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Sammanfattning  

Kunskaper inom naturvetenskap har stor betydelse för ekonomi, människors liv och hälsa 

samt inte minst vår miljö. För att erhålla både breda, allmänbildande kunskaper och mer 

specialiserade, djupa kunskaper behöver barn och ungdomar läsa naturorienterande ämnen 

redan i grundskolan. För att få elever att intressera sig för naturvetenskap behöver 

undervisning utformas på ett sätt som väcker elevernas intresse och nyfikenhet. Detta kan 

bland annat uppnås genom att varva laborationer med teori.  

Det här examensarbetet är en studie av hur kemilärare ser på laborationer och hur deras syn 

kan relateras till den nuvarande kursplanen i kemi. Resultatet visar att lärarna värdesätter 

laborationer, men även hur laborationer inte uppnår erforderlig kvalitet när lärarna saknar 

förutsättningar, som de uttrycker det, för att genomföra bra laborationer. Vidare framkommer 

det att lärarna uppfattar det som att kursplanen inte, på samma sätt som tidigare, tar fasta på 

laborationers betydelse för att uppnå undervisningsmålen.    

Studien underbyggs av kvalitativa intervjuer med åtta högstadielärare på två skolor i 

Stockholms län.  

  

Nyckelord: laborationer, naturvetenskap, kemi, laborativ undervisning, läroplan, kursplan   
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Abstract  

Natural science is of great importance to economics, people's lives and health as well as our 

environment. In order to obtain both broad, general knowledge and specialized, deep 

knowledge, students need to study science already in primary school. In order to make 

students more interested in science, teaching needs to be designed in a way that arouses 

students' curiosity. This can be achieved, for example, by finding a good mix between practical 

laboratory work and theoretical sessions.  

This is a study of how chemistry teachers view laboratory teaching and how their view can be 

related to the current syllabus in chemistry. The result shows that teachers value laboratory 

work, but also how laboratory work does not achieve the necessary quality when teachers lack 

the conditions, as they perceive it, to carry out good laboratory work. In addition, it shows that 

teachers think that the syllabus does not attach the same level of importance as before to 

laboratory exercises to achieve the teaching objectives.  

The study is based on qualitative interviews with eight science teachers at high school level in 

Stockholm County.  

 

Key words: laboratory work, laboratory teaching, science, chemistry, syllabus   
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Förord  

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare docent Helena Lennholm och 

universitetslektor Susanne Engström för det stöd och den vägledning jag fick under mitt 

arbete med detta examensarbete.   

  

Jag ber också att få tacka alla lärare som har ställt upp på intervjuer.   

  

Sist men inte minst, ett varmt tack till min man och mina barn som har varit ett mentalt stöd 

under hela utbildningen på KTH.   

  

  

Lidingö, augusti 2019  

  

Tanya Arpi  
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1 Inledning  

Jag har ända sedan jag gick i grundskolan i Thailand varit intresserad av naturvetenskap. Men 

jag hade aldrig möjlighet att laborera varken i grundskolan eller på gymnasiet. Jag minns att 

jag hade en lektion i kemiämnet i årskurs fem då läraren utförde ett experiment som handlade 

om vattentillstånd vid olika temperaturer. Hon fyllde vatten i en liten glasflaska och förslöt 

den med ett lock. Sedan frös hon ner flaskan och vattnet till noll grader.  Jag kunde se att 

locket flög av och att vattnet frös till is som expanderade och hamnade delvis utanför flaskan. 

Det tyckte jag var både intressant och spännande att se. Det var då jag bestämde mig för att 

läsa det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet i Thailand. Väl på gymnasiet fick jag se 

min kemilärare demonstrera experiment regelbundet, vilket fick mitt intresse för 

naturvetenskap att stärkas ytterligare.   

Enligt Sjøberg (2010) har dagens ungdomar har varken upplevt industrirevolutionen eller 

tider då svält och sjukdomsepidemier härjade i Sverige. De har svårt att föreställa sig hur det 

var när det varken fanns elektricitet, TV-sändningar eller rinnande vatten. De tror att livet 

alltid har varit i stort sett som det är idag. Detta kan vara en av orsakerna till att många 

ungdomar inte intresserar sig för naturvetenskap och teknik idag, vilket också innebär att 

kunskapsnivån inom dessa områden riskerar att minska. Följden är att många av de 

bristyrken som idag identifierats kommer att fortsätta att vara bristyrken eftersom de kräver 

naturvetenskaplig gymnasieutbildning och intresse för naturvetenskapliga ämnen, däribland 

kemi (UKÄ, 2019). Sådana yrken är exempelvis läkare, tandläkare, biomedicinsk analytiker 

och ämneslärare i kemi.  

Det låga intresset för naturvetenskap och teknik, som bygger på en naturvetenskaplig grund 

enligt Sjøberg (2010), kan innebära även andra problem framöver. I en artikel i Svenska 

Dagbladet (SvD), författad av Johan Carlo Olsson och publicerad sommaren 2019, ges bilden 

av att miljoner svenska jobb hotas av robotar och automatiserade processer i framtiden. Det 

kräver kunskaper inom naturvetenskap och innebär stora framtida möjligheter för de elever 

som väljer en naturvetenskaplig eller teknisk studieinriktning efter grundskolan eller 

gymnasiet.   

Även den digitalisering som sker i samhället och utveckling inom exempelvis energiområdet 

underlättas om det finns naturvetenskaplig och teknisk förståelse hos befolkningen och en 

stor andel utbildade ingenjörer och naturvetare. I denna studie fokuserar jag på 

frågeställningen huruvida laborationer kan öka högstadieelevers intresse och kunskap för 

naturvetenskap. Jag utgår ifrån lärares reflektioner gällande den laborativa undervisningen, 

inklusive möjligheterna att genomföra bra laborationer. Slutligen undersöks lärarnas bild av 

den nuvarande kursplanen för kemi.  
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2 Litteratur och tidigare forskning samt läroplaners 

innehåll  

2.1 Vikten av naturvetenskaplig kunskap och laborationer  
Samhället står inför stora utmaningar. För att lösa många av problemen krävs kunskaper 

inom naturvetenskap. Det kan vara olika tekniska problem eller miljöproblem. Sjøberg (2010) 

har tagit fram fyra argument för undervisning i naturorienterande ämnen, nämligen:   

1) Ekonomi: dess betydelse vid förberedelse för yrke och utbildning i ett 

högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. Dagens samhälle har förändrats 

och arbetslivet kräver arbetskraft med hög teknisk och naturvetenskaplig kompetens. 

Därför ska skolan förbereda och rusta ungdomar för samhällsförändringar och för att 

de ska kunna bidra till att upprätthålla och stärka Sveriges internationella 

konkurrensförmåga och ekonomi.    

2) Nytta: dess betydelse när det gäller att praktisk klara av att bemästra vardagslivet 

i ett modernt samhälle. För att klara vardagliglivet behöver vi ha baskunskaper inom 

naturvetenskap. Vi kommer alla i kontakt med teknik i dagens samhälle. Därför 

behöver vi förstå hur saker och ting fungerar för att kunna lösa vardagligt problem. 

