gyllenpalm et al., 2010b). 
Detta ligger i linje med hur två lärare beskriver hypotes i samband med deras laborationer. 
Lärare D och lärare B problematiserar just hypotes som gissning och visar en medvetenhet 
kring begreppet. Bland annat lyfter lärare B att hen inte har hypotesprövande experiment, utan 
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har hypotes som gissning. Experiment, laborationer och försök var begrepp som framkom 
under intervjuerna och tidigare studier har visat att begreppet laborationer och experiment 
används synonymt med varandra (Gyllenpalm & Wickman, 2011; Gyllenpalm et al., 2010b). 
Huruvida lärarna som medverkade i denna studie tolkar begreppen var dock svårt att avgöra 
från deras uttalanden och där med även svårt att dra några slutsatser ifrån. Det som framgick 
av svaren på frågan: I läroplanen för ämnet biologi så står det att eleverna bland annat ska 
planera och genomföra ett experiment, vad innebär det för dig? - var framförallt att lärarna då 
beskrev ett mer undersökande arbetssätt.  

Vidare var frågeställningar något som alla lärare i olika utsträckning har med på laborationer. 
Både frågeställningar givna från läraren men också frågeställningar där eleverna i olika grad 
får vara med och formulera, vilket även speglas i användningen av de olika 
laborationsstilarna. Huruvida dessa frågeställningar var undersökningsbara frågeställningar, 
det vill säga om de kan besvaras genom en vetenskaplig undersökning (Angelin et al., 2017b) 
är oklart men det som går att se från sammantaget av resultatet är att det är i de mer öppna 
laborationerna som eleverna får vara med och påverka frågeställningen. Likt frågeställningar 
så varierade det även hur stor del av planeringen eleverna fick ansvar för, där eleverna fick 
större ansvarsområde för planeringen i de mer öppna laborationerna.  

Vilka laborationer som används i undervisningen baseras till stor del på lärares erfarenhet och 
de laborationer som lärarna ärvt av kollegor. Flera av lärarna använder tidigare laborationer 
som de utvecklar och förändrar men finner även inspiration från externa källor. Här lyftes ett 
något problematiserat område om att hämta färdiga koncept och inte skapa egna, att två av 
lärarna ingav en känsla av att ”andra” eventuellt ser det som något negativt. Detta i kontrast 
till en lärare som lyfter det som något positivt och roligt. 

5.2 I vilka syften använder lärare laborationer i biologiundervisningen?  
Vid innehållsanalysen identifierades tre kategorier under innehållsområdet syften med 
laborationer: Outtalade syfte, Uttalade syften och Kommunicerat syfte. 

Outtalade syften innebär syften som framkom implicit, alltså att lärarna inte uttryckte det 
explicit som syfte. Uttalade syften innebär då syften där lärarna explicit lyfter det som syfte. I 
båda dessa kategorier kunde fem gemensamma sub-kategorier identifieras: Scientific literacy, 
SI och NOS, Kognitiva, Affektiva, Laborativa färdigheter och Förbereda samt ytterligare en 
sub-kategori i uttalat syfte, Programgemensamma mål. Syften som lyftes inom sub-kategorin 
Scientific literacy, SI och NOS var bland annat att utveckla förståelse för hur man gör 
experiment och försök, kunskap om den naturvetenskapliga processen, hur kunskap inom 
naturvetenskap utvecklas, utveckla ett naturvetenskapligt tankesätt och förståelse för vad som 
utmärker en naturvetenskaplig frågeställning samt att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Det 
angavs flera syften inom detta område, både uttalade och outtalade vilket ligger i motsats till 
tidigare forskning som visar att förståelse för naturvetenskapliga undersökningar sällan är ett 
mål (Abrahams & Millar, 2008; Ottander & Grelsson, 2006; Gyllenpalm et al., 2010a; 
Gyllenpalm et al., 2010b; Lunde et al., 2015). Dock är detta resultat egentligen inte så 
förvånande om man läser igenom läroplanen för ämnet biologi (Skolverket, 2011) där dessa 
områden ändå får en betydande del.  

