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Abstract 
The purpose of this paper is to compare teachers 'and students' views on laboratory work in                
biology. The aim is, amongst other things, to study their purposes for laboratory work.              
Assessments that students received, associated with laboratory work, were studied in order to             
gain a broader insight into the aspects which affect laboratory education. The purpose of this               
paper was chosen due to lack of literature, which compares teachers 'and students' views on               
laboratory work in biology. 
 
This study is a literature analysis and due to limited literature in Swedish, as well as studies                 
conducted in Sweden, English literature was also used. Because there was a lack of research               
on laboratory work done on Swedish schools, degree projects were also used. 
 
Our results showed that teachers and students generally believe that laboratory work            
contributes to a developed understanding of biology. However, there are also studies that             
oppose this and instead suggest that labs are considered to be the least boring teaching               
alternative in biology for students. There is also research that suggests that students learn the               
most through open labs, while students themselves have expressed that they learn the most              
during teacher-led teaching elements. We suggest that one reason why the results contradict             
each other could be due to different learning styles that teachers adopt, which affects the type                
of teaching that students take part in. 
 
The study also resulted in an understanding that students need to be given space to reflect on                 
their observations. What the assessment of the laboratory work looks like has also been              
shown to be of importance for students in contributing to the development of their              
knowledge. The formative assessment helps to inform students about what they can develop             
in the subject, while the summative assessment has shown to influence learning by             
maintaining students' study motivation. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att jämföra lärares och elevers perspektiv på laborationer i biologi.               
Den syftar till att bland annat undersöka vilka syften som lärare och elever ser med               
laborationer. För att få en bredare inblick i de aspekter som påverkar undervisningen,             
undersöktes även vilken form av bedömning elever får i samband med laborationer. Detta             
studerades på grund av en bristande litteratur, som ställer lärare och elevers syn på              
laborationer i biologiundervisningen mot varandra.  
 
Examensarbetet är en litteraturanalys. På grund av begränsad tillgång till litteratur på            
svenska, samt studier utförda i Sverige, användes även engelsk litteratur. På grund av att det               
förekom lite forskning om laborationer inom biologiämnet i svenska skolor, användes           
dessutom examensarbeten.  
 
Vårt arbete visar att lärare och elever överlag anser att laborationer bidrar till att utveckla               
kunskapsförståelse. Däremot finns det även studier som motsätter sig detta och föreslår            
istället att de laborativa momenten anses vara det minst tråkiga undervisningsalternativet i            
biologi för elever. Det finns även forskning som menar att öppna laborationer är den mest               
effektiva lärandemiljön, medan elever själva har uttryckt att de lär sig mer under lärarledda              
undervisningsmoment. Vi föreslår att en anledning till varför resultaten motsätter sig           
varandra skulle kunna vara olika lärandestilar vilket i sin tur påverkar vilken typ av              
undervisning som elever får.  
 
Det som har gått att se genomgående är att elever behöver ges utrymme för reflektion av                
deras observationer. Hur bedömningen av det laborativa momentet ser ut har också visats             
vara viktig för att elever ska anse att laborationer bidrar till deras kunskapsutveckling. Den              
formativa bedömningen bidrar till att informera elever om vad de kan utveckla inom ämnet              
men även den summativa bedömningen har visat påverka lärandet genom att bibehålla            
elevers studiemotivation.  
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Förord 
Examensarbetet är på grundnivå och är en utav två som skrivs på ämneslärarprogrammet,             
vilket totalt motsvarar 300 högskolepoäng. Detta examensarbete skrivs höstterminen 2020          
och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Anledningen till varför vi har valt att fördjupa oss inom detta forskningsområde är för att just                
laborationer anses vara viktiga i de naturorienterande ämnena för att synliggöra och            
sammanfoga den teoretiska kunskapen med praktiken. Men, stämmer detta i verkligheten?           
Underlättar laborationer elevers lärande och väcker det deras intresse? Det har länge            
uppfattats vara fallet men leder det till ännu mer frågetecken egentligen? Dessa frågor är              
ytterst relevanta inom vår framtida yrkesutövning som ämneslärare i biologi, och ger oss             
därför ytterligare en anledning att basera detta examensarbete på just laborationers inverkan            
på elevers kunskapsutveckling.  
 
Aishah Enabtawi 
Ajla Canovic 
Göteborgs universitet  
Oktober 2020 
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1 Inledning 
 
Biologilaborationer anses av skolverket (2017) vara en undervisningsform med samma          
kunskapsmässiga värde som lärarledda genomgångar och grupparbeten. Laborationer        
definieras som undersökningar som utförs enligt ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt, och          
inte enbart genomförande av experiment i laborativt utrustade klassrum. Det          
naturvetenskapliga tillvägagångssättet kännetecknas bland annat av en konkret frågeställning         
som går att undersöka, samt en hypotes som är härledd från naturvetenskapliga teorier istället              
för gissningar. I skolvärlden har dock laborationer beskrivits vara synonymt med experiment.            
Skolverket menar att den felaktiga användningen av dessa begrepp kan innebära att lärare gör              
en annorlunda tolkning av styrdokumenten, och därmed kan förmedla en bristfällig definition            
av laborationer till elever (Skolverket, 2017). I denna studie definieras laborationer som            
undersökningar med ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt. När det vidare refereras till          
laborationer så är det biologilaborationer som menar, om inte annat står. 
 
Ända sedan skolväsendets begynnelse har det internationella pedagogiska forskningsfältet         
och filosofer försökt redogöra för hur lärande äger rum. Många av de historiska perspektiven              
på lärande har dessutom speglats i utformandet av skolundervisningen, som successivt har            
övergått från en dominerad katederundervisning till att bli allt mer interaktivt (Egedius,            
2002). Genom kommunikation stimuleras lärande av ny kunskap hos eleverna. Därför är            
interaktiva laborativa moment idag en självklar del av den svenska skolans           
biologiundervisning (Skolverket, 2011f). I styrdokumenten fastställs följande om laborationer         
inom ämnet biologi på gymnasieskolan:  
 

“Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera        
och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra           
experiment och fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och           
information” (Skolverket, 2011e).  

 
Iden om att lärande är en kommunikativ process är ett koncept från socialkonstruktivismen             
som grundades av Lev Vygotskij. Teorin förespråkar att kommunikation föregår lärande, men            
att ett individuellt kritiskt tänkande också krävs för att lärande ska ske. Det kooperativa              
lärandet beskrivs också som en viktig aspekt i socialkonstruktivismen då den effektiviserar            
mottagandet av kunskap hos elever. Detta sker genom elevinteraktioner där elever använder            
varandra som hjälpmedel i sitt lärande (Kalina & Powell, 2009). Biologilaborationer anses            
kunna bidra till kooperativt lärande, samtidigt som det kooperativa lärandet som ide kan bidra              
till att skapa meningsfulla laborationer i biologi undervisningen (Gould, Gilbert, Pike &            
Menzies, 2019). 
 
Däremot är kommunikation inte det enda som har klassificerats vara en nödvändighet för att              
lärande ska möjliggöras. John Deweys learning by doing teori talar för att elevers lärande är               
ett resultat av erfarenheter som de själva har varit delaktiga i (Reese, 2011). Dewey menar               
dessutom att en aspekt av learning by doing teorin är att kunskap är ett resultat av ett                 
experimentellt inquiry-baserat lärande (Dewey, 2007). Det definieras av att lärande är en            
aktiv process där elever är både fysiskt och kognitivt stimulerade genom aktiviteter som             
främjar lusten att undersöka, reflektera och tillgodogöra sig kunskap på ett vetenskapligt            
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tillvägagångssätt. I laborationsundervisningen speglas detta bland annat av att elever får           
genomföra meningsfulla laborationer (Rahmat & Chanunan, 2018; Hossain, Bumbacher,         
Brauneis, Diaz, Saltarelli, Blikstein & Riedel-Kruse, 2018).  

1.1 Laborationer i styrdokumenten för biologi 
Biologiundervisningen i den svenska gymnasieskolan förekommer i tre kurser. Dessa är           
biologi 1 och 2 samt bioteknik. Förutom att laborationer är ett av skolverkets generella syften               
med biologiundervisningen, förekommer specifika kursmål för laborationer i vardera biologi          
kurs. I de centrala innehållen för biologi 1 och 2 står bland annat följande om laborationer:  
 

“Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera,          
hypoteser, teorier och modeller” samt “Planering och genomförande av fältstudier,          
experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i          
samband med dessa” (Skolverket, 2011e).  

 
Dessa centrala innehåll skiljer tydligt på olika former av laborationer, där utförande av             
experiment och fältstudier är två förväntade laborativa kompetenser som elever förväntas få. I             
styrdokumenten för biologi 1 nämns dessutom att elever ska få kännedom för vad en              
naturvetenskaplig frågeställning är. Detta är inte ett centralt innehåll i kursen biologi 2, utan              
det förväntas eleverna kunna.  
 
I det centrala innehållet för kursen bioteknik förekommer istället följande:  
 

“Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik        
och fermentationsteknik” (Skolverket, 2011e). 

 
Laborationsundervisningen i bioteknik nämner endast experimentella laborationer, där elever         
ska använda olika tekniker. Andra former av laborationer förekommer inte. Dessutom är            
laborationer inte lika framträdande i det centrala innehållet, som den är i biologi 1 och 2 samt                 
högstadiets biologi. Styrdokumenten för grundskolans biologiundervisning på högstadiet        
nämner följande i det centrala innehållet:  
 

“Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid          
modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och        
utvärdering” (Skolverket, 2011d).  

 
De olika centrala innehållen för de tre biologikurserna har experiment som en gemensam             
faktor för undervisningen, men skiljer sig åt i vart fokuset under det laborativa arbetet ska               
läggas på. I biologiundervisningen på högstadiet är det laborativa arbetssättets olika steg            
tydligt utskrivna och utgör därför ett större fokus än i övriga kurser. I bioteknik kursen går                
det att se att inga krav på reflektion av det laborativa arbetet ställs, vilket det gör i övriga                  
biologikurser i både gymnasie- och högstadieskolan. Därför är deras förekomst given, det är             
dess utsträckning som kan diskuteras.  
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1.2 Olika laborationsformer 
I de naturorienterade klassrummen förekommer laborationer i olika former. Vanligtvis delas           
dessa in i receptlaborationer, traditionellt instruerade laborationer och öppna laborationer.          
Dessa skiljer sig åt genom omfattningen av elevinflytandet på laborationens utformning och            
genomförande (Skolverket, 2011f).  