Utan den kunskapen blir livet svårare.  

3) Demokrati: dess betydelse för initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande 

i demokratin. Många av de utmaningar som blir stora politiska frågor har en 

förankring i vetenskap och teknologi, till exempel diskussionen om växthuseffekten, 

klimatförändringar och global uppvärmning. För att delta i den demokratiska 

diskussionen och kunna påverka besluten som fattas behöver vi ha grundläggande 

kunskaper inom naturvetenskap.   

4) Kultur: som en viktig del av människans kultur. Vetenskapen är en kulturprodukt. 

Vetenskap har vuxit fram i ett bestämt kulturellt sammanhang och påverkar 

värderingar hos befolkningen i olika kulturer.  

Det finns många definitioner av vad som menas med laborationer. Sjøberg (2010) definierar 

laborationer som experiment och praktiskt arbete. Experiment kan genomföras i grupper eller 

enskilt och äga rum i ett laboratorium eller ute i naturen. På senare tid har Sjøberg (2010) 

omdefinierat laboration som något som innehåller olika arbetssätt som bedrivs i en specifikt 

utrustad sal där det finns specifika kemikalier.  

Hult (2000) har definierat en laboration som en aktivitet man studerar för att pröva eller 

bekräfta en tanke eller teori medan Högström (2009) definierar det som ett praktiskt arbete 

som kopplas till en särskild plats eller en laborationssal där praktisk undervisning sker.   

Jenkins (1999; Högström, 2006) har delat in målen med laborativt arbete i tre 

huvudområden:   

1) Utveckling av kunskap och förståelse (den kognitiva domänen)  

2) Attityd och motivation (den affektiva domänen)  

3) Laborativa färdigheter och arbetssätt (den psykomotoriska domänen)   

Av dessa anser Högström att de två mest betydelsefulla är att utveckla kunskap om hur 

undersökningar och experiment växelverkar med begrepp, modeller och teorier samt att 

utveckla laborativa färdigheter (Skolverket, 2000; Högström, 2006). Hofstein har bland 

annat sagt följande:  
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Målen för laborationer är att utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp och 

naturvetenskapens karaktär, att utveckla intresse, motivation, problemlösningsförmåga, 

praktiska färdigheter och ett naturvetenskapligt tankesätt att anknyta naturvetenskaplig 

kunskap till det vardagliga livet samt att ge eleverna erfarenhet av hur man arbetar i 

naturvetenskap (Hofstein, 2004; Högström, 2006, sid 55).  

Hofstein (2013) menar vidare att läraren har en nyckelroll under laborationen. Om lärande 

ska ske under laborationen måste läraren tydliggöra laborationens syfte och formulera målen 

för eleverna. Läraren ska också vara mottaglig för elevernas tankar och idéer samt diskutera 

och förklara laborationens resultat med eleverna.  

Sjøberg (2010) listar upp ett antal mål till laborationer. De kan bekräfta lagar, teorier och 

samband och vara ett sätt att demonstrera tillämpning av teorin. Elevers motivation och 

självförtroende förbättras också. Dessutom lär de sig att sig använda laborativ utrustning.  

Högström (2009) instämmer med Sjøberg att målen till laborationen handlar om att koppla 

ihop teori med praktik samt att utveckla experimentella färdigheter hos elever och få dem att 

tänka vetenskapligt. Ett annat mål är att utveckla barnens förmåga att tänka och reflektera 

kring det laborativa arbetet. Han betonar också betydelsen av att försäkra sig om att eleverna 

verkligen känner till laborationens mål. Annars främjas inte deras lärande.    

Enligt Hult (2000) är laborationer av stor betydelse inom naturvetenskap och teknik och det 

finns flera skäl till att laborationer ingår i naturvetenskaplig utbildning. Hult har utvecklat 

och sammanfattat laborationers syften från en studie gjord av Mckelvey (1999) enligt följande:   

Laborationer  

● kan visa tillämpningen av en teori och den kan ge studenterna en både bred och djup 

förståelse av de fenomen som studeras.    

  

● hjälper studenterna att utveckla en analytisk, reflekterande och kritisk förmåga. De 

övas även i att planera och formulera mål.   

● gör ämnet mer meningsfullt, dels genom att fler sinnen används vid lärandet.   

● underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete, till exempel hypotesprövning, 

utvärdering av teorier och hur forskningsresultat accepteras.   

● ger möjlighet att pröva på vetenskapliga tekniker och träna upp sig på hantering av 

instrument, mätmetoder och procedurer.   

● kan ge eleverna lusten att fortsätta sitt lärande och motivera dem för tekniska och 

naturvetenskapliga studier.   

Det finns alltså en ganska stor överensstämmelse mellan forskarnas uppfattningar. Sjøberg 

(2010), Högström (2006, 2009) och Hult (2000) delar uppfattningen att laborationer 

utvecklar kunskap och förståelse för naturvetenskap, bland annat genom att bekräfta teorier. 

De menar också att laborationer utvecklar elevernas praktiska färdigheter. Högström (2006) 

och Hult (2000) anser att laborationer utvecklar elevernas intresse och ger dem lusten att lära 

sig mer samt motivation för vidare naturvetenskapliga studier.   

Högström (2009) och Hult (2000) hävdar att laborationer utvecklar elevers förmåga att 

analysera och reflektera.   
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Hult (2000) tar upp laborationers betydelse när det gäller förståelse för vetenskapligt arbete 

och användning av vetenskapliga tekniker.   

Hofstein (2013) betonar lärarens nyckelroll under laborationen. Om läraren varken är 

engagerad eller har en bra dialog med eleverna under laborationen skulle det alltså kunna leda 

till att syften och mål inte uppnås.   

Hofstein och Lunetta (2004) har lyft fram faktorer som hämmar elevernas lärande i den 

laborativa undervisningen:   

● Receptlaborationer som minskar elevers engagemang och strävan efter bättre resultat   

● Elever som har inställningen att laborationer inte är viktiga för deras lärande  

● Lärare som inte har kunskap om hur laborativ undervisningen ska gå till  

● Begränsade resurser, till exempel brist på utrustning (även Högström 2009) och 

laborationssalar   

Högström (2009) tar även upp utmaningar som att laborativt arbete tar lång tid att förbereda 

och genomföra, brist på tid att resonera med eleverna under laborationen, och trånga 

laborationssalar. Vidare menar han att storleken på gruppen påverkar lärandet under 

laborationer. Han lyfter också fram risken att eleverna ser laborationen som en variation i 

undervisningen. Eftersom laborationen är en aktivitet där eleverna får röra sig och prata 

sinsemellan, kan det finnas risk för att eleverna inte koncentrerar sig på det de ska studera 

under laborationen och istället pratar med varandra om annat.   