Syftet inom det affektiva området som betonades av samtliga lärare var att öka intresse vilket 
är ett vanligt syfte med laborationer (Wilkinson & Ward, 1997; Högström et al., 2006; 
Högström et al., 2010; Ottander & Grelsson, 2006; Sahin-Pekmez, 2005), men även syften 



 

 27 

som att öka nyfikenhet, inspirera och motivera lyftes inom detta område. En lärare lyfter 
relationer som en viktig aspekt med laborationer, ett resultat som även Ottander och Grelsson 
(2006) fann i sin studie som ett viktigt mål med laborationer. Vidare är förståelse för ett 
ämnesinnehåll ett vanligt identifierat syfte med laborationer (Sahin-Pekmez, 2005; Högström 
et al., 2010; Högström et al., 2006; Abrahams & Reiss, 2012; Abrahams & Millar, 2008; 
Anderhag et al., 2014), vilket det också var i denna studie. Syftet som framförallt lyftes inom 
det kognitiva området var ämneskunskap och förståelse för ett visst ämnesinnehåll, men också 
att kunna göra kopplingar mellan teori och verklighet. Syften inom området laborativa 
färdigheter inkluderar laborativa moment som att planera genomförande, redovisa och 
formulera frågeställning men även att lära sig laborativa metoder som att pipettera. Att skaffa 
sig laborativa färdigheter och laborativ vana är även det syften som identifierats i tidigare 
studier (Ottander & Grelsson, 2006; Högström et al., 2006). Den femte gemensamma sub-
kategorin för uttalade och outtalade syften, förberedelse, handlar om syften där lärarna lyfter 
förberedelse inför vidare studier men även att förbereda inför gymnasiearbetet. För kategorin 
uttalade syften tillkom även en sjätte sub-kategori, programgemensamma mål, där kreativitet 
och samarbetsförmåga lyftes.  

Att tydliggöra syften och mål med laborationen för eleverna är viktigt (Ottander & Grelsson, 
2006) och samtliga lärare anger att de syften de har med laborationen i någon utsträckning 
även lyfts med eleverna. Flera av lärarna uttrycker dock att det inte är något som de lägger så 
mycket tid på. Det är endast en lärare som tydligt markerar att det inte ska vara någon dold 
agenda för eleverna och att de ska veta vad syftet är.   

Flera lärare lyfte under den sista frågan, om hen hade något att tillägga, hur viktigt det är med 
laborationer. Att lärarna tycker det är viktigt och att eleverna tycker att det är viktigt. Vidare 
resonerar en lärare att varför man laborerar är just på grund av ämnet. Intressant här är att 
ingen lärare lyfte läroplanen som en anledning till att genomföra laborationer i 
undervisningen, betoningen låg på att det var viktigt och att det är det som är ämnet. Detta 
speglar väl den känsla som infann sig hos mig under intervjuerna, att lärarna brann för det 
undersökta ämnet.  

5.3 Vilka möjligheter och begränsningar uttrycker lärare att det finns vad 
gäller laborationer? 
Samtliga lärare anser att det finns goda förutsättningar för laborationer på skolan, framförallt 
vad gäller utrustning och miljö. Det lärarna främst lyfter som begränsningar är tid, 
gruppstorlek och ekonomi. Att det är för stor laborationsgrupp på för kort tid, att de önskar 
längre laborationspass och fler laborationstillfällen, vilket till stor del styrs av en ekonomisk 
fråga. Att få utökad laborationstid handlar bland annat om att kunna ha fler laborationer men 
även att hinna med mer under laborationstiden. Att hinna planera, genomföra och ha 
genomgång under samma pass. Anledningen till att det inte blir så många laborationer handlar 
om att laborationerna måste ske i halvklass då lärarna anger att det är svårt, eller inte går, att 
laborera i helklass med 30 elever. Liknande begränsningar fann Högström et al. (2010) i deras 
studie där lärarna uppgav tid och gruppstorlek som en svårighet i samband med laborationer.  