1.2.1 Receptlaborationer 
Elever besitter inte alltid de färdigheter som är nödvändiga för genomförande av laborationer.             
De kan då få en del av den nödvändiga erfarenheten via receptlaborationer. Denna form av               
laborationsundervisning innebär att läraren detaljrikt planerar hela laborationen. De används          
för att påvisa den teoretiska undervisningen samt koppla den med verkligheten. För att             
underlätta med förståelsen inför laborationer bör eleverna bearbeta instruktionerna genom att           
exempelvis göra flödesscheman innan de laborativa momenten (Skolverket, 2011f). Det kan i            
kemilaborationer exempelvis innebära att elever ska kunna mäta upp specifika mängder för            
att få en produkt eller produkter tänkta för den utvalda laborationen (Persson, 2020). 

1.2.2 Traditionellt instruerade laborationer 
För att övergå från receptlaborationer till fria laborationer ökas elevernas grad av frihet i              
laborationerna genom att styra hur mycket planering de själva behöver genomföra. Lärare            
kan exempelvis ta fram material och sedan låta eleverna planera och genomföra laborationen             
själva, de ges alltså inte färdiga instruktioner. Ett alternativ för att ytterligare öka friheten är               
att läraren inte tar fram något material alls, utan endast presenterar problemet eller             
frågeställningen. Det innebär att eleverna själva behöver välja material och en lämplig metod             
för laborationen. Till en början kan det vara bra att öppna för diskussion med eleverna där de                 
kan resonera sig fram till laborationens utförande för att på så sätt styra att de följer en given                  
struktur (Skolverket, 2011f). 

1.2.3 Öppna laborationer 
Helt öppna laborationer innebär att elever ska formulera en frågeställning och själva            
strukturera och genomföra en laboration som svarar på frågeställningen. Det förekommer en            
grad av hur öppen en laboration är, det vill säga hur mycket elever får bestämma. De får                 
genom öppna laborationer arbeta på ett naturvetenskapligt sätt och utmana sitt           
naturvetenskapliga tänkande (Skolverket, 2011f). 
 
 
1.3 Bedömning av biologilaborationer 
Definitionen av bedömning har under skolväsendets historia inte alltid varit densamma. Idag            
innehar bedömning ett didaktiskt perspektiv på frågor som bland annat berör synen på vad              
som klassificeras vara viktig kunskap, samt hur denna kunskap ska bearbetas och behandlas.             
Bedömning innefattar dessutom hur denna kunskap ska kommuniceras mellan lärare och           
elever. Denna beskrivning tyder på en nära koppling som bedömning har till undervisning.             
De kan alltså inte skiljas åt (Persson, 2020). Trots den begränsade forskningen som råder              
inom det svenska didaktiska forskningsfältet kring betydelsen av bedömning, såsom          
konsekvenserna av bedömning, verkar det finnas en tydlig uppfattning av att undervisning            
inte kan etableras utan bedömning (Eggen, 2004). Vid undervisning av biologi och andra             
naturvetenskapliga ämnen är det ett självklart faktum att de laborativa arbetsmomenten därför            
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ska bedömas (Skolverket, 2011c).  
 
Bedömningen som sker i den laborativa undervisningen kan delas upp i två            
bedömningsformer: direct assessment of practical skills, DAPS, och indirect assessment of           
practical skills, IAPS (Abrahams & Reiss, 2015). Under DAPS ingår all bedömning som             
grundar sig på elevens prestation under laborationen, medans IAPS grundar bedömningen på            
sådant som inte observeras under självaste laborationsmomentet, som exempelvis         
laborationsrapporter (Persson, 2020). Summativ och formativ bedömning kan både höra          
under DAPS och IAPS, beroende på sammanhanget. Den summativa bedömningen är en            
summering av elevens visade kunskaper under kursens gång (Lundahl, 2006), medan den            
formativa bedömningen handlar om att utveckla elevers lärande och/eller lärares          
undervisning (Kirsten, 2010).  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att jämföra lärares och elevers perspektiv på laborationer i              
biologiundervisningen. Detta arbete analyserar dessutom bedömningsformerna som       
förekommer i laborationundervisningen, samt vilken inverkan de får på elevers lärande.           
Visionen för detta arbete resulterade i följande frågeställningar:  
 

1. Vilka syften finns det med laborationsundervisning enligt lärare? 
2. Hur upplever elever lärares syften med laborationsundervisningen? 
3. Vilka bedömningsformer används i laborationsundervisningen?  
4. Vilka konsekvenser medför bedömningsformerna för elevers lärande? 

 
Arbetet har avgränsats till högstadie samt gymnasieskola.  
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2 Material och metod  
 
Denna studie är en litteraturstudie som består av bland annat vetenskapliga artiklar och             
tidigare undersökande examensarbeten. Dessutom har böckerna , “Skola och utbildning i           
historiskt och internationellt perspektiv” (Egidius, 2002), “Naturorienterande ämnen: en         
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning” (Skolverket, 2008), “Essays and          
experimental logic” (John Dewey, 2007) samt “Kunskapsbedömning i skolan: praxis,          
begrepp, problem och möjligheter” (Skolverket, 2011c) använts. På grund av väldigt           
begränsad tillgång till litteratur på svenska, samt studier utförda i Sverige, användes även             
engelsk litteratur. Sökmotorerna som användes var Google Scholar, digitala vetenskapliga          
arkivet samt EBSCO. I den sistnämnda sökmotorn begränsades databaserna till ERIC och            
Education research complete.  
 
Litteratursökningen påbörjades i Google Scholar med sökordet “laborationer”, som dock          
visade sig vara ett väldigt brett sökord. Detta resulterade i att sökordet utvecklades till              
“Laborationer biologi”, som sedan kom att begränsas ytterligare till “Laborationer biologi           
gymnasiet”. Det söktes även på “laborationer biologi grundskolan” för att jämföra tillgången            
av litteraturstudier i de olika skolformerna. Lite material gick att hitta för vardera skolform.              
Därmed beslutades att detta examensarbetets avgränsningar ska vara högstadie-samt         
gymnasieskola, alltså åldrarna tretton till arton år. Det beslutades dessutom att engelska            
sökord skulle användas. Sökmotorn EBSCO användes till en början med sökorden           
“laborations” och “learning” i de två av tre olika sökfälten. Det noterades att inga resultat dök                
upp på grund av sökordet “laborations”. Framöver användes ordet “Labs” istället, vilket gav             
betydligt fler sökresultat. Sökresultaten filtrerades bland annat till “biology”, “high school”,           
“upper secondary school” och “scientific classrooms”. En kombination av sökordet “teachers           
challenges in the planning of practical work” och de ovannämnda filter ledde till relevanta              
och användbara sökresultat.  
 
På grund av att det förekom lite forskning om laborationer inom biologiämnet i svenska              
skolor, användes undersökande examensarbeten från andra ämneslärarstudenter, som hittades         
på digitala vetenskapliga arkivet. Exempel på sökord som användes var          
“laborationundervisning biologi gymnasieskola”.  
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3 Resultat 
Denna del presenterar olika forskningsresultat som visar lärare och elevers olika syften med             
biologilaborationer. Den syftar till att påvisa komplexiteten med denna undervisningsform för           
att skapa en uppfattning kring varför lärares planerade syften skiljer sig åt (Kang & Wallace,               
2004) samt varför de sällan uppfattas av elever (Björklund & Norrman, 2019). På grund av de                
negativa konsekvenserna som detta har på elevers lärande diskuteras om affektiva syften i             
laborationsundervisningen kan bidra till att utveckla elevers motivation och intresse för           
biologi. För att försäkra att lärande äger rum under laborationsundervisningen är den            
summativa och formativa bedömningen av essentiell betydelse (Eggen, 2004). De laborativa           
delarna av de nationella proven påvisas vara ett bra redskap för att reducera de utmaningar               
som kan förekomma vid bedömning av praktiskt arbete (Sund & Sund, 2017). Dessutom             
utgör de en bra grund för lärare att utforma givande laborationer (Skolverket, 2004).  
 
Studiens resultatdel är bland annat uppbyggt av forskningsstudier samt examensarbeten där           
egna fältstudier i biologi har genomförts. Det sistnämnda användes då endast ett fåtal             
forskningsstudier inom detta område hittades. De ansågs förse resultatdelen med fältstudier           
inom många av de områden som har studerats. En annan anledning till varför examensarbeten              
användes var på grund av att en stor del av den litteratur som ursprungligen hittades var                
föråldrad och genomförd långt innan 2000-talet. Det rådde även en brist på vetenskapliga             
artiklar som behandlar den svenska skolans biologilaborationer. Därför har även generellbar           
forskning av laborationer i de naturvetenskapliga ämnena, från andra länder analyserats. 
 
 

3.1 Biologilärares perspektiv på laborationer 
Trots att det enligt skolverket bör förekomma en likvärdig laborationsundervisning i alla            
biologiklassrum, har det påvisats förekomma en signifikant skillnad mellan         
laborationundervisningens upplägg i klassrummen (Kang & Wallace, 2004; Hofstein &          
Lunetta, 1982). Detta beror på att det förekommer en variation i undervisningsstilar som             
lärare har. Elevernas likvärdiga undervisning äventyras av att olika lärare väljer olika            
undervisningsstilar, och inte av undervisningsstilarna i sig (Hofstein & Lunetta, 1982).  
 
Hur laborationsundervisningen ser ut bestäms majoriteten av gångerna av lärare. Endast           
undantagsvis får elever vara med och bestämma. De styr alltså dess utformning och             
genomförande (Hofstein & Lunetta, 1982; Skolverket, 2011f). För att undersöka vilka syften            
som finns med laborationsundervisningen i biologi är det därför ytterst relevant att undersöka             
hur biologilärare ser på laborationer.  
 
3.1.1 Undervisningsstilars påverkan på biologilaborationer 
Undervisningsstilar som tenderar att vara inriktade på inquiry-baserat lärande synliggörs          
genom ett induktivt upplägg av laborationundervisningen. Inquiry-baserat lärande        
kännetecknas av att lärare förväntar sig att elever kan dra slutsatser efter att ett undersökande               
experiment har genomförts (Hofstein & Lunetta, 1982). Lärare med denna typ av            
undervisningsstil skapar därmed en elevcentrerad laborationsundervisning (Hofstein &        
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Lunetta, 1982; Hofstein & Lunetta, 2004). Det påpekas dock att det induktiva synsättet på              
laborationer inte avgör lärarens val av experiment. Lärare omformar istället experimentets           
upplägg till den undervisningsstil som de vill implementera. 
 