Högström (2006) betonar också den enskilde lärarens betydelse för det laborativa arbetet, 

inte minst när det gäller val av lämpliga laborationer som passar till den teori som studeras 

och som kan ha en positiv påverkan på elevers lärande. Här är lärarens kompetens inom 

ämnet avgörande för elevers lärande.  

Det är viktigt att man inte glömmer bort säkerhetsaspekter när man ska utföra laborativt 

arbete i skolan. West med flera (2003) har formulerat en del rekommendationer på hur 

säkerheten vid kemilaborationer kan höjas. De anser att endast behöriga lärare som har 

genomgått säkerhetsutbildning bör tillåtas hålla i laborativ undervisning. Vidare bör det 

finnas maximalt 24 elever i klassrummet och eleverna bör laborera i grupper om två per 

arbetsstation. Det behövs en säkerhetspolicy där rutiner för hantering av olämpligt beteende 

framgår. Det är också viktigt att utforma laborationerna på ett säkert sätt, till exempel genom 

god ventilation och tillgång till utrymmen för lagring av kemikalier.  

Forskningen visar alltså att det finns en hel del utmaningar med laborationer. Utöver brist på 

resurser tar Hofstein och Lunetta (2004) samt (Högström, 2006) upp lärarens betydelse. Om 

läraren saknar kompetens inom ämnet eller förmåga att motivera eleverna påverkas lärandet 

negativt.   

Om säkerhetsrutiner enligt Wests (2003) rekommendationer inte följs kan olyckor ske, vilket 

kan leda till att elever känner oro vid laborationer. Då är det inte troligt att de väljer att studera 

naturvetenskap efter grundskolan.   

Enligt Broman et al. (2011) finns det svårigheter i undervisningen i kemi som kan påverka 

elevers intresse för ämnet. Missuppfattade modeller inom naturorienterande ämnen tas upp 

som ett stort problem. Det har bland annat framkommit i hennes forskning att det är en 

utmaning för eleverna att flytta mellan de tre nivåerna som används för att visualisera 

modeller, nämligen makro-, sub-mikro- och representationsnivåer.  

Broman et al. (2011) beskriver även elevernas och lärarnas svårigheter med modeller inom 

området syror och baser. Hon hävdar att lärare ofta inte betonar de olika modellerna för att 
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beskriva syror och baser. Samtidigt gör blandningen av olika modeller det komplicerat för 

elever att förstå kemi. Därför är det av stor betydelse att de olika modellerna förklaras väl i 

läroböckerna. Modeller, modellering och visualisering är grundläggande, och en kemist 

behöver kunna röra sig fritt mellan dessa nivåer av representation.   

Av ovannämnda skäl upplever många länder problem med att intressera studenter för högre 

studier i naturvetenskap, särskilt kemi och fysik, enligt Broman.  

Enligt Aikenhead (2006) håller lärare ofta med om att det är en god idé att undervisa i kemi 

ur ett vardagsperspektiv, d.v.s. kopplat till vad som är relevant i det vardagliga livet, men de 

gör sällan det när de undervisar själva. Först och främst är de vana vid att studera specifika 

avgränsande discipliner under sina egna akademiska utbildningar, inklusive 

lärarutbildningen. Vardagliga perspektiv kräver snarare ett tvärvetenskapligt tänkande.  

Aikenhead (2006) påstår vidare att lärarna hävdar att det ofta finns brist på material i 

klassrummet. Lärare är också rädda för att förlora kontrollen över klassen, känner sig osäkra 

på sin roll i klassrummet och har svårt för att bedöma elevernas resultat.  

Enligt Bromans et al. forskning från 2011 bör undervisningen i kemi ha ett vardagsperspektiv 

som eleverna kan koppla sin kemikunskap till. Det är av stor vikt att förstå hur denna koppling 

till vardagen kan göra studenter mer intresserade av kemi och förhoppningsvis öka deras 

förståelse och kunskap inom ämnet. Praktiskt arbete, laborationer och demonstrationer 

betraktas som grundläggande arbetsmetoder, något som nämns av både studenter och lärare 

som exempel på hur man kan öka intresset och motivationen för vidare studier i kemi.   

Broman et al. konstaterar dessutom att mängden laboratorietid har minskat i svenska skolor. 

Möjliga orsaker kan vara minskade resurser, lagstiftning avseende nödvändig riskbedömning 

av laboratoriearbete och ökade restriktioner avseende användning av kemikalier. Lärare 

påstår sig vilja införa mer praktiskt arbete inom undervisningen, men menar att bristen på tid 

och pengar leder till att mängden laboratorietid i undervisningen minskar enligt Broman et 

al. (2011).           

2.2 Lärandeteorier som grund för laborativt arbete   
Enligt Säljö (2015) innebär lärande att konstruera, skapa, uppfinna och utveckla sin egen 

kunskap och mening. Han använder begreppet konstruktivism. Lärande sker när eleverna 

ställer frågor och diskuterar svaren tillsammans. Vygotskij (2000) understryker betydelsen 

av språk som ett grundläggande kommunikationsredskap i kunskapsbildning. Vi 

kommunicerar, diskuterar med våra omgivningar och vi lär oss genom dessa enligt Säljö 

(2015). Utan ett gemensamt språk skulle det varken gå att diskutera eller ställa frågor.  

Konstruktivism uppdelas i två perspektiv: sociokulturellt perspektiv och kognitiv 

konstruktivism. Det sociokulturella perspektivet handlar om att lärande sker i samspel mellan 

människor, vid språklig kommunikation. Samspelet med lärare är centralt för elevers 

kunskapsutveckling enligt Säljö (2015), som hävdar att: ”läraren är en nyckelperson när det 

gäller att göra mer abstrakta och institutionella begrepp och kunskapspraktiker tillgängliga 

för nya generationer. Hon eller han kan i samspel med eleven koppla sådana begrepp och 

sätt att arbeta till vad den lärande redan behärskar (Säljö, 2015, sid 103).”  

Den kognitiva konstruktivismen tar utgångspunkt i människors hjärna och minne. När vi har 

löst problem har vi lärt oss någonting som vi kommer ihåg. När vi stöter på samma problem 

igen kan vi lösa det problemet precis som vi har gjort tidigare.   

Enligt Säljö (2015) utvecklas våra tankar ständigt och vi förändras genom erfarenheter. Att 

stimulera barns nyfikenhet och stödja deras försök att förstå omvärlden och tänka kritiskt är 

en viktig del i kunskapsutvecklingen. Han menar att barn som är nyfikna och vetgiriga ska 
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stimuleras och få stöd i deras utveckling av läraren. Det är också viktigt att lära barn tänka 

kritiskt.  

Säljö (2015) poängterade kulturens och omgivningens bidrag till kunskapsutveckling. Han 

menar att individen är en konstruera av sin egen kunskap. Han ansåg också att kunskap och 

utveckling uppkommer genom människors erfarenheter och aktiviteter, d.v.s. att den 

konstrueras aktivt. Individer måste själva engagera sig i kognitivt arbete.   