Vad gäller kategorin kunskap så är det få lärare som lyfter upplevda svårigheter hos elever. 
Identifierade svårigheter hos eleverna är att de har svårt att planera för vilken utrustning de 
kommer att behöva samt att de har svårigheter med att förstå begreppen försök, laboration och 
experiment. Begränsningar i lärarens kunskap handlar om att läraren måste ha förkunskap om 
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laborationen och ha testat den innan men även att nyexaminerade lärare inte kommer ut med 
samma kunskaper. En lärare, som för tillfället har en VFU-student, lyfter att hen upplever att 
man inte längre laborerar på samma sätt på lärarutbildningen och man har då inte samma 
erfarenhet och möjlighet att utvärdera sina laborationer. Vad gäller laborationer och kollegor 
så lyfts detta ur tre perspektiv: ämnesöverskridande arbete, att hjälpa varandra samt att det 
måste finnas en samsyn i kollegiet. Att elevers svårigheter i samband med laborationer nämns 
i liten utsträckning ligger i linje med resultatet från Högström et al. (2010) studie. Det handlar 
istället om lärarnas begräsningar och då framförallt yttre faktorer som tid, gruppstorlek och 
ekonomi.  

5.4 Avslutande ord 
Hur ser utformningen av laborationer ut? Hur utformningen av laborationer ser ut skiljer sig 
mellan lärarna. Det man kan se från resultatet är att lärarna använder olika laborationsstilar i 
sin undervisning, vilket även speglar sig vad gäller planering och frågeställningar. Resultatet 
från denna studie skiljer sig något mot det resultat vi fann i vårt tidigare examensarbete 
(Erlandsson & Nilsson, 2018) där vårt resultat pekade mot att det framförallt är 
kokbokslaborationer som används som laborationsstil i skolorna. En tanke som har lyfts hos 
mig under detta arbete är att det kanske har börjat ske en förändring i vilka laborationsstilar 
som används i undervisningen, men för att kunna svara på detta skulle det behövas fler studier 
inom området.  

Vilka möjligheter och begränsningar uttrycker lärare att det finns vad gäller laborationer? 
Förutom elevernas kunskapsnivå nämns ingen begränsning eller svårighet att genomföra en 
viss laborationsstil eller laborationer i allmänhet. De begränsningar som lyfts i samband med 
laborationer är framförallt tid, gruppstorlek och lektionsupplägg där ekonomin upplevs vara 
den faktor som sätter begränsningarna. Dock vill jag återigen här lyfta att de flesta av lärarna 
var nöjda med hur förutsättningarna såg ut.  

I vilka syften använder lärare laborationer i biologiundervisningen? Flera av de syften som 
lärarna i denna studie uttrycker, så som intresse och ämnesinnehåll, är inga nyupptäckta 
syften inom området. Det som utmärker resultatet i denna studie är lärarnas betoning på 
Scientific literacy, SI och NOS, vilket de framförallt lyfte i samband med mer öppna 
laborationer. Det var inte studiens syfte att undersöka hur lärare arbetar för att nå dessa mål 
men det hade varit en intressant vidare studie att följa upp med.  

Till sist vill jag lyfta förslag till vidare studier baserat på resultaten från denna studie. De 
medverkande lärarna var samtliga lärare i både biologi och kemi. Båda dessa ämnen lyftes 
under intervjuerna, även om det var biologi som studien fokuserade på. Det hade därför varit 
intressant att göra en jämförande studie mellan lärare som endast undervisar i biologi mot 
lärare som undervisar i båda ämnena och undersöka om deras synsätt och användning av 
laborationer i undervisningen skiljer sig och om det där kan finnas en koppling till 
lärarutbildningen i respektive ämne. Vidare visar resultatet att flera laborationsstilar utöver 
kokbokslaborationer används och lärarna betonar aspekter kopplat till scientific literacy, NOS 
och SI som syften för laborationer. Det hade därför varit intressant att utföra fler studier på 
området för att eventuellt undersöka om det är så att det har börjat ske en förändring i 
användning av laborationsstilar och syften med laborationer. Denna studie kan bidra med en 
ökad instinkt om lärares syn på laborationer i biologiundervisningen på gymnasiet. Hur 
laborationer i undervisningen kan se ut och utformas, vilka syften lärare kan ha med 
laborationer samt vilka möjligheter och begräsningar det kan finnas med laborationer i 
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biologiundervisningen på gymnasiet. Denna studie erbjuder inte generella slutsatser om 
laborationer i biologiundervisningen men belyser områden som kan utgöra en startpunkt för 
vidare forskning och det vidare arbetet för att utveckla laborationer i biologiundervisningen 
på gymnasiet.  
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrund. 
Vilka ämnen undervisar du i? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vad har du för utbildning? 
Vilka årskurser har du undervisat i och vilka årskurser undervisar du i nu? 
 