Det vanligaste upplägget av laborationer är det auktoritativt lärarstyrda upplägget, vilket är            
ett ytterligare exempel på en undervisningsstil. (Hofstein & Lunetta, 1982). I de svenska             
naturvetenskapliga klassrummen synliggörs detta av att receptlaborationer dominerar        
laborationsundervisningen (Skolverket, 2011f). En studie har visat att lärare föredrar          
receptlaborationer då de föredrar att eleverna ska vara passiva för att förhindra de svårigheter              
som de annars möter under de laborativa momenten. Dessa svårigheter inkluderar bland annat             
elevers olika bakgrunder, behov, kognitiva kunskaper, förmågor och ambitioner (Hofstein &           
Lunetta, 2004). Oavsett lärares undervisningsstilar i laborationsundervisningen, vare sig         
induktivt- eller auktoritativt inriktat, råder det dock en självklar uppfattning bland           
biologilärare att laborationer utgör en viktig och central del av undervisningen (Ottander &             
Grelsson, 2006). Nedan beskrivs de syften som lärare anser förekommer med           
laborationsundervisningen. 

3.1.2 Kognitiv kunskap och förståelse som syfte med laborationer 
Lärares främsta syften med laborationer är att skapa en tydligare anknytning mellan teori och              
praktik kring olika naturvetenskapliga fenomen, samt att utveckla ett naturvetenskapligt          
tankesätt hos elever (Ottander & Grelsson, 2006; Högström, 2009; Högström, Ottander &            
Benckert, 2006). Det är oftast dessa syften som nämns av lärare när de får den generella                
frågan kring det laborativa arbetets syfte i deras undervisning. Högstadielärare poängterar att            
detta ska framföras för elever genom att diskutera att laborationers syften inte ligger i att få                
fram specifika resultat, utan snarare i att tolka och analysera resultatens rimlighet. Dessutom             
tycker lärare att laborationer borde kontextualiseras så att elever enkelt utvecklar förståelse            
för naturvetenskapliga fenomen som sker i vardagen. Däremot är det inte ovanligt att vikten              
som lärare placerar i utvecklingen av kunskap och förståelse reduceras när de talar om              
specifika laborationsupplägg som de ska hålla eller har hållit i (Högström, 2009; Högström,             
Ottander & Benckert, 2006).  
 
I en studie utförd av Hart, Mulhall, Berry, Loughran och Gunstone (2000) undersöks effekten              
som det laborativa arbetet i kemi har på utvecklingen av naturvetenskaplig förståelse. Detta             
explicita syfte med laborationen var inte uttalat för de fyra deltagande elevgrupperna i femton              
års åldern. De genomförde olika laborationer där olika praktiska problem undersöktes.           
Förutom det stora utrymmet som eleverna själva fick för att planera och genomföra sina              
experiment, skulle de även presentera sina resultat och resonemang kring val av metod för              
klasskamraterna. Dessa presentationer analyserades sedan av studiens författare för att förstå           
elevernas kunskapsmässiga utveckling. Forskningsresultaten visade att tre av de fyra          
elevgruppernas naturvetenskapliga förståelse hade utvecklats, trots att detta inte var det           
explicita syftet med laborationerna. Det som dock var intressant med forskningsprojektet var            
lärarens reaktion. Läraren i studien uttryckte att elevernas utveckling av förståelse inte var             
något som hon skulle ha kunnat fastställa på egen hand. Hon nämner att detta dessutom inte                
alls var förväntat, utan att det snarare kom som en överraskning. Läraren menar även att det                
var upplägget av det laborativa arbetet som var orsaken till elevernas utveckling av de              
naturvetenskapliga kunskaperna och förståelse. Hon menar att detta mål tidigare har varit            
svåruppnåeligt med laborationer som har varit konstruerade på andra sätt (Hart et al., 2000).              
Trots att denna studie är utförd under kemilektioner drar författarna en övergripande slutsats             
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som gäller för de naturvetenskapliga ämnena i helhet (Hart et al., 2000). Därför menar vi att                
den är relevant i detta arbete.  

3.1.3 Affektiva aspekter som syfte med laborationer 
När lärare preciserar sina syften med laborationer som de har tänkt genomföra med sin              
elevgrupp, så kallade specifika syften, tenderar svaren att oftast vara förknippade till affektiva             
aspekter, som attityd, motivation och intresse (Högström, Ottander & Benckert, 2006;           
Högström, 2009). För att elever ska utveckla en positiv attityd för naturvetenskap tenderar             
lärare att implementera mer fria laborationer där elever får möjlighet att undersöka frågor             
som intresserar dem (Högström, 2009). Detta var något som läraren i den ovannämnda             
studien (Hart et al., 2000) ansåg hade utvecklats i en väldigt hög grad bland elevgrupperna.               
Hon nämner att deras utvecklade intresse och förbättrade attityd för biologi var uppenbar, till              
skillnad från den svårdefinierade utvecklingen av den kognitiva förståelsen bland eleverna           
(Hart et al., 2000). 
 
För att en utveckling av de affektiva egenskaperna ska ske, anser lärare att laborationer ska               
vara roliga att genomföra och bör dessutom överraska elever med resultat som inte är              
förväntade. Detta anser de utvecklar uppskattning för de laborativa momenten (Högström,           
2009), samt bidrar till nya upplevelser hos eleverna (Högström, Ottander, Benckert, 2006). I             
en studie (Högström, Ottander & Benckert, 2009) genomförd med gymnasielärare poängteras           
vikten som lärare placerar i elevers laborativa upplevelser genom följande beskrivning: 
 

“De [eleverna] får springa i våra trappor (...) De tycker det är roligt. De får röra på                 
sig (.) gå ut ur klassrummet och känner sig engagerade” (Högström, Ottander,            
Benckert, 2006 s. 60).  

 
Det är inte bara elever som påverkas positivt av att deras intresse för naturvetenskap              
utvecklas, utan detta har även en stor betydelse för lärares kontroll över elevgruppen.             
Abrahams (2009) studerade elevers beteendemönster under lektioner i naturvetenskapliga         
ämnen. Han betonar att uppförandet av elever med lärandesvårigheter tenderar att förändras            
till det sämre när fler naturvetenskapliga lektioner i rad är teoretiska, även om de endast är ett                 
fåtal. Han lyfter upp att dessa negativa beteendemönster hos elever bryts vid inslag av              
praktiska moment i undervisningen, och menar att den affektiva betydelsen av praktiskt            
arbete är av extra stor vikt för hantering av elever med sämre akademisk förmåga (Abrahams,               
2009).  

3.1.4 Laborativa färdigheter som syfte med laborationer 
Det tredje syftet med laborationer utifrån ett lärarperspektiv är utveckling av det            
naturvetenskapliga arbetssättet. Detta syfte anses, precis som de affektiva aspekterna, vara ett            
specifikt syfte bland lärare (Högström, Ottander & Benckert, 2006; Högström, 2009). Syftet            
betonas i hög grad av högstadielärare som anser att fokuset bör ligga på att elever utvecklar                
laborativa färdigheter (Högström, Ottander & Benckert, 2006). Det handlar bland annat om            
att lära sig använda olika mätinstrument och laborativ utrustning (Högström, 2009), vilket de             
anser att elever borde lära sig innan svåra analyserande uppgifter i laborationsundervisningen            
introduceras till eleverna (Högström, Ottander & Benckert, 2006). När lärare däremot talar            
om generella laborativa syften verkar de inte lyfta de laborativa färdigheterna. Istället nämner             
de att eleverna får de laborativa färdigheterna “på köpet”, och menar därmed att detta inte är                
ett generellt syfte med laborationer (Högström, 2009 s.40).  
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I en studie (Högström, 2009) utförd med högstadielärare inom respektive naturvetenskapligt           
ämne nämner fyra av sju lärare att de försöker implementera laborationer där elever får vara               
delaktiga i experimentets upplägg samt val av undersökningsmetod. Dock nämner lärarna att            
de anser detta vara svåruppnåeligt. De nämner att detta beror på de utmaningar som              
förekommer med att utveckla laborativa färdigheter hos eleverna, där en sådan färdighet är att              
sätta upp hypoteser. En av lärarna beskriver att han ofta misslyckas med att uppnå hans               
uppsatta laborativa mål (Högström, 2009).  

3.1.5 Relationen mellan lärares epistemologisk tro, laborativa syfte        
samt undervisningsstilar 
Lärares epistemologiska perspektiv, eller syn på kunskap, har visat sig ha en betydande roll              
på lärares laborativa syfte och undervisningsstil (Kang & Wallace, 2004; Hashweh, 1996;            
Tobin, 1986). I en studie av Kang och Wallace (2004) utförd med tre naturvetenskapslärare              
förklaras deras olika undervisningsstilar och laborativa syften i relation till detta. Det            
påvisades att lärare med naive epistemologisk tro, tron att ett fenomen endast kan tolkas på ett                
sätt, illustrerar laborationsundervisning vara ett tillfälle för att påvisa naturvetenskap som den            
absoluta och enda sanningen för hur världen bör uppfattas. Läraren med detta            
epistemologiska synsätt berättar att laborationer inte bör anses vara tillfällen där elever får             
möjlighet att ifrågasätta. Istället är det ett tillfälle för läraren att övertyga elevgruppen om att               
den teoretiska naturvetenskapliga undervisningen stämmer. Hon berättar följande om hennes          
syn på laborationer (Kang & Wallace, 2004): 
 

“I tell them [and] I give them examples but they probably don’t really believe me.               
And this would be a really good use of a lab” (Kang & Wallace, 2004 s. 150).  

 
Detta återspeglar sig i den laborativa undervisningen genom att många av laborationerna            
ersätts med experiment utförda av läraren, med väldigt begränsad elevaktivitet. Fokus riktas            
inte på att kognitivt stimulera elevgruppen till att analysera resultat. Detta beror på att läraren               
med denna naiva epistemologiska tro anser sig själv och eleverna endast vara mottagare av              
information, utan någon möjlighet till varken vidare reflektion eller ifrågasättande av           
resultaten (Kang & Wallace, 2004).  
 
Lärare som istället innehar en sofistikerad epistemologisk tro, tron att ett fenomen kan tolkas              
på ett varierande sätt och att denna tolkning skapas av en aktiv roll från den               
kunskapssökande, ser inte naturvetenskap som den absoluta sanningen. Istället är sanning           
kontextualiserad, vilket innebär att sanningen skiljer sig åt beroende på kontext. Läraren som             
undervisade utifrån detta perspektiv ansåg att naturvetenskaplig forskning inte alltid stämde           
då den bygger på hypoteser. Däremot menade läraren att naturvetenskap i skolans            
utbildningsmiljö alltid borde stämma då de endast ska påvisa redan befintliga teorier. Läraren             
betraktade alltså att elevers resultat i laborationsundervisningen alltid bör bli korrekta. Detta            
återspeglades i undervisningen genom strikta receptlaborationer som inleddes med en 25           
minuters lång lärarledd genomgång innan eleverna påbörjade laborerandet. De långa          
genomgångarna var till för att säkerställa att elevgruppen tveklöst hade uppfattat alla steg i              
laborationen. Läraren ville på så sätt maximera chanserna för att elevers resultat inte skulle              
avvika från de teoretiska naturvetenskapliga teorierna som elevgruppen tidigare har lärt sig,            
och istället få fram de korrekta resultaten som läraren önskade. De långa genomgångarna gav              
alltså elever ingen möjlighet till att göra fel, och därför krävdes det inte av eleverna att                
analysera validiteten i deras resultat efter laborationsmomentet. Istället riktades analysen på           
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kopplingen mellan en förutbestämd teori och experimentets framtagna dataresultat (Kang &           
Wallace, 2004).  