Säljö (2015) hävdade att människor bildar kunskap genom aktiviteter som syftar till att 

upptäcka hur världen fungerar och genom detta förändras personens tänkande. I linje med 

denna uppfattning har Skolverket i sin läroplan rekommenderat elevaktiva arbetssätt såsom 

grupparbeten och laborationer i den naturvetenskapliga undervisningen.  

Enligt Sjøberg (2010) måste vi själva vara aktiva konstruktörer. Det går inte att ta över andras 

kunskaper eller färdigheter. Han menar att elever som är passiva i klassrummet inte lär sig 

något utan de måste själva vara aktiva och ta till sig och bearbeta kunskap samt bilda egna 

uppfattningar.   

John Dewey (Säljö, 2015) har presenterat en teori, kallad pragmatism, om att lärande sker vid 

mänskliga aktiviteter och utförande av praktiskt arbete. Hans kända metafor för lärande är 

”learning by doing”. Kunskaper ska ha relevans för människors liv, vardag och intressen. 

Skolan ska vara en miljö som aktiverar barnen, bygger vidare på deras nyfikenhet och 

fördjupar deras förståelse för den omgivning de befinner sig i. Vidare ska skolarbetet vara 

omväxlande, menar Dewey.   

2.3 Styrdokument, läroplaner och kursplaner i kemi  
Enligt läroplanen för grundskolan Lgr 2011 (Skolverket, 2018) ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla färdigheter att hantera utrustning och digitala instrument med hjälp av praktiskt 

arbete. Då får eleverna möjligheter att öva på hantering av både den utrustning och de digitala 

verktyg som hör till laborationer.  

Skolverket beskriver det som att ”undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka 

svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska 

undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att 

utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning”.   

Syftet med undervisningen i kemi är enligt kursplanen Lgr 2011 (Skolverket, 2018) att 

eleverna ska ha möjlighet att   

● praktiskt undersöka (laborera) för att få svar på påståenden  

● lära sig hantera digitala verktyg och annan utrustning  

● utveckla kritiskt tankesätt kring bedömning av resultat, andras argument och 

informationskällor  

● utveckla förståelse genom att pröva eller undersöka påståenden med hjälp av 

naturvetenskapliga metoder  

● utveckla elevernas förmåga att analysera praktiska valsituationer som rör miljö, energi, 

hälsa och samhället.  

● lära sig förstå kemins begrepp, modeller och teorier samt deras uppkomst  

● lära sig att skriva naturvetenskapliga texter  

Lidar med flera (2019) har genom enkät undersökt uppfattningen hos lärare som undervisar 

i naturorienterande ämnen i grundskolan. Enligt deras forskning har nya kursplaner, 

nationella prov och kunskapskrav generellt sett bidragit till att en stor andel av lärarna i hög 

grad har förändrat sin undervisning. En relativt hög andel av lärarna, som ingick i Lidars 

studie, instämmer i påståendet att kursplanerna ger dem stora möjligheter att påverka 
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undervisningen. En hel del lärare anser samtidigt att undervisningen har blivit mer styrd och 

strukturerad och att betygsättningen påverkar deras sätt att planera och genomföra 

undervisningen. Det innebär bland annat att de numera måste vara mer noggranna i sina 

utvärderingar av elevernas lärande. Flertalet av lärarna upplever inte sällan en konflikt mellan 

att stödja och utvärdera elevers lärande.  

Enligt Lidars forskning (2019) framkommer det att lärare upplever att de nationella proven 

har bidragit till att göra undervisningsinnehållet i naturorienterande ämnen mer konkret. 

Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till att det upplevs som att innehållet fått ett 

större utrymme. Nationella prov fungerar då som tolkningar av och komplement till 

kursplanerna, vilket ger upphov till en mer specifik och riktad undervisning. Det kan vara en 

av orsakerna till att undervisningen nu har blivit mer ämnesspecifik jämfört med tidigare.  

Enligt Almqvist (2018) finns det tre olika undervisningstraditioner inom naturvetenskaplig 

utbildning:   

1) den akademiska traditionen bygger på idén att vetenskapliga resultat och metoder är 

värda att undervisa  

2) den tillämpade traditionen är inriktad på elevernas förmåga att använda 

vetenskaplig kunskap och färdigheter i sin vardag  

3) den moraliska traditionen handlar om förhållandet mellan vetenskap och samhälle  

Den svenska läroplanen är konsekvent när det gäller att omfatta de tre 

undervisningstraditionerna eftersom de är inbäddade i såväl rekommendationer som de 

förväntade resultaten. Dessutom är den svenska läroplanen fokuserad på ett antal konkreta 

fördelar, som kan förväntas av naturvetenskaplig undervisning, såsom förmågan att beskriva, 

ge exempel, förklara, kommunicera, genomföra undersökningar, skapa texter eller debattera 

naturvetenskapliga ämnen.  

Enligt den svenska läroplanen ska eleverna kunna:   

• förklara vad som händer i omvärlden med hjälp av vetenskapliga begrepp och 

vetenskapliga metoder  

• förstå konsekvenserna av dagliga livsvetenskapsrelaterade beslut, både på individuell 

och kollektiv nivå  

• förstå de problem som kan uppstå i samband med kollektiva beslut där vetenskap 

tillämpas för att lösa sociala problem   

• tänka kritiskt och kunna skilja mellan fakta och tro   

Referenser till alla de ovannämnda undervisningstraditionerna – akademiska, tillämpade och 

moraliska – finns alltså i den svenska läroplanen.    
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3 Syfte och frågeställning  

3.1 Syfte  
I tidigare forskning framkommer det hur viktiga kemilaborationerna är för elevers intresse 

och lärande, samtidigt synliggörs utmaningar. Likaså visar forskning att lärares egna 

tolkningar av kursplaner och andra faktorer påverkar undervisningen, vilket leder till 

variation mellan olika lärares sätt att lägga upp sin undervisning. Min intention med denna 

undersökning är att undersöka hur lärare resonerar om kemilaborationers möjligheter och 

utmaningar samt hur deras uttalanden kan speglas mot den nuvarande kursplanen.  

3.2 Frågeställning  
Denna studie försöker besvara och dra slutsatser utifrån följande frågor:   

  

1) Vilka utmaningar och möjligheter framkommer i kemilärares uttalanden om 

laborationernas betydelse inom kemiundervisning? 

 

2) Hur kan kemilärares uttalanden tolkas i relation till kursplanen?   
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4 Metod  

4.1 Metoder  
För att analysera lärares uttalanden från intervjuerna har jag valt att använda mig av den 

tematiska analysmetoden enligt Braun och Clarke (2006) och för själva intervjuerna en 

kvalitativ och semistrukturerad intervjumetod enligt Bryman (2011).   

Tematisk analys innebär att man utgår från kvalitativa data som samlats in från olika 

intervjuer och i materialet urskiljer olika teman. Teman ska vara representativa för 

intervjumaterialet och relatera till forskningsfrågorna (Braun och Clarke, 2006).   