Frågor 
1. Innan jag går vidare med frågor, använder du helst laboration eller experiment som 
begrepp?  
 
2. I läroplanen för biologi så står det att elever bland annat ska planera och genomföra ett 
experiment. Vad innebär det för dig?  
 
3. Hur brukar upplägget på och kring en laboration se ut?  
 a) Brukar det finnas en fråga (eller flera) de ska finna svar på?  
  - Vem gör den/dessa frågor som de ska söka svar på? 
 b) Vem gör planeringen av genomförande av laborationen?  

c) Brukar du använda färdiga eller gör du egna laborationer?  
  - Om färdiga: Hur ser de ut?  

 c) Brukar eleverna få formulera en hypotes?  
d) Får eleverna teoretisk kunskap om ämnet innan, under eller efter 

laborationen? 
 
4. Vilka möjligheter för laborationer anser du att det finns på er skola? 
 
5. Upplever du att det finns några begräsningar för genomförande av laborationer på er skola? 
 
6. Skulle du önska någon förändring för att öka möjligheter för laborationer? 
 a) Om ja, vad skulle det vara? 
  
7. I vilket syfte använder du laborationer i undervisningen? 
 
8. Brukar detta/dessa syften lyftas upp med eleverna?  
 
Slutligen: Är det något mer du vill tillägga?  
 
Notering: 1-8 är huvudfrågorna. a, b, c, d är eventuella följdfrågor.  
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7.2 Bilaga 2. Exempel på kategorisering 
Exempel på kategorisering i innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Kategori 

 
 … asså vi har ju så himla bra. Jag tycker att jag, 
asså, jag har ingen förändring på den skolan jag är i. 
Tidigare så hade jag sagt att ja men bättre flexibilitet 
med lite längre pass och sådär, men vi har alltid 2.5 
timmars pass där jag är. Så att jag har en lektion i 
veckan. Så att jag tycker att jag hinner göra saker, 
introducera och gå igenom. 
 

 
Hen är nöjd med 
möjligheterna för 
laborationen på 
skolan. Har bra 
lektionspass. 
Tidigare önskat 
större flexibilitet 
med längre pass.  
 

 
Bra 
lektionspass 

 
Goda 
förutsättningar 

 
Ja jag tycker att det är goda förutsättningar för det 
 

 
Det finns goda 
förutsättningar. 
  

 
Bra  

 
Goda 
förutsättningar 

 
Ja men framförallt mer tid till laborationer. Den har 
ju skurits ner på skolan. Så att det är ju goda 
förutsättningar när man tänker lokaler och utrustning 
och sådär, miljön. 
 

 
Goda 
förutsättningar vad 
gäller lokal, 
utrustning och 
miljö 
 

 
Goda 
förutsättningar, 
miljön.  

 
Goda 
förutsättningar 

 
Det finns ju goda möjligheter till laborationer. Och 
det är ju någonting som vi alltid har arbetat för att vi 
ska få mycket laborationstid. För jag tror att det är 
väldigt viktigt, att man får göra så mycket som 
möjligt, undersöka så mycket som möjligt. Så det är 
jätteviktigt och jag tycker att vi har bra labbsalar och 
vi får ändå hyggligt med tid till laborationer. Det kan 
bli bättre, men vi har ändå bra. 
 

 
De har goda 
möjligheter för 
laborationer, bra 
labbsalar och 
hyggligt med tid.  

 
Goda 
möjligheter, 
labbsalar, tid 

 
Goda 
förutsättningar 

 
Ja, man kan ju inte välja vad som helst, det går inte, 
det beror ju på vad man har för resurser och vad som 
kan tänkas vara lämpligt att göra. Men inom det så 
finns det inget, så tycker jag att vi har goda 
förutsättningar ja. 
 

 
De har goda 
förutsättningar 

 
Goda 
förutsättningar 

 
Goda 
förutsättningar 

 
Om man hade hur mycket pengar och resurser som 
helst så skulle man ju, kan vi göra mycket mer då i 
och för sig men. Jag tycker vi kan göra, vi gör 
mycket ändå.  