3.1.6 En jämförelse mellan lärares syften och laborationsinstruktioner 
Lärare tror att de ovannämnda syftena förekommer i deras undervisning. Dock har det             
framkommit märkbara skillnader mellan de syften som lärare angett och de som framkommer             
i laborationsinstruktionerna. Ett exempel är den kognitiva kunskap som lärare vill att elever             
ska utveckla genom egen reflektion under laborationen. Detta är något som           
laborationsinstruktionerna inte har visats ge stöd för. De välkonstruerade och stegvisa           
instruktionerna ställer inga krav på egen reflektion för att laborationerna ska utföras med             
framgång (Högström, 2009; Abrahams & Millar, 2008). Inte heller bidrar de till en utvecklad              
förmåga av experimentplanering, resultat bearbetning eller resultatanalys för fastställande av          
en slutsats (Högström, Ottander & Benckert, 2006).  
 
Däremot fokuserar instruktioner i högre grad på förståelse av naturvetenskapliga begrepp           
(Högström, 2009; Högström, Ottander & Benckert, 2006), vilket i sin tur samverkar med             
lärares kognitiva mål i viss utsträckning. Det poängteras dock att praktiskt arbete i de              
naturvetenskapliga ämnena oftast endast innebär att elever utför olika förutbestämda          
handlingar, utan att förstå varför (Abrahams & Millar, 2008). Dock tydliggörs det att             
laborationsinstruktioner för just receptlaborationer tydligt stödjer lärande för användning av          
laborationsutrustning och följande av ett bestämt tillvägagångssätt. Dessutom påpekas det att           
affektiva aspekter som laborativt syfte tenderar att vara vaga och otydliga, vilket kan resultera              
i meningslösa laborativa moment (Högström, 2009).  

3.1.7 Utmaningar med biologilaborationer  
Att lärares tänkta förväntningar inte alltid uttrycks i den laborativa undervisningen kan bero             
på olika faktorer, vilka lärare upplever försvårar arbetet. Till dessa hör elevernas            
förkunskaper, variationen av förkunskaper inom elevgruppen, storleken av gruppen, andel          
elever med lässvårigheter (Högström, Ottander & Benckert, 2006) samt den långa tid som             
biologilaborationer kräver (Högström, 2009). En mindre diskuterad utmaning är lärares          
självsäkerhet i laborationssalen, vilket bland annat beror på deras laborativa utbildning           
(Duban, Aydogdu & Yüksel, 2019). Ännu en utmaning är bristen på laborativ utrustning och              
material som kan råda i skolor (Högström, Ottander & Benckert, 2006; Elofsson &             
Lundqvist, 2011). Den sistnämnda är en vanlig nämnd orsak bland lärare kring varför de inte               
upplever sin laborativa undervisning vara tillräckligt givande. Dessutom beskrivs skolverkets          
ökade teoretiska fokus i styrdokumenten för biologi också utgöra en stor utmaning. Att             
laborationer inte har ett stort utrymme i kursplanerna försvårar för lärare att öka mängden              
laborationer, vilket beskrivs vara ett önskemål (Elofsson & Lundqvist, 2011). 
 

3.2 Elevers perspektiv på biologilaborationer 
Denna del av resultatet syftar till att ge en bild över hur laborationer uppfattas av elever och                 
om lärares tänkta syften med laborationer når elever i den utsträckning som lärare uppfattar.              
Här ligger fokus på de effekter som laborationer har på elevers lärande, där intresse och               
studiemotivation kan ses som de viktigaste .  
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3.2.1 Intresse som en affektiv aspekt av laborationer 
En studie (Elofsson & Lundquist, 2011) utförd på högstadieelever i årskurs åtta och nio visar               
att laborativa inslag i biologiundervisningen främjar deras affektiva inställning, bland annat           
intresse, för biologi (Elofsson & Lundquist, 2011). Även på gymnasiet konstaterades det att             
ungefär hälften av eleverna anser att ämnet är intressant (Uitto, 2014). Intresset har visat              
engagera eleverna att vara aktiva i sitt eget lärande vilket i sin tur speglar de attityder de har                  
till biologiundervisningen samt laborationer överlag (Elofsson & Lundquist, 2011). Hur          
lärare bedriver sin undervisning har också visat påverka elevernas attityder gentemot           
biologiämnet. Elever som inte är nöjda med hur undervisningen bedrivs förlorar intresset och             
utvecklar negativa attityder för biologi (Çimer, 2012). Dessa attityder medför negativa           
konsekvenser på elevers prestationer. Elever med positiva attityder till ämnet tenderar dock            
att prestera bättre (Elofsson & Lundquist, 2011). I början på 1900-talet skrev Dewey             
följande: 
 

“Där det finns intresse kommer ansträngning att följa” (Markevärn, 2018, s.9).  
 
Med citatet ovan menas att människor anstränger sig mer inom sådant de tycker är intressant.               
Om eleverna erhåller en hög intressegrad tenderar de att spendera sin tid på stimulering av               
djupinlärningen, som exempelvis att söka material som kan kopplas till tidigare kunskaper            
eller att ifrågasätta och diskutera det aktuella ämnet (Markevärn, 2018). Gymnasieelever           
menar att laborationer och andra övningar som tillåter dem att se fenomen i verkligheten              
möjliggör för de att långsiktigt bevara den kunskap som de har fått från biologilektionerna              
och minns dessutom bättre (Çimer, 2012).  
 
Fler laborativa moment efterfrågas av inte bara lärare, utan även av elever. Deras motivering              
är att de anser att det kan bidra till att öka intresset, även om sambandet mellan fler                 
laborationer och ökat intresse inte är anmärkningsvärt. Dock bidrar även andra faktorer till ett              
ökat intresse i biologi, som exempelvis kön och ålder, där flickor tenderar att ha ett högre                
intresse än pojkar (Elofsson & Lundquist, 2011). Dessutom är intresset och den positiva             
attityden gentemot biologi högre bland yngre elever, och avtar med högre ålder, vilket kan              
förklara de skillnader som ses mellan högstadie- och gymnasieelevers intresse till ämnet            
(Elofsson & Lundquist, 2011; Abrahams, 2007). Skolverket (2010) anser att det minskade            
intresset för de naturvetenskapliga ämnena har bidragit till att svenska elever           
kunskapsmässigt hamnar efter, vilket även internationell forskning styrker (Elofsson &          
Lundquist, 2011). Trots att hela 88 procent (Elofsson & Lundquist, 2011) av eleverna ansåg              
att laborationer i biologi hade ökat deras intresse är det något som förekommer mer sällan               
(Elofsson & Lundquist, 2011; Ingemarsson, 2017). 
 
I en studie (Çimer, 2012) tillfrågades eleverna om varför de tror att de har svårt för biologi.                 
Bristen på laborationer angavs som en av de huvudsakliga anledningarna då de anser att              
ämnet i sig är för abstrakt med koncept som inte går att se med blotta ögat. Dessutom anknyts                  
det inte till deras vardag på ett sätt som de menar hade gjort det relevant för dem, vilket                  
gjorde ämnet för svårt. De nämner att detta i sin tur resulterade i att de förlorade motivationen                 
för att försöka lära sig och förstå (Çimer, 2012). Dock bidrar inte alla laborationer till ett ökat                 
intresse. För att intresse ska utvecklar menar 68 procent av eleverna att de bör ha nytta av                 
laborationerna i vardagen, och 62 procent anser att det bör vara något ämnesområde som de               
är nyfikna på (Elofsson & Lundquist, 2011; Markevärn, 2018). Gymnasieelever ansåg att            
biologiundervisningen hade blivit mer effektiv genom att lyfta upp ämnesområden som           
relaterar till deras vardag för att på så sätt göra undervisningen intressant (Çimer, 2012). Ett               
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sådant exempel är hur kroppen och människan fungerar (Elofsson & Lundquist, 2011;            
Markevärn, 2018). Elever som inte anser ämnet vara relevant för dem förstår inte heller              
varför ämnet är viktigt (Elofsson & Lundquist, 2011). 

3.2.1.1 Intresse eller det minst tråkiga alternativet 
Abrahams (2009) ifrågasätter om laborationer leder till ett ökat långsiktigt intresse eller om             
elever helt enkelt uppfattar det vara det minst tråkiga alternativet i biologiundervisningen.            
Resultatet visar på att laborationer inte bidrar till att motivera eleverna att läsa vidare inom               
ämnet utan behåller deras uppmärksamhet kortsiktigt. Även om eleverna själva verkar föredra            
det som undervisningsmetod, säger inte det i sig vad just laborationer bidrar med i elevernas               
kunskapsprocess. När eleverna utvecklade sina svar ytterligare har det istället framkommit att            
det är den undervisningsmetod som föredras i biologi bland de alternativ som finns, trots att               
nästan alla elever ursprungligen sa att de tycker om att laborera. Av 96 elever var det bara                 
några enstaka få som svarade att de gillar att laborera för att de förstår teorin bättre. 85 elever                  
svarade att det var mindre tråkigt än att lyssna på läraren eller skriva själva. 16 elever ansåg                 
att det var ett roligt undervisningsmoment (Abrahams, 2009). Ett argument som författarna            
använder är följande: 
 

“If, as claimed, practical work does motivate, then it might be expected, given the              
frequent use of practical work in English schools , that all three sciences would be               
amongst the most popular subjects pursued post-compulsion” (Abrahams, 2009, s.4).  

 
Författarna menar att detta inte stämmer vilket går att se då allt färre elever väljer att fortsätta                 
inom det naturvetenskapliga fältet som en del av deras framtida yrkesutövning. Även om             
vissa av dessa elever väljer bort det för att de föredrar något annat ämne, och inte för att de                   
saknar intresse för biologi, är det en nedåtgående tendens (Abrahams, 2009). Det är dessutom              
viktigt att poängtera att inga vidare studier hittades som har kommit fram till samma eller               
liknande resultat. 