Braun och Clarke rekommenderar att göra analysen av kvalitativa data stegvis enligt följande: 

1) Transkribera intervjun och läs igenom valda delar av det material som ska analyseras.  

2) Inled kodning av materialet  

3) Utveckla koderna till teman  

4) Bedöm dessa koder och teman till högre ordning – leta efter delteman och sätt namn 

på kärnteman och delteman.  

5) Undersök tänkbara kopplingar och samband mellan begrepp och hur begrepp 

varieras utifrån de olika fallens egenskaper. I detta steg kan forskaren utveckla teman 

och delteman för att få en bild av sambanden.  

6) Visa att teman och delteman är intressanta. Man ska koppla teman till 

forskningsfrågorna och till den litteratur som är relevant för dessa.  

7) Man ska säkerställa att man kan försvara sina teman och att det går att dra slutsatser 

om samband mellan olika teman och deras konsekvenser. Man ska se till att alla 

teman är kopplade till forskningslitteraturen kring det aktuella ämnet. Man ska även 

visa och ge belägg för hur man kom fram till aktuella teman.  

Mitt tillvägagångsätt var inledningsvis att, enligt Brymans kvalitativa och semistrukturerade 

intervjumetod, ställa enklare öppna frågor till lärare kopplade till deras undervisning i kemi 

enligt min frågelista (Bilaga 1). Frågorna ställdes inte i tur och ordning utan anpassades till 

det befintliga samtalet.  Intervjuerna var tänkta att uppfattas som ett vanligt samtal med 

frågor och följdfrågor. Meningen var att både föra samtalet framåt och styra det utifrån de 

frågor jag hade i min lista.   

Efter intervjuerna transkriberade jag lärarnas uttalanden till texter som jag använde för den 

tematiska analysen. Efter transkriberingen av intervjuerna läste jag noggrant igenom texten 

flera gånger och kom fram till teman som sedan förändrades efter ytterligare genomläsningar.  

Jag följde den tematiska analysmetoden (Braun och Clarke, 2006), som beskrivs ovan.  I 

kapitel 5 (Resultat) presenteras de teman som utkristalliserades under min analys. I kapitel 6 

(Diskussion) diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning   

4.2 Urval av intervjuobjekt  
Jag valde att intervjua åtta lärare som alla undervisar i naturorienterande ämnen (kemi, 

biologi och fysik) på högstadiet på två olika grundskolor i samma kommun. Lärarna L1–L7 

arbetar på den ena skolan och L8 på den andra.   
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Tabell 1: Sammanställning över intervjuade lärares behörighet, studiebakgrund, under-

visningsämnen och arbetslivserfarenhet.  

Lärare   Arbetslivserfarenhet  Ämnesbehörighet  Undervisar 

i  

Utbildning  

L1   2,5 år  Ej behörig  NO och MA  Civ. Ing. i teknisk 

fysik 5 år + KPU  

L2   17år  MA, NO och TK  MA, NO 

och TK  

Lärarutbildning 

4,5 år 

(högstadielärare)  

L3   33 år  Ma, fysik, kemi 

och biologi  

MA, NO 

och TK  
Lärarutbildning  

(gymnasielärare)  

L4   22 år  NO, MA och TK  NO och MA  Lärarutbildning 

(åk  

4–9)  

L5   29 år  Kemi, biologi  MA, NO 

och TK  
Lärarutbildning 

(gymnasielärare, 

biologi och kemi)  

L6   14 år  MA, NO och TK  MA, NO 

och TK  

Civ. Ing. + KPU  

L7   7 år  

MA, fysik och 

samhällskunskap 

på gymnasiet  

NO, MA 

och TK  

Journalist- och 

lärarutbildning  

L8  
 

30 år  NO och MA  NO och MA  Lärarutbildning  

  

4.3 Intervjuernas genomförande  
Det började med att jag kontaktade lämpliga lärare och frågade om de kunde ställa upp på en 

intervju och bidra till mitt examensarbete. Sedan bokade vi tid och plats för intervju.   

Intervjuerna genomfördes under april månad 2019 på två skolor inom samma kommun. Viss 

komplettering gjordes under september 2019. De ursprungliga intervjuerna skedde vid 

personliga möten med var och en av lärarna i separata rum i de skolor lärarna var verksamma. 

Varje intervju tog ungefär 30 minuter. Intervjufrågorna, som återfinns i bilaga 1, ställdes som 

öppna frågor och lärarna kunde svara brett och fritt.   

Jag inledde intervjuerna med att fråga om lärarnas arbetslivserfarenhet samt vilken 

studiebakgrund de hade. Sedan ställde jag frågor i huvudsak kopplade till de frågor jag hade 

förberett innan intervjun (Bilaga 1).   
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4.4 Forskningsetiska aspekter  
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2018) ska forskare ta hänsyn till deltagare 

och försökspersoner i forskningsprojekt. Det handlar om att skydda kunskap och 

integritetsintresse mot olika former av skada eller risk för skada för medverkande personer.   

De intervjuade lärarna informerades om syftet med intervjuerna. Jag upplyste dem också om 

att intervjumaterialet enbart skulle användas till detta examensarbete.   

Lärare som ställde upp på intervjuerna var dessutom integritetsskyddade genom att vara 

anonyma. Anonymiteten fick lärarna att prata fritt utan att känna oro för eventuella 

konsekvenser på grund av deras uttalanden. Lärarna kunde avbryta samtalet när som helst 

under intervjuerna.     
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5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet från den tematiska analysen. Citat är presenterade i 

kursiv stil nedan. Lärarna anges som L1, L2, L3, o.s.v.   

I intervjumaterialet hittade jag tre teman som lyfter fram och beskriver centrala innebörder i 

lärares uttalanden kring utmaningar och möjligheter inom kemiundervisning med specifikt 

fokus på laborationer.  

5.1   Att laborera är nödvändigt för att förstå  
Hos samtliga lärare framkommer argument för nödvändigheten av att laborera inom kemi. 

De menar att laborationer ökar elevernas förståelse för teorin och väcker deras nyfikenhet och 

intresse för ämnet. De framhåller också hur laborationerna naturligt skapar dialog och 

därmed ett ökat lärande.  

L1 och L3 beskriver hur laborationer inom kemi är viktiga och nödvändiga, men det måste 

vara laborationer som det går att resonera kring. Tillsammans med L6 ingår de i ett arbetslag 

och har gemensamt valt ut vilka laborationer som ska utföras i undervisningen. Vanligtvis rör 

det sig om en laboration per vecka. De menar att lärare måste välja rätt laborationer om 

eleverna ska få ut något av dem, d.v.s. de laborationer som har en koppling till de olika teorier 

som de går igenom med eleverna enligt kursplanen. Arbetslaget försöker planera in varje 

enskild laboration så att den hamnar efter en genomgång av det teoriavsnitt som laborationen 

är tänkt att belysa. Då uppnås den bästa inlärningseffekten, enligt dem.    