 
Genom mer pengar 
och resurser så 
hade de kunnat 
göra mer, men de 
kan göra mycket 
ändå  
 

 
Kan göra 
mycket 

 
Goda 
förutsättningar 
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Ja, vi, så vi har ju labbsalar. Vi har, i vissa fall, så har 
vi kombisalar, heter det. Och så har vi labbutrustning 
och vi har en budget som är för liten men … ska jag 
vara riktigt ärlig så kan vi gen.., asså … Det finns en 
budget som gör att vi kan förnöja oss och genomföra 
det här nya experiment och så. Så dom sakerna 
behöver man ha. Man behöver ha labbsalar, man 
behöver ha tid i schemat ju då förstås, så. Och det 
kan ju va på det ena eller, jag har beskrivit hur det va, 
på mina sätt. Och man behöver ju ha en budget så att 
man kan köpa den eventuella utrustningen man 
behöver. Och sen behöver man då, beroende på hur 
stor skolan är, så behöver nån få, det finns ju 
säkerhetsaspekter med det där och då behöver ju nån, 
man behöver också ha tidsresurser i personalen så att 
man har tid att vårda sin utrustning då. 
 

 
De har en lite för 
liten budget men 
tillräcklig för att 
kunna genomföra 
laborationer och 
genomföra nya 
experiment.  

 
Har tillräcklig 
budget 

 
Goda 
förutsättningar 
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7.3 Bilaga 3. Översikt av innehållsområden och kategorier 
Innehållsområden Kategori Sub-kategori 
   

1. Delmoment av 
laborationer 

Frågeställning   

 Planering  Förberedelse 
  Genomförande 
 Hypotes  
 Teori  
 Laborationsinstruktion  
   

2. Syften med laborationer Outtalat syfte Scientific literacy, NOS, SI 
  Affektiva 

  Kognitiva 
  Laborativa färdigheter 

  Förbereda 
   
 Uttalat syfte Scientific literacy, NOS, SI 
  Affektiva 
  Kognitiva 
  Laborativa färdigheter 
  Förbereda 
  Programgemensamma mål 
   
 Kommunicerat syfte  
   

3. Begränsningar och 
möjligheter 

Goda förutsättningar  

 Tid  
 Gruppstorlek  
 Ekonomi  
 Utrustning  
 Lektionsupplägg  
 Läroplan  
 Kollegiet  
 Kunskap Elevers kunskap 
  Lärarens kunskap 
  Lärarutbildningen  
 Skolans utformning och placering  

   

Inget innehållsområde Begreppet laboration  

 Biologi och kemi  
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7.4 Bilaga 4. Samtyckesblankett 
Samtycke till din medverkan i en vetenskaplig studie 
 
Genom denna blankett efterfrågas samtycke till din medverkan i ett examensarbete inom 
ramen för ämneslärarprogrammet på Göteborgs Universitet. Nedan följer en beskrivning av 
vad ditt samtycke innebär. 
 
Personuppgiftsansvarig 
Samtycket samlas in av Johanna Erlandsson.  
Johanna Erlandsson är personuppgiftsansvarig för den information som behandlas inom 
ramen för samtycket. 
 
Vad är syftet med studien? 
Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares syn på laborationer i 
biologiundervisningen.  
 
Hur kommer studien gå till? 
I studien kommer intervju användas som datainsamlingsmetod.  
Intervjun kommer att spelas in i form av ljudinspelning, alternativt videoinspelning. 
Allt insamlat material kommer att anonymiseras vid transkribering och deltagarna kommer 
inte att namnges i rapporten.  
 
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas? 
Allt inspelat material kommer endast behandlas av Johanna Erlandsson och raderas när 
uppsatsen är godkänd och inrapporterad i LADOK. 
 
Lämna samtycke 
Lämna ditt samtycke genom att skicka ett epostmeddelande till […] med texten: 
Genom undertecknande bekräftas det att jag har tagit del av informationen i 
samtyckesblanketten och är införstådd med hur mina personuppgifter kan komma att 
behandlas. 
Förnamn, Efternamn 
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
Återkallande av samtycke 
Du kan när som helst avbryta din medverkan och återkalla ditt samtycke. 
Återkallande av samtycke sker genom att skicka ett epostmeddelande till:  
[…] 