3.2.2 Elevers perspektiv på biologilaborationers syfte 
Björklund och Norrman (2019) visar att elevers lärande optimeras av att de har tydliga mål,               
som de förstår, när det kommer till laborationer (Björklund & Norrman, 2019). Enligt en              
studie (Uronen-Hansson, 2019) gjord för att undersöka gymnasieelevers perspektiv på          
laborationer är både lärare och elever överens om de huvudsakliga syftena med laborationer             
(Uronen-Hansson, 2019). Det är dock inte alltid fallet. Laborationer har överlag kritiserats för             
bristen av ökad kunskapsförståelse hos elever då traditionella lärarledda laborationer inte           
bidrar till att utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt hos eleverna (Hofstein & Lunetta,            
2004). Hofstein och Lunetta (2004) menar också att för många elever handlar laborationer om              
att enbart lära sig att hantera utrustningen. Enligt Hart et al. (2000) uppnås inte ett               
meningsfullt lärande under laborationstillfället, bland annat på grund av att elever inte vet             
syftet med laborationsmomenten och dess tillhörande uppgifter (Björklund & Norrman, 2019;           
Hofstein & Lunetta, 2004). Ottander och Grelsson (2006) föreslår att detta kan bero på att               
instruktionerna som eleverna får inför laborationen endast förklarar vad som ska göras under             
laborationen och inte vad de ska lära sig av den (Björklund & Norrman, 2019).  
 
Medan lärare menar att laborationer bör syfta till att bland annat tillämpa teorier, ge              
motivation och praktiska färdigheter samt utveckla förståelse, uppfattade eleverna i det           
nämnda fallet att laborationen bara visade och tillämpade en teori (Andersson, 2006).  
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Uronen-Hansson (2019) ger ett annat exempel där elever inte uppfattar alla syften med             
laborationer. På frågan i vilken utsträckning eleverna hade jobbat med fria laborationer ansåg             
eleverna själva att de inte hade fått jobba med dem trots att lärarna tyckte det motsatta. Detta                 
behöver inte innebära att eleverna inte har jobbat med öppna laborationer, det indikerar             
snarare att läraren inte har förmedlat att det var det som gjordes (Uronen-Hansson, 2019).              
Eleverna beskriver också laborationer som trista och lärar-orienterade där det ofta är svårt att              
relatera laborationerna till andra delar av deras lärande. Författaren menar att en stor del av de                
experiment som görs är utformade för att uppnå ett korrekt resultat, vilket i sig inte leder till                 
en förståelse om den bakomliggande teorin. Hodson (1990) menar också att elever inte kan ta               
till sig resultaten från experimenten förens de har förstått den teoretiska delen.  
 
Uronen-Hansson (2019) visar att 90 procent av tillfrågade elever tycker att teorierna kopplas             
till verkligheten genom laborationer. De ansåg också att laborationerna i sig hjälpte dem att              
utveckla sina praktiska erfarenheter och genomförandet av experiment. Författaren         
konstaterade att laborationer främjade en ökad kunskapsförståelse när de utfördes inom           
arbetsområden som eleverna redan hade förkunskaper om (Uronen-Hansson, 2019). Hart et           
al. (2000) har också visat att elever måste besitta förkunskaper som relaterar till laborationen              
för att eleverna ska vara aktiva i den på ett meningsfullt sätt. De beskriver att många av                 
eleverna inte visste varför de laborerade men att de ansåg att det underlättade förståelsen av               
teorin. När eleverna utvecklade sina svar ytterligare kom det däremot fram att det laborativa              
arbetet egentligen hjälpte dem bevisa teorier de har haft med sig sedan tidigare (Hart et al.,                
2000). Det laborativa arbetet kan främja förståelsen av ett nytt koncept, dock inte lika              
effektivt som när elever har förkunskaper sedan tidigare (Uronen-Hansson, 2019). I           
Ingemarssons (2017) studie uttrycker sig en elev på följande sätt om det kunskapsmässiga             
innehållet hos laborationer: 
 

"Jag tror att det saknas lite såhär förkunskaper inför labben /.../ Det kan jag tycka är                
lite tråkigt för att det hade varit mycket roligare om man förstod varför det blev så                
som det blev, tror jag kan vara väldigt viktigt, men att man får läsa på lite kring vad                  
det är man ska alltså laborera om" (Ingemarsson, 2017, s. 15). 

 
90 procent av eleverna menar dessutom att ett viktigt syfte med laborationer är att vara               
studiemotiverande och 72 procent av eleverna ansåg skapandet av intresse vara viktigt. Med             
95 procent av elevsvaren kunde forskarna även utläsa att “utveckla en förståelse för             
experimentella tillvägagångssätt och bevisföring“ ansågs vara det viktigaste syftet med          
laborationer (Uronen-Hansson, 2019, s 25). 
 
I Uronen-Hanssons (2019) studie svarade en tredjedel av eleverna att fler laborationer behövs             
för att elever ska uppfatta laborationer vara roliga. Ytterligare nästan en tredjedel av eleverna              
ansåg att öppna laborationer hade motiverat dem och bidragit till en roligare undervisning             
(Uronen-Hansson, 2019). Även Çimer (2012) fick liknande resultat med gymnasieelever på           
frågan vad de ansåg hade gjort biologiundervisningen mer effektiv. Intressant nog visar            
Elofsson och Lundquist (2011) att elever upplevde att de lärde sig mest då undervisningen              
var lärarcentrerad, det vill säga då läraren höll i undervisningen och förklarade processerna             
för dem. Elever anser alltså att de moment som skapar ett större intresse inte är de mest                 
effektiva för deras lärande (Elofsson & Lundquist, 2011).  
 
Det finns dessutom forskning som visar att elevers fokus under laborationen endast ligger på              
att genomföra uppgiften, vilket kan påverka lärandeprocessen negativt (Berry, Mulhall,          
Loughran, & Gunstone, 1999). För att gynna elevers lärande rekommenderas istället           
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laborativa uppgifter där eleven kan lägga tid på att öka förståelsen genom diskussion och              
reflektion snarare än att förstå instruktioner och hur utrustning används (Gunstone &            
Champagne, 1990). Hart et al. (2000) fann att eleverna inte var mentalt närvarande under              
laborationerna, det vill säga att de inte aktivt reflekterade över vad de gjorde och såg. De                
kunde också se att få elever kopplade resultatet från laborationerna till vad de tidigare lärt sig                
(Hart et al., 2000). 
 
När Hart et al. (2000) genomförde en enkät för att få elevernas perspektiv på vad de ansåg                 
syftet med laborationer vara, kom de fram till ett intressant resultat. Tio av 22 tillfrågade               
elever i åldern fjorton till femton år ansåg syftet med kemilaborationer vara att de ska kunna                
visa på ett vardagsfenomen. Det kan antingen handla om hur något fungerar eller skapas. En               
stor del av eleverna, sex stycken, ansåg att ett viktigt syfte är att lära sig att göra och följa                   
flödesscheman. De kunde även se att fyra av eleverna ansåg att laborationer var ämnade att               
ge dem erfarenhet i praktiskt arbete. Dock påvisade denna studie att knappt hälften av de               
tillfrågade eleverna förstod vad praktiskt arbete i naturvetenskap faktiskt innebar. Detta           
visades genom att läraren bjöd in en föreläsare som berättade om forskningsarbetets generella             
tillvägagångssätt och visade även några av de arbeten som han hade utfört. I den tidigare               
nämnda enkäten fick eleverna besvara om de ansåg att det förekom något samband mellan              
föreläsningen och det laborativa arbetet som de själva utförde. Tio av 22 studenter svarade              
nej, där fem menade att det berodde på att föreläsaren själv forskar i fysik, vilket inte är vad                  
de har laborationer i (Hart et al., 2000). Eleverna missade därmed att föreläsningen             
behandlade det naturvetenskapliga arbetets tillvägagångssätt.  
 
Enkäten följdes av fyra gruppintervjuer om laborationens syfte. Den första gruppen ansåg att             
laborationen gick ut på att experimentet skulle genomföras på ett sådant sätt där den              
efterföljande laborationsrapporten ska kunna läsas och följas av alla. De menade att hela             
syftet var att alla skulle få samma resultat. Den andra gruppen belyste vikten av att på ett                 
korrekt sätt kunna rapportera sina resultat så att andra kunde återskapa experimentet, vilket             
hade styrkt dess validitet. Denna grupp beskrev också att deras laborationer vanligtvis            
brukade handla om att observera vad som händer, utan något förväntat resultat. Tredje             
gruppens svar liknade svaren som de två föregående grupperna angav, där fokus låg på att               
alla hade fått det förväntade och korrekta svaret. Samtliga grupper ansåg att föreläsningen             
hade gett laborationerna ett syfte. Författarna poängterar dock att gruppdynamiken kan ha            
spelat en roll i de svaren som kom fram då grupperna höll med när någon pratade och byggde                  
vidare på det (Hart et al., 2000). Detta fenomen är en anledning till att det finns forskning                 
som är kritisk mot de laborativa momenten. De menar att laborationer oftast bara handlar om               
att de ska genomföras på ett korrekt sätt medans lärarens avsedda kunskapsinnehåll uteblir             
(Björklund & Norrman, 2019). 
 
Detta var dock något som inte verkade gälla för den fjärde gruppen som uttryckte att det inte                 
fanns någon koppling mellan föreläsningen och deras egna laborationer. Nedan är ett av             
elevsvaren från den fjärde gruppen som påvisar detta: 
 

”A: It was quite . . .similar [to] what I knew already . . . last year I did physics . . . it                        
was like an extension to what I knew [about physics].  
Interviewer: Did it have anything to do with prac work?  
A: Not that I know of.” (Hart et al., 2000, s.16) 

 
Författarna såg att eleverna i den fjärde gruppen tog upp laborationens syften i form av               
egennytta. De reflekterade över vad laborationerna innebar för dem till skillnad från de tre              
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tidigare grupperna där de snarare hade lagt vikt på vad det innebar för klassen och gruppen                
som helhet. Flera elever lyfte även fram att bland det viktigaste de hade fått med sig var att                  
samarbeta och arbeta i en grupp med andra (Hart et al., 2000). 
 
Enligt Björklund och Norrman (2019) är ett av målen med laborationer som både elever och               
lärare lyfter fram att skapa en varierad undervisning för att tillgodose elevers olika sätt att ta                
in och bearbeta information. Att detta anses vara ett mål är dock vanligare bland elever. Detta                
synliggörs av Björklund och Norrmans studie (2019) där de noterade att alla elevgrupper             
lyfte målet medans bara en av tre lärargrupper ansåg det var ett mål med laborationer               
(Björklund & Norrman, 2019).  
 
Även om laborationer inte nödvändigtvis är effektiva med att lära ut naturvetenskapligt            
ämnesinnehåll kan de ha andra syften, som exempelvis samarbete, vilket eleverna ovan            
identifierade (Hart et al., 2000). Att eleverna ska interagera och lära under laborationer var              
även något som två av tre lärargrupper belyste som ett av målen för deras laborationer i                
Björklund & Norrmans (2019) studie. 