L3 beskriver också att utan laborationer blir det svårt för eleverna att se bevis på tteoretiska 

påståenden. 

Jag tycker att det måste ingå laborationer i alla naturorienterande ämnen. Utan experiment 

blir det svårt att bevisa teoretiska påståenden. […] Laborationer och demonstrationer är 

därför mycket viktiga i undervisningen. Då kan man inspirera elever och öka deras 

förståelse. […] När man har lektioner som omfattar både teorier, laborationer eller 

demonstrationer uppstår frågor och diskussion kring vad som händer och varför.  

L1 framhåller att laborationer tycks förbättra inlärningen eftersom fler sinnen aktiveras såsom 

syn, hörsel, lukt och känsel. Hen berättar vidare att det kan vara svårt för eleverna att 

formulera hypoteser om de inte är pålästa och har god kunskap i ämnet. Därför tycker hen 

inte att det är så viktigt med att lämna in labbrapporter i högstadiet. Istället kan eleverna 

anteckna under laborationen.   

L4 slår fast att det är bra med undervisning i naturorienterande ämnen. Då har man möjlighet 

att varva mellan teori och experiment: ”Det är alltid bra att variera undervisningen. 

Laborationer förstärker förståelsen av teorier.” Hen påpekade att det är viktigt att gå igenom 

resultatet från laborationen tillsammans med eleverna för att säkerställa att eleverna har 

förstått och tagit till sig ny kunskap. L4 framhåller även att repetition kan genereras av 

eleverna själva och deras intresse för aktiviteten.  

”Upprepning är alltid bra. Då eleverna få repetition av undervisningen. […] Jag tror inte 

elev 1 och elev 2 hade förstått laborationen när de fångade vätgaser och tände på gasen men 

de tyckte att experimentet var så roligt att de gjorde om det flera gånger.”  

L2 beskriver, liksom L4 att laborationer förstärker förståelsen av teorier och påståenden: ”Det 

är viktigt att eleverna får möjlighet att laborera. […] Det kan ses som en bekräftelse på vad 

de har läst i boken och läraren har pratat om i klassrummet.”   
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L3 betonar att laborationer väcker nyfikenhet hos eleverna, vilket innebär att de börjar 

fundera och ställa frågor till sin lärare. Därmed skapas ett viktigt samspel mellan lärare och 

elever.  

L1 tycker liksom L3 att laborationer och demonstrationer är viktiga på högstadiet: ”Man 

laborerar och demonstrerar för att eleverna ska kunna diskutera olika fenomen på ett bra 

sätt.” L1 påstår vidare att det är viktigt att välja laborationer som komplement till teorier för 

att skapa förståelse samt uppmuntra till frågor och diskussioner.  

Samtliga intervjuade lärare framhåller att laborationer inom kemi ökar elevers förståelse av 

ämnet i sig. Inte minst kan de få en ”aha”-upplevelse av att se att teorin faktiskt stämmer. 

Lärarna är alltså överlag positiva till laborativt arbete och tycker att variation i undervisning, 

där man varvar teori med laboration, är ett bra sätt att undervisa. Dessutom väcker 

laborationer elevers nyfikenhet och intresse för ämnet samt skapar dialog och lärande.  

5.2   Yttre faktorer försvårar att genomföra kemilaborationer 

med tillräcklig kvalitet  
Samtidigt som samtliga lärare framhåller det nödvändiga med att laborera inom 

kemiundervisningen, beskriver de att laborerandet kan medföra negativa aspekter. Eftersom 

elevgrupperna är stora och skolorna saknar utrustning, vissa kemikalier och lämpliga lokaler 

samt tiden inte räcker till för förberedelser, städning och diskussion blir inte laborationerna 

så värdefulla som de skulle kunna vara. Lärarna framhåller också att lärare ibland har en 

bristande ämneskompetens inom kemi, vilket försvårar laborerande arbete.  

Lärarna framhåller alltså laborerandets fördelar men beskriver hur rådande förhållanden inte 

medger laborationer med sådan kvalitet som krävs. Här synliggörs därigenom en kluven syn 

på laborationer inom kemi, nämligen att de riskerar att förlora sitt värde om de inte kan hålla 

fullgod kvalitet.  

L4 beskriver hur det är svårt att utföra laborativt arbete i undervisningen om elevgruppen är 

för stor, vilket den ofta är om undervisningen sker i helklasser om 25–27 elever, något som är 

vanligt i årskurs 7 på hens skola.   

Det är svårt att labba i helklass. Årskurs 7 har vanligtvis helklasslaborationer. […] Det blir 

så rörigt när hela klassen labbar samtidigt. Alla kanske inte hinner labba då utrymmet är 

begränsat. Då finns det en risk för att alla inte hänger med och lär sig något under 

laborationer eller demonstrationer på grund av att grupperna är för stora. Det är bättre att 

labba i små grupper.  

Tre av lärarna beskriver också att laborationssalar saknar den utrustning och de kemikalier 

som de behöver till laborationer. Detta begränsar deras möjlighet att utföra laborationer och 

demonstrationer. Lärarna beskriver hur skolan inte heller tar säkerheten i laborationssalarna 

på fullt allvar.   

Enligt L7 finns det många brister i laborationssalarna: ”Laborationssalarna bör förbättras 

på många sett. [...] Jag hinner inte springa runt och leta efter kemikalier.”  

L3 beskriver liksom L7 hur laborationssalar bör förbättras och påstår att det inte finns 

tillräcklig med kemikalier och utrustning: ”Labbsalen bör kompletteras. Den utrustning som 

man behöver saknas ofta. Jag kommer att ta fram ett förbättringsförslag och ta upp det på 

ett ledningsgruppsmöte. Det är mycket som behöver förbättras.”  

L3 uppger också att bristen på utrustning och kemikalier i skolan tyvärr påverkar valet av 

laborationer: ”Vi laborerar med de saker som finns i laborationssalen.” Det innebär ofta att 

laborationerna blir enklare.   
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L2 framhåller hur det är svårt att få tiden att räcka till för att hålla ordning i 

laborationssalarna. Hen föreslår att arbetslaget bör avsätta tid för iordningställande av 

salarna som kan omfatta städning, påfyllning av kemikalier, etc. De bör också utse en 

säkerhetsansvarig. Men inget av detta sker, vilket försvårar laborativt arbete.   

L5, likt de övriga lärarna, framhåller laborationer som en viktig del i undervisning på 

högstadiet men hen hinner inte med alla förberedelser innan lektionen. Hen tycker också att 

diskning och städning efter laborationen tar mycket tid, som inte finns.   

Jag har tyvärr inte tid att planera, leta runt efter de kemikalier jag behöver och städa 

efterlaborationen. Därför avstår jag ibland från att labba när jag undervisar i kemi.  

Två av lärarna uttryckte att de inte har tillräckligt med kunskap i ämnet kemi, vilket försvårar 

förberedandet av laborationer. De upplever kemiämnet som abstrakt.  

5.3   Laborationer prioriteras inte i kursplan och läroböcker 
De flesta av de intervjuade lärarna har arbetat många år som lärare och har följt utvecklingen 

av läroplanerna. De beskriver att nuvarande kemikursplan är mycket tolkningsbar och inte 

särskilt konkret. Visserligen går det att uttolka goda argument för praktiskt arbete men det 

finns också en frihet att till stor del välja bort laborationer.   

Det finns ett betydande fokus på att låta elever utveckla förmågan att analysera och reflektera 

kring kemi samt utveckla insikter för hållbar utveckling. För övrigt beskriver lärarna att den 

litteratur de använder är väl anpassad till kursplanen och att kursinnehållet har minskat med 

avseende på laborationer och ökat med avseende på kopplingar till hållbar utveckling.   

Lärarna framhåller också att kunskapskraven har sänkts. Laborationer verkar ha fått en 

mindre framträdande roll i den nuvarande läroplanen. L8 beskriver hur hen främst följer 

kursboken och att den är väl anpassad till läroplanen: ”Jag har jobbat som lärare under tre 

olika läroplaner. De är luddiga, oklara och svåra att tolka men böckerna bygger på 

läroplanen.”  

L1 och L6 beskriver likaså hur kursbokens innehåll blir styrande.   

L1: ”Jag eftersträvar att hålla mig till kurslitteraturen i min undervisning. Sedan 

kompletterar jag innehållet utifrån mina egna kunskaper och erfarenheter.”   

L6: ”Kemiböckerna är anpassade efter kursplanen. Min undervisning följer därför 

kurslitteraturen. Jag uppfattar det som att kursplanen lägger stor vikt vid analys och 

reflektion.”  

L2, L3, L4, L5 och L7, de flesta med många år i läraryrket bakom sig, beskriver kursplanen 

som ganska generellt skrivna och att det finns stort utrymme för tolkning. Dessa lärare 

upplever visserligen en fördel med detta utrymme då de kan anpassa sin undervisning efter 

sin egen tolkning. L2 och L3 framhåller att det finns utrymme anpassa sin undervisning 

utifrån både egen yrkeserfarenhet och tolkning av kursplanen. Men att laborativt arbete kan 

nedvärderas är inte en fördel.   

L5 beskriver hur det jämfört med tidigare har blivit svårare att sätta betyg på grund av 

svårtolkade, ospecifika och mindre detaljerade kunskapskrav.   

L5: ”Jag har arbetat med undervisning utifrån tre olika styrdokument; Lgr 80, LPO 94 och 

Lgr 2011. Den främsta skillnaden mellan de nya och de tidigare styrdokumenten är hur 

betygsättningen ska göras. Det har lett till att det nu är svårare att sätta betyg.”   

L2 framhåller hur de nationella provens innehåll, vid sidan om kurslitteraturen, har blivit 

styrande för planering av undervisningen. Hen menar att många lärare tittar på de senaste 
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nationella proven för högstadiet och anpassar sin undervisning efter de kunskapskrav som 

täcks in av dessa prov.   

L2: ”Det finns en stor fördel med NP (nationella prov). De ger en bild av vilken kunskap som 

eleverna ska ha och jag anpassar min undervisning efter det för årskurs 9.”  

Kemiundervisningens innehåll styrs således av många aspekter, inklusive kursböcker, tidigare 

nationella prov, möjligheter att bedöma kunskaper och sätta betyg samt en mängd yttre 

förutsättningar. Även omfattningen av laborativt arbete styrs av detta.   

L8 och L4 beskriver även att kunskapskraven inom kemiämnet har blivit lägre jämfört med 

för ungefär 20 år sedan. L4 betonar att det även gäller för baskunskaper, däribland inom 

laborativt arbete.  Lärarna problematiserar detta eftersom baskunskaperna är viktiga att få 

med sig till gymnasiet. L4 påstår dock: ”Jag fortsätter att lära ut det som jag själv tycker att 

eleverna bör kunna. Mitt mål är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt.” Hen menar 

att de elever som inte kommer att läsa det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet 

annars riskerar att missa baskunskaper i naturvetenskap som de kan ha nytta av i vardagslivet.  

L8 hävdar att kemiboken har blivit tunnare och betonar också vikten av tillräckliga 

baskunskaper i kemi.   

Den senaste kursplanen för undervisningen i kemi har lett till att analys och förklarande text 

har fått större utrymme på bekostnad av ämneskunskaper. […] Jag tycker det är viktigt med 

baskunskaper då eleverna behöver förbereda sig inför gymnasiet. Alla elever väljer inte att 

läsa på det naturvetenskapliga programmet och då blir deras grundkunskaper mycket 

begränsade.   

L8 har tolkat Skolverkets intentioner och menar att de har haft som avsikt att minska på 

kunskapsinnehållet för att kunna fokusera mycket mer på analys och reflektion kring 

kunskaperna. L3 framhåller uppfattningen att kursplanen för kemi är inriktat på miljö- och 

hållbarhetsfrågor. Eleverna ska kunna resonera, reflektera och tänka i flera led och de ska 

kunna använda sina kunskaper i sin vardag. L5, liksom L3 och L8, menar att kursplanen och 

det centrala innehållet handlar mycket mer än tidigare om att eleverna ska kunna resonera, 

analysera och fördjupa sig i ämnet. L7 tycker att kursplanen i kemi är bättre än tidigare då 

den innebär mer fokus på miljö, samhälle och en hållbar utveckling.   
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6 Diskussion  

Avsikten med denna studie är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som 

framkommer i kemilärares uttalanden om laborationernas betydelse inom kemiundervisning. 

Dessutom är syftet att tolka kemilärares uttalanden i relation till kursplanen.   

Nästan alla de lärare som jag intervjuade tycker att laborationer är bra eller till och med 

nödvändiga för undervisningen i kemi. Utifrån lärarnas uttalanden kan uttolkas att 

laborationer väcker nyfikenhet och skapar intresse, förstärker elevers förståelse för teori och 

ämnet i stort samt uppmuntrar till inspiration och diskussion, synpunkter som även 

framkommit i tidigare forskning.   

Att få ”göra”, samtala och reflektera kan antas möjliggöra ett ökat lärande (Säljö, 2015). 

Sjøberg (2010), Högström (2006, 2009) och Hult (2000) är några av de forskare som har 

studerat hur elevernas förståelse för ämnet ökar vid laborativ undervisningen samt att 

laborationer är ett komplement till teorin och ett sätt att bevisa att tillämpningen av den 

stämmer. Det innebär också att teorin blir mer begriplig och lättare att komma ihåg. Vidare 

har Hult (2000) presenterat hur laborationer och demonstrationer väcker elevernas 

nyfikenhet samt ger dem en fördjupad förståelse av fenomenet som studeras och motiverar 

dem för fortsatta naturvetenskapliga eller tekniska studier, vilket även delvis överensstämmer 

med Högströms (2006) uppfattning.   