3.2.2.1 En jämförelse mellan elever och lärares upplevda syften med          
laborationer 
Björklund och Norrman (2019) har undersökt allmänna och specifika syften med           
laborationer. Resultatet baserades på tre lärargrupper och tre elevgrupper. Att eleverna ska            
lära sig hantera laborativ utrustning, till exempel olika mätinstrument, förekom i alla            
intervjuer med lärarna, men bara i en av gruppintervjuerna med elever. Två av lärargrupperna              
samt två elevgrupper belyste praktiska moment i undervisningen som ett sätt att synliggöra             
teorin. Däremot ansåg samtliga elevgrupper i denna studie att skapa intresse och motivation i              
ämnet vara syften med laborationer. Det framkom också att två av lärargrupperna ansåg             
rapportskrivning som ett viktigt syfte. Björklund & Norrman (2019) visade att eleverna bland             
annat ansåg att praktiska övningar bidrar till djupare förståelse, och att eleverna inte             
uppfattade syftena som är relaterade till tillvägagångssättet i en lika hög grad som i tidigare               
studier. De nämnda svaren som angavs av lärare och elever ansågs som generella syften med               
laborationer (Björklund & Norrman, 2019).  
 
När lärare sedan utförde laborationer under studiens gång (Björklund & Norrman, 2019),            
resulterade det i något skilda syften jämfört med vad som ansågs generellt för laborationer.              
Här var det endast lärarna som angav att de vill väcka intresse, vilket inga av elevgrupperna                
nämnde, ett totalt motsatt resultat jämfört med de generella syftena för laborationer. Däremot             
angav eleverna även nu hantering av utrustning som ett syfte. Eleverna i studien kunde              
identifiera flera syften med de specifika laborationerna. Istället ansåg lärarna att laborativ            
vana är ett underförstått syfte med laborationer, och därför inte behövde anges. När             
elevgruppernas svar om allmänna syften med laborationer jämfördes med respektive lärare,           
kunde skribenterna se att de inte stämde överens i en hög grad. Detta kan tolkas som att                 
eleverna inte har uppfattat de syften som lärarna har med undervisningen, men detta             
motbevisas med specifika laborationer (Björklund & Norrman, 2019).  

3.2.3 Elevers perspektiv på öppna laborationer 
Elevers syn på öppna laborationer tenderar att vara positiv. Till fördelarna med sådana             
laborationer nämner de möjligheten att vara med och påverka undervisningen samt att ta             
ansvar över deras egna lärande. Ett resultat av det förstnämnda är att elever möjliggörs att               
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knyta samman deras vardag till den abstrakta naturvetenskapliga kunskapen. Detta kan           
medföra att elever utvecklar ett större intresse, samt ett bättre självförtroende inom biologi. I              
en jämförelse mellan öppna laborationer och receptlaborationer konstaterades det att de           
öppna laborationerna har en större benägenhet till att skapa medvetna och involverade elever             
i laborationsundervisningen. Detta genom att bland annat utveckla elevers förmågor att           
förknippa teoretisk kunskap till olika verklighetsbaserade sammanhang. Eftersom att elever          
dessutom har en större handlingsfrihet inom dessa laborationer, kan de anpassa           
svårighetsgraden på laborationerna utifrån deras tidigare kunskaper. På detta sätt reduceras           
risken för alldeles för svåra, eller alldeles för enkla, laborationer. Detta skiljer sig från              
receptlaborationer vars stegvisa beskrivningar kan leda till att elever uppfattar dess syften            
som diffusa. Elever uppfattar därmed att de öppna laborationerna, i samband med teoretisk             
biologiundervisning, stimulerar till lärande i större utsträckning (Sjöberg, 2006).  
 
Enligt en studie utförd av Sjöberg (2006) gynnar öppna laborationer däremot inte elever med              
lågt intresse och dåliga attityder då dessa elever inte anstränger sig, vilket istället märks hos               
intresserade elever (Sjöberg, 2006). Dessutom uppfattas de öppna laborationerna vara av hög            
svårighetsgrad om eleverna inte får den hjälp som krävs för att ha koll på, och förståelse för,                 
laborationens utförande (Abrahams, 2009). Elever uttrycker därför att receptlaborationer kan          
kännas tryggare, då man endast följer de nedskrivna stegen, samtidigt som man är medveten              
över vad det är man eftersöker (Sjöberg, 2006).  
 

3.3 Hur bedömning av biologilaborationer påverkar elevers       
lärande 

3.3.1 Summativ bedömning av laborationer 
Den summativa bedömningen är en av två bedömningsformer som förekommer i samband            
med biologilaborationer (Lundahl, 2006). Skolverket (2011c) förklarar att denna typ av           
bedömning är viktig att implementera i det laborativa arbetet för att säkerställa att elever              
anammar de praktiska laborativa färdigheterna. Dessa kunskaper ska bedömas genom att           
elever utför en aktiv handling som möjliggör för läraren att bedöma kunskaper, som elevers              
praktiska problemlösningsförmåga eller genomförande av undersökningar (Skolverket,       
2011c).  
 
Skolverket (2011) förklarar dock att det i den verkliga skolverksamheten är vanligt            
förekommande att lärares summativa bedömning av laborationer egentligen inte bedömer          
elevers laborativa färdigheter. Istället bedöms elevers teoretiska kunskaper, vilket inte kräver           
några praktiska förmågor för ett högt summativt betyg. De förklarar att detta beror på att               
lärares bedömningsmetod inte överensstämmer med deras konkreta laborationsorienterade        
mål och undervisning. Bland annat används skriftliga prov som bedömningsmetod, vilka           
testar elevers kunskaper om det ämne som laborationen har handlat om, dock inte             
laborationens praktiska färdigheter. Skolverket (2011) menar därför att bedömningen istället          
bör vara laborationsorienterad för att den laborativa summativa bedömningen faktiskt ska           
återspegla elevers praktiska färdigheter (Skolverket, 2011).  
 
Trots skolverket tydlighet med att elevers laborativa färdigheterna bör bedömas, förekommer           
en friare tolkning av vad det laborativa bedömningsfokuset bör vara. Denna uppfattning            
grundar sig i de olika kunskapsemfaserna, lärares undervisningssätt i naturvetenskap, som           
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alla stödjs av skolverkets styrdokument. Detta innebär att, beroende på vilken kunskapsemfas            
läraren riktar sig mot, kan annat än de laborativa färdigheterna vara lärares bedömningsfokus             
i det laborativa arbetet. De två mest framträdande kunskapsemfaserna är den säkra grunden             
samt den vetenskapliga metoden. Den säkra grunden handlar om att den naturvetenskap som             
undervisas ska vara logisk och att olika naturvetenskapliga teorier ska anknytas till varandra.             
Den vetenskapliga metoden skiftar istället undervisningsfokuset till de praktiska         
kunskaperna, vilket inkluderar att elever ska dra naturvetenskapliga slutsatser utifrån sina           
observationer. Detta innebär att den vetenskapliga metodens bedömningsfokus blir de          
laborativa kunskaperna, vilket samverkar med skolverkets explicita framförande om         
bedömning i laborationsundervisningen. Den säkra grunden bedömer istället elevers         
teoretiska kunskaper såsom tillämpning av modeller och begrepp vid olika sammanhang           
(Kirsten, 2010).  

3.3.2 Formativ bedömning av laborationer 
I det laborativa arbetet förekommer även formativ bedömning i form av återkoppling som             
lärare ger elever för ett specifikt arbete, exempelvis en labrapport (Kirsten, 2010). Den             
formativa bedömningens syfte är att skapa en vilja för lärande hos elever och stimulera en               
positiv lärandemiljö (Skolverket, 2019). Den formativa bedömningen är något som skolverket           
uppmanar till (Kirsten, 2010). De anser att även laborativa prov bör bidra till en formativ               
bedömning (Skolverket, 2011c). Dessutom anser skolverket (2020) att det finns många           
möjligheter till formativt arbete när det kommer till öppna laborationer. Dock lyfter de även              
fram utmaningar som förekommer med öppna laborationer, som tids- och säkerhetsaspekter           
samt att arbeta med öppna laborationer som ensam lärare. Det är i huvudsak åtta punkter i                
relation till formativ bedömning, som de anser att lärare  bör arbeta med (Skolverket, 2020).  
 
Den första utav dessa beskriver lärarens arbete med elevers frågeställningar. Här nämner            
skolverket (2020) vikten av att lärare påpekar att en tydlig och begränsad frågeställning             
underlättar undersökningsproceduren. En annan handlar om att lärare bör förse elever med            
nödvändig informationen kring metodval, samt vilka möjligheter och begränsningar som de           
kan stöta på i relation till skolans laborationstillgångar. Det tredje som lyfts fram behandlar              
den hjälp elever får av lärare i samband med deras utformning av korrekta flödesscheman.              
Det är dessutom viktigt att lärare noterar vikten av att laborationers säkerhetsfaktorer samt att              
en preciserad beskrivning av kemikalieanvändning ska framkomma. Fjärde momentet belyser          
att lärare bör förse elever med konkreta elevexempel som de får möjlighet att diskutera. Den               
femte och sjätte punkten handlar om att informera elever angående valet av metod som de ska                
göra och att dokumentationsarbetet pågår genom hela laborationen. Det handlar om hur            
elever ska planera och genomföra laborationer samt på vilket sätt de ges återkoppling genom              
arbetets gång. Den sjunde punkten syftar till att eleverna ska få ta del av varandras resultat                
genom ett kunskapstest. Det sista som skolverket (2020) lyfter fram handlar om att elever ska               
använda varandra, och sig själva, som en resurs genom kamrat- och självbedömning. För att              
denna typ av bedömning ska vara gynnande är det viktigt att lärare bland annat tydliggör               
innebörden av konstruktiv kritik (Skolverket, 2020).  

3.3.3 Lärares perspektiv på bedömning 
Lärare har en positiv inställning till formativ bedömning i den laborativa undervisningen            
(Uronen-Hansson, 2019), men de upplever laborationer som svåra att bedöma (Jönsson,           
2013; Karlsson, 2016). De anser också att det är svårt att veta vilka mål              
laborationsbedömningen bör baseras på (Högström, 2009). Ottander et al. (2006) såg att            
lärarna inte tyckte att bedömningen i laborativt arbete var relevant för bedömningen och             
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betygsättningen i biologi. Forskarna såg att slutbetyget inte heller påverkades av hur pass bra              
laborationerna genomfördes med undantag för elever som vägde mellan två betygsnivåer.           
Lärarna kategoriserade bedömningen i laborativt arbete i godkänt eller icke-godkänd och           
ansåg inte att andra betygsnivåer var relevanta. Det som lärarna i det här fallet bedömde var                
elevernas laborationsrapporter, som analys och diskussionsdelen, och inte det praktiska          
arbetet i sig, DAPS. Det i sin tur indikerar att de bedömer IAPS från de laborativa momenten                 
i formativt syfte (Korp, 2011; Persson, 2020). De flesta lärare använde laborationsrapporter            
för att få en bredare överblick av elevers förståelse av ämnet och inte bara den utförda                
laborationen (Persson, 2020; Karlsson, 2016; Andersson, 2006; Gunnlaugsdottir, 2016). 
 
När två biologilärare på gymnasiet studerades (Kirsten, 2010) visade det sig att de la tid på att                 
bedöma laborationsrapporter både summativt och formativt. En av lärarna uttryckte att           
laborationsrapporterna sparas för att i slutet av kursen få en helhetsbild av elevernas             
prestationer, vilket är ett exempel på summativ bedömning av biologilaborationer. Den           
formativa aspekten lyfts fram genom att lärarna lämnade kommentarer på sådant som de             
ansåg kunde förbättras till nästa tillfälle. De förde däremot ingen dialog med eleverna för att               
se om de hade fått till sig återkopplingen (Kirsten, 2010). Denna form av bedömning gynnar               
inte nödvändigtvis elevens lärande, det är snarare en bedömning på vad de kan just nu               
(Nyström, 2004). Trots att återkopplingen har ett formativt syfte behöver det inte betyda att              
det används formativt. Dock belyste lärarna att även om de inte jobbar med återkopplingen i               
efterhand så kunde de se en positiv utveckling hos högpresterande elever som själva tog på               
sig ansvaret att jobba med sitt lärande (Kirsten, 2010). 
 
Här kan en skillnad ses mellan den bedömning som gymnasielärare och högstadielärare            
behöver göra kring laborationer (Persson, 2020). I Skolverket (2011b) förekommer en           
gradering av laborationers genomförande i lgr11, kursplanen för högstadie, vilket indikerar           
att högstadielärare i en högre grad behöver använda sig av DAPS för bedömning av praktiskt               
arbete. Det skiljer sig även i hur gymnasie-och högstadielärare resonerar kring behovet av             
betygsunderlag för laborativt arbete (Persson, 2020). 
 
Högstadielärarna uttryckte att de använder sig av både DAPS och IAPS som            
bedömningsunderlag. De tydliggjorde att de inte hade laborativa prov mer än det nationella             
provet samt att de inte förde anteckningar på elevers presentationer i samband med DAPS.              
De använde sig därav inte av summativ bedömning i detta sammanhang (Persson, 2020).             
Även i den engelska skolan visar en studie (Abrahams, Reiss & Sharpe, 2013) att              
bedömningen av laborativt arbete sker summativt och att det utformar sig efter de kriterier              
som finns för att kunna använda summativa metoder (Abrahams et al., 2013). 
 
Lärare kan sägas bedöma två typer av kompetenser under laborationsmomenten;          
processkompetenser och praktiska kompetenser. Processkompetens handlar om elevers        
förkunskaper som påverkar hur de genomför laborationer, exempelvis hur de förbereder           
laborationen för ett korrekt genomförande. Här är det viktigt att mätningar genomförs med             
största möjliga noggrannhet och relevans samt självständigt arbete. De praktiska          
kompetenserna handlar om det fysiska utförandet av laborationer, som korrekt hantering av            
laborationsinstrument, vilket indikerar att utförande i praktiskt arbete graderas (Persson,          
2020).  
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3.3.4 Elevers perspektiv på bedömning 
I Uronen-Hanssons studie (2019) tillfrågades eleverna vad de tyckte om den bedömning som             
de har fått av biologilaborationerna. Eleverna uttryckte att de såg den formativa bedömningen             
som något positivt. De använder återkopplingen för att bland annat vara aktiva i sitt lärande               
(Uronen-Hansson, 2019). Det man har kunnat se från en tidigare studie (Hult & Olofsson,              
2017) är att eleverna väljer att lägga tid på det som ska bedömas. Om laborationerna inte                
väger lika mycket vid bedömning som övriga delar av undervisningen, förmedlas att            
laborationer inte är viktigt  (Hult & Olofsson, 2017).  
 
Resultatet i Uronen-Hanssons (2019) studie tyder även på att eleverna inte förstår hur             
bedömningen av laborativt arbete anknyts till styrdokumenten. Det beror bland annat på att             
värdeorden som används i kunskapskraven framstår som otydliga. Eleverna saknar därför en            
tydlig uppfattning om vilka delar av biologilaborationerna som bedömningen baseras på           
(Uronen-Hansson, 2019). 
 

“ ..dom betygskriterierna som finns som 'enkla resonemang' 'välgrundade         
resonemang' eller 'välnyanserade resonemang' vad betyder de i en labbsituation?”          
(Uronen-Hansson, 2019, s.28). 

 
Hela 80 procent av de elever som tillfrågades visste inte vilka bedömningskriterierna var för              
laborationerna (Uronen-Hansson, 2019), vilket går att se i de två elevsvaren nedan: 
 

”Så det finns vissa kunskapskrav men vi är inte informerade vilka de är som är direkt                
kopplade till laborationerna” (Uronen-Hansson, 2019, s.28). 

 
“För att kunna vara motiverad och liksom göra sitt bästa till den nivån man vill så är                 
det bra att veta vad som krävs för att nå den nivån man önskar. Det fungerar som                 
motivator” (Uronen-Hansson, 2019, s.28).  

 
Andersson (2006) skriver att elevernas bild av vad bedömningen baserades på skilde sig från              
lärarnas. De hade uppfattningen att bedömningen baserades på bland annat korrekta resultat            
vid laborationstillfället samt visad förståelse, något lärarna inte höll med om. Intressant var             
också att eleverna upplevde att skrivuppgifter, som laborationsrapporter, inte bedömde de           
kunskaper de hade i laborativt arbete. Däremot visar Uronen-Hanssons (2019) nyare studie            
att elever anser att de får visa sina laborativa kunskaper bäst med hjälp av just               
laborationsrapporter och att dem påverkade deras betyg i ämnet. Även om eleverna ansåg att              
laborationsrapporter bör tas med i bedömningen, menade de att dessa inte bör väga lika              
mycket för betygsunderlaget som den övriga undervisningen (Uronen-Hansson, 2019). 

3.3.5 Nationella prov 
Det har föreslagits att den laborativa delen av de nationella proven kan användas som              
underlag för hur bedömningen av biologilaborationer kan ske (Persson, 2020; Sund & Sund,             
2017). Av tillfrågade högstadielärare var det ingen som ansåg att nationella proven            
tydliggjorde kunskapskraven men majoriteten av lärarna ansåg att det förtydligat          
bedömningsnivåerna. Detta har de sedan kunna använda som en utgångspunkt när de            
bedömer sina egna biologilaborationer (Sund & Sund, 2017). 
 
Cirka 80 procent av högstadielärarna ansåg att de nationella proven underlättar deras            
planering av den laborativa biologiundervisningen (Skolverket, 2004). Lärare baserar en stor           
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del av sin biologiundervisning på nationella provens utformning. Trots att eleverna visar på             
högre resultat än tidigare på proven, menar lärarna att det inte är en konsekvens av den                
anpassade biologiundervisningen. Elevers högre resultat på de nationella proven implicerar          
dock att deras lärande påverkas positivt av det upplägg som nationella proven har på              
biologilaborationer. Däremot är det inte provet i sig som anses bidra till elevens lärande utan               
det handlar om den återkoppling som fås och hur provet används. En studie (Sund & Sund,                
2017) visar att lärare inte för en konversation med eleverna under pågående provtillfälle för              
att undvika att vilseleda eller hjälpa andra i klassen på vägen. Det leder till att de får                 
bedömningen summativt i form av ett resultat och får inte ut så mycket av provet i sig då de                   
inte får till sig hur de kan utvecklas (Sund & Sund, 2017).  
 
Det förekommer ett språk i det laborativa nationella provet som inte uppfattades som             
vardagligt av eleverna. De hade svårt att urskilja vad som efterfrågades när, då avancerade              
begrepp användes (Åström & Eklöf, 2011).  
 

”Det var bra prov men själva språket gjorde en förvirrad när man inte bor i ställen                
där man snackar med varandra med avancerade ord så förstår man inte riktigt”             
(Åström & Eklöf, 2011. s.36). 

 
Lärare ansåg även att den laborativa delen av det nationella provet i biologi inte möjliggjorde               
för eleverna att visa sina kunskaper (Sund & Sund, 2017). Ungefär hälften av eleverna              
uttryckte att de var så nervösa att de glömde bort mycket och visade inte vad de egentligen                 
kunde. De ansåg att nationella provet inte liknade deras vanliga laborativa biologiprov, som             
de menar var lättare. Däremot ansåg 90 procent att det var viktigare än de vanliga proven,                
vilket inte är konstigt då denna studie genomfördes år 2010, samma år som det kom en                
reform om att de nationella proven ska användas som betygsunderlag (Åström & Eklöf,             
2011). 

3.3.6 Utmaningar med bedömning av laborationer 
Svårigheter uppkommer när en hel klass prestationer behöver observeras och bedömas           
individuellt (Jönsson, 2012). Det är svårt för lärare att observera varje elevs hela             
laborationsprocess vilket innebär att detaljer, som kan vara avgörande för de olika            
betygsnivåerna, kan utebli (Sund & Sund, 2017). 
 
Sociala interaktioner elever emellan, och mellan lärare och elever kan utgöra ett hinder för              
lärares bedömning av elevers laborativa kunskaper. Det är i dessa situationer svårt att urskilja              
vilken kunskap som är elevens egna samt vilken kunskap som denna har fått från sina               
klasskamrater. De kan även påverka varandras resultat genom att exempelvis kontaminera           
materialet som eleven efter ska använda. Detta blir problematiskt när resultatet påverkar            
betygsättningen, där ett korrekt resultat krävs för ett högre betyg (Persson, 2020). Sund och              
Sund (2017) kunde i deras studie observera att den utrustning som den första eleven tog för                
att utföra laborationen, valde även klasskompisarna som kom efteråt. På liknande sätt står             
lärare inför utmaningen att inte försäga sig under de examinerande momenten när elever             
ställer frågor eller gör fel på vägen (Persson, 2020; Sund & Sund, 2017). Det behöver inte                
alltid handla om muntliga svar utan lärare kan bekräfta elevers funderingar via sitt             
kroppsspråk som exempelvis med ett leende och på så sätt ge eleven önskad återkoppling              
under pågående laboration. Detta menar lärarna har lett till situationer där de har gett eleverna               
för mycket hjälp (Sund & Sund, 2017). 
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Högstadielärare belyser att det finns utrymme för tolkning av betygskriterierna för           
laborationer där en graderingen av elevens utförande förekommer. Det i sig leder inte till en               
konsekvent bedömning av elevers prestationer under biologilaborationerna. Detta gäller även          
för gymnasielärare som använder sig av sin intuition eller magkänsla som betygsunderlag            
(Persson, 2020; Karlsson, 2016; Jönsson, 2013; Andersson, 2006). Enligt Persson (2020)           
upplever högstadielärare det svårt att under laborationens gång urskilja betygskriterierna          
baserat på sina observationer, dels på grund av distraktioner. Detta är något som             
gymnasielärarna i Perssons studie (2020) menar inte borde ligga till grund för elevers             
betygsunderlag. 
 
 
 

4 Diskussion 
 
Lärares syften med laborationer i biologi skiljer sig åt. Överlag förekommer det dock tre              
olika syften som delas upp i allmänna och specifika syften. Till de allmänna syften hör att                
elever utvecklar kognitiva färdigheter, medan utveckling av affektiva aspekter och laborativa           
färdigheter tillhör de specifika syftena. Våra resultat har dock visat att dessa syften inte alltid               
framkommer eller uppfattas av elever. Bland annat beror detta på att lärare inte             
kommunicerar dessa syften på ett tydligt sätt. Det kan dessutom bero på            
laborationsinstruktioner som inte stödjer lärares tänkta syften. Det går däremot att se att äldre              
elever i större utsträckning utvecklar förståelse över de mål som läraren vill uppnå med sina               
laborationer. Detta implicerar att lärares generella mål för sina laborationer behålls mer eller             
mindre konstanta. Vi menar att om samma typ av mål återkommer under olika laborationer              
genom årets gång, ges elever fler tillfällen att förstå och implementera dem. Olika             
laborationer bidrar till en varierad undervisning vilket i sin tur möjliggör för fler elever att ta                
till sig syftet. 
 
Vidare visar ett flertal studier att både lärare och elever vill ha fler laborationer, då de överlag                 
anser att laborationer bidrar till en utvecklad kunskapsförståelse. Elever anser därmed att de             
lär sig mer av fler laborationsmoment i undervisningen. Däremot finns det även studier som              
motsäger sig detta och föreslår istället att de laborativa momenten anses vara det minst              
tråkiga alternativet för elever. Det finns även forskning som säger att elever lär sig mest               
genom öppna laborationer, medan elever själva har uttryckt att de lär sig mer under lärarledda               
undervisningsmoment. Detta skulle i sin tur motbevisa Deweys learning by doing teori samt             
de socialkonstruktivistiska ideerna. Det är dock viktigt att notera att flera studier istället             
stödjer denna teori, bland dessa Hart et al. (2000) som uppmärksammade att laborationer             
utvecklade elevers kunskaper och förståelse inom biologi, vilket stödjer learning by doing            
teorin. Studien är relevant inom biologiämnet trots att studien bygger på kemilaborationer.            
Detta då författarna drar slutsatser som är övergripande för alla naturvetenskapliga ämnen.            
Även i studiens resultatdel är det sällan författarnas resonemang endast behandlar kemi.  
 
Anledningen till varför resultaten motsäger varandra kan vara många. Vi föreslår att en skulle              
kunna vara på grund av olika lärandestilar som lärare anammar vilket i sin tur påverkar vilken                
typ av undervisning som elever upplever. En annan kan tänkas vara att styrdokumenten har              
varierat genom åren som forskningen har genomförts och att det har påverkat vad som              
undervisas och hur detta sker. Dessutom skulle de varierande resultaten kunna bero på att de               
studier som har använts definierar laborationer på olika sätt. Därmed kan det ha förekommit              
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olika former av laborationer, som exempelvis experiment och fältstudier, studierna emellan,           
vilket i sig kan tänkas påverka resultatet. 
 
Det som har gått att se genomgående är att det för elevers del inte räcker att de endast                  
genomför laborationen för att den ska vara meningsfull. De behöver även ges utrymme för              
reflektion av deras observationer. Hur den formativa och summativa bedömningen av det            
laborativa momentet ser ut har också visats spela roll för att elever ska anse att det bidrar till                  
deras kunskapsutveckling. Dessa slutsatser anser vi vara fullt rimliga då det annars är svårt              
för elever att veta hur de kan utvecklas inom ämnet om de inte får veta vad som kan                  
förbättras. Att bara få ett resultat i handen bidrar inte till förståelsen att det finns utrymme för                 
förbättring. 
 
Det är viktigt att notera att denna studie har påvisat att biologilaborationer är en              
undervisningsform som kan bidra till olika typer av kunskap, bland annat laborativa            
arbetsfärdigheter samt förståelse för biologins teorier. Dock präglas implementeringen av          
dessa syften i laborationsundervisningen av svårigheter som biologilärare inte kan påverka,           
bland annat elevgruppens storlek, mångfald och ämnesintresse. Detta tydliggör för          
skolverkets bristande och icke-verklighetstrogna förväntningar på biologilaborationer. Ett        
exempel på detta är deras positiva och uppmuntrande inställning till öppna laborationer,            
vilket i verkligheten skulle kräva mycket resurser, bland annat i form av extra pedagoger.              
Detta för att bidra till att upprätthålla en positiv lärandemiljö både vad gäller att maximera               
stöttning av elever samt kontroll över elevgruppen. Ett annat exempel är nationella provets             
biologilaborationer vars redan förutbestämda bedömning är tänkt att kunna agera som ett            
redskap för lärare i deras egna biologilaborationer. Även om de har visat sig förtydliga vilka               
svar som krävs för de olika betygsnivåerna i lärares bedömning, upplever varken lärare eller              
elever att de förstår kunskapskraven. Dessutom anses den återkoppling som fås i samband             
med provet som vag och icke-bidragande till elevers lärande. Även om den är tänkt att agera                
som stöd för lärares bedömning av laborationer har våra resultat visat att det inte ser ut så i                  
praktiken. 
 

4.1 Källdiskussion 
Några av de svårigheter som möttes på vägen hade att göra med de källor som fanns.                
Majoriteten av den forskning som har genomförts inom detta område i Sverige, skedde i              
början på 2000- talet och tidigare. Detta försvårade exempelvis genom att de styrdokument             
som forskarna baserade sina slutsatser på, inte längre är aktuella. I och med bristen på               
forskning gjord i Sverige, har även internationell forskning använts, främst från           
engelsktalande länder. Även detta försvårade arbetets gång då de i dessa länder har andra              
skolsystem där lärarens roll och sätt att se på undervisningen kunde skilja sig från hur det ser                 
ut i Sverige. Dock har bara forskning använts där författarna generaliserar sitt resultat och där               
variation i skolväsendet länderna emellan inte har en inverkan på slutsatsen. På grund av de               
få förekommande studierna som explicit behandlar biologilaborationer, har dessutom         
forskning som behandlar kemilaborationer använts. Detta har endast förekommit om          
författarna själva har dragit generella slutsatser för de naturvetenskapliga ämnena överlag.  
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4.2 Framtida forskning 
Under rådande COVID-19 pandemi har det nu blivit mer viktigt för lärare än någonsin förr               
att genomföra meningsfulla virtuella laborationer. Det finns en del forskning kring virtuella            
exkursioner sedan en tid tillbaka där detta har visats minska kostnader som exkursioner             
annars kan innebära. Däremot finns det betydligt mindre forskning om virtuella laborationers            
inverkan på elevers lärande. Här handlar det dessutom om andra typer av behov, som              
exempelvis att, inte endast lärare, utan även elever ska kunna vara aktiva och genomföra de               
tänkta laborationerna, med utrustning som de har hemma. Detta behöver nödvändigtvis inte            
ske varje gång men som resultatet ovan visar, är elevaktiva laborationer viktiga för både              
kognitiva och affektiva aspekter av elevers lärande. 
 
Dessutom anser vi att mer satsning bör göras på forskning om laborationsundervisningens            
olika aspekter i svensk skola. Detta gäller framförallt dess svårigheter i praktiken, samt vilka              
konsekvenser detta får för elevers lärande. Sådan relevant forskning skulle bidra till en mer              
trovärdig analys av laborationsundervisningens kvalitet i den svenska skolans         
biologiundervisning.  
 
 

4.3 Slutsatser 
Denna litteraturstudie har resulterat i en överblick över lärares och elevers upplevda syften             
med biologilaborationer. Det kunde ses att det förekom skillnader mellan de syften som lärare              
upplevde att de hade med sina laborationer samt de syften som elever menade framkom. Vad               
laborationer egentligen bidrar med i elevers lärande har också varierat studierna emellan.            
Däremot finns det en generell bild av att biologilaborationer bidrar till att öka elevers              
kunskapsförståelse och utveckla deras förmågor att jobba naturvetenskapligt. Hur mycket          
laborationerna bidrog till deras lärande berodde på flera aspekter så som exempelvis            
elevernas intresse för ämnet, typen av laboration de hade samt vilken lärandestil deras lärare              
hade anammat. Dessutom framgick det att beroende på hur bedömningen av laborationer gick             
till bidrog laborationerna olika mycket till elevers lärande.  
 

4.3.1 Didaktiska konsekvenser  
Denna studie har gett oss ett bredare perspektiv på laborationsundervisningen i relation till             
vår framtida yrkesroll som biologilärare. Framförallt handlar det om att kommunicera           
laborationens syfte på ett tydligt sätt och ge laborationsmomenten ett kunskapsmässigt syfte.            
Laborationsinstruktionerna bör även granskas för att de ska stödja det tänkta syftet. Den             
sociala interaktionen bör dessutom ses som ett redskap för lärande, då den bidrar till att               
förhindra naturvetenskapliga missuppfattningar. Elev- elev interaktioner framställs i samband         
med biologilaborationer som negativa då det försvårar lärares arbete med individuell           
bedömning. Däremot kan elever bidra till att gynna varandras lärande genom dessa            
interaktioner då de kan förklara och hjälpa varandra på ett sätt som inte alltid lärare kan. Det                 
är dock viktigt att inte glömma att lärande är individuellt och att elever lär sig på olika sätt.                  
Biologilaborationer kan därmed missgynna lärandet för elever med bland annat sämre           
teoretiska kunskaper. Att arbeta med formativ bedömning, för att stötta och motivera elever,             
är därför essentiellt. Det är dessutom viktigt att summativt examinera elevernas laborativa            
kunskaper för att gynna deras studiemotivation. Examinationen bör utformas i enlighet med            
laborationens syfte, för att kunna bedöma om laborationen har givit eleverna de tänkta             
kunskaperna.  
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