Lärarna betonade vikten av att genomföra laborationer med hög kvalitet för att kunna uppnå 

de positiva effekterna på elevernas lärande. De vill kunna välja just de laborationer som elever 

och lärare kan ha ett bra resonemang kring, till exempel kring vad man hoppas uppnå. De 

menar vidare att man ska ha en ordentlig genomgång med eleverna efter laborationen för att 

säkerställa att eleverna verkligen har förstått fenomenet som studeras och vad resultatet blev 

och varför. Dessa uppfattningar kan relateras till Högströms forskningsresultat från 2006, 

som påvisade att laborationer kan bidra till elevers förståelse om det finns tydliga 

välformulerade mål till laborationen och eleverna får återkoppling från läraren. Högström 

kom även fram till att lärare ska vara noga med att välja laborationer som passar till teorin 

och ge tydliga instruktioner på hur de ska utföras.   

Flera av lärarna beskriver dock dilemmat som uppstår när förutsättningar inte riktigt finns 

för att genomföra laborationer. Saknas till exempel säkerhetsrutiner, lämpliga lokaler, 

utrustning och vissa kemikalier blir det svårt att genomföra bra, lärorika laborationer. Lärarna 

tar upp många aspekter som påverkar deras val av att erbjuda laborationer eller inte samt 

vilken kvalitet som kännetecknar laborationerna.   

Lärarna beskriver även att laborationer ibland är inlagda i schemat innan de har lärt sig den 

för laborationen aktuella teorin. Då kan det bli svårt för eleverna att göra en koppling mellan 

teori och experiment. Om eleverna inte kan se sambandet mellan teori och laboration kan de 

lätt tappa intresse och lärandet uteblir.   

Av intervjuerna framkom även att det är svårt att hinna planera och förbereda laborationer. 

En lärare sa att hen hade svårt att hitta material och kemikalier till laborationer. Diskning och 

städning efter laborationen var det också svårt att få tid till. I Högströms studier (2009) tas 

olika svårigheter och hinder upp, bland annat begränsad tid till planering av laborationer, 

otillräckliga laborationssalar samt brist på material och utrustning.   

Tidsbristen tas också upp i Bromans et al. forskning från 2011, där det framkommer att 

mängden laboratorietid har minskat i svenska skolor. När det gäller möjliga orsaker pekar 

hon på minskade resurser, lagstiftning avseende nödvändig riskbedömning av 

laboratoriearbete och striktare restriktioner avseende användning av kemikalier.  
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När det gäller bristfälliga laborationssalar visade det sig under intervjuerna att tre lärare 

tyckte salarna var trånga och saknade både kemikalier och utrustning. De övriga lärarna 

tyckte dock att fanns tillräcklig med kemikalier och utrustning. Här kunde jag konstatera att 

det fanns olika uppfattningar, även bland lärare på samma skola.  

Det visade sig också att laborationssalarna användes till vanlig klassrumsundervisning. Då 

behöver läraren möblera om både innan och efter laborationen, vilket ibland kunde vara svårt 

att hinna med följden att vissa laborationer inte genomfördes.  

Det faktum att laborationsgrupperna tenderar att bli för stora bidrar också till lärarnas 

dilemma. Lärarna framhåller att för att säkerställa laborationer med hög kvalitet bör de 

bedrivas i mindre grupper. Denna uppfattning är i linje med säkerhetsrekommendationer 

som West med flera (2003) har utarbetat angående maximalt antal elever i klassrummet (24) 

och per laborationsgrupp (2).   

När grupperna är mindre underlättas kommunikationen mellan elever och läraren. Samtidigt 

lär sig eleverna att samarbeta med varandra. Det innebär att när eleverna stöter på problem 

försöker de lösa dem tillsammans och då sker lärande tack vare den diskussion som uppstår. 

Kommunikationen sker såväl utåt som inåt, d.v.s. eleverna ställer frågor till läraren och 

lyssnar på svaren. Därefter tänker och bildar de sig en egen uppfattning. Här finns även en 

koppling till lärandeteori enligt sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2015), där samspel, 

interaktion och kommunikation mellan lärare och elever samt elever sinsemellan är centralt 

för barns kunskapsutveckling. Det är när elever och lärare använder ett gemensamt språk och 

eleverna bildar egna uppfattningar som lärande skapas.   

Det framkom även beskrivningar bland lärare som uttryckte att de egna kunskaperna inom 

kemi var bristfälliga och att det gjorde det svårare att förbereda laborationer. Detta kan också 

vara en orsak till att en del lärare väljer bort spännande kemilaborationer. Hofstein och 

Lunetta (2004) samt Högström (2006) betonade betydelsen av lärarens kompetens. En 

kompetent lärare har en bättre förmåga att motivera eleverna, vilket har en positiv effekt på 

lärandet, menade de.  

Om lärare känner sig obekväma med att hålla i laborationer i kemi är risken att de snarare 

väljer enklare laborationer än de laborationer som verkligen är relaterade till den teori som 

eleverna läser om. Detta får en negativ effekt på inlärningen enligt Högström (2006), som 

poängterar den enskilde lärarens betydelse för den laborativa undervisningen. En lärare utan 

tillräcklig ämneskompetens kan uppleva svårigheter vid valet av lämpliga laborationer.   

Enligt rekommendationer från West med flera (2003) bör endast behöriga lärare som har 

genomgått en säkerhetsutbildning tillåtas att hålla i laborativ undervisningen. Det är inte 

speciellt ovanligt att lärare inte är behöriga i det ämne de undervisar. De kan till exempel 

endast vara behöriga i fysik och undervisa i kemi och biologi. Då saknar de troligen specifika 

kunskaper inom ämnet. 

Många av lärarna (5 av 8) i denna undersökning uttrycker hur kursplanen påverkar 

omfattningen av laborativt arbete och vad som kan involveras i praktiskt arbete. De hävdar 

att läroplanen är generellt skriven och att det finns ett stort tolkningsutrymme. Några lärare 

tycker att kunskapskraven har blivit svårtolkade, ospecifika och mindre detaljerade, vilket de 

ser som en nackdel. Nya lärare och de med kort tid i yrket har behov av att tolka läroplanen 

tillsammans med mer erfarna kollegor. De mer erfarna lärarna, vilka utgör huvuddelen av de 

lärare jag intervjuade, upplever detta på olika sätt. Vissa ser det stora tolkningsutrymmet som 

en fördel eftersom det ger dem en viss frihet. Andra uppfattar att det leder till otydlighet. En 

lärare framhåller även hur de nationella proven numera innebär en positiv styrning av 

undervisningen. Detta överensstämmer med Lidars et al (2019) forskning som påvisade att 
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en relativt hög andel av lärarna, ansåg att kursplanerna gav dem stora möjligheter att påverka 

undervisningen men också att nationella prov styr undervisning.  

När det gäller kursplanen i kemi har många lärare upplevt att kunskapsinnehållet har minskat 

och kunskapskraven sänkts. En del av lärarna tycker även att kurslitteraturen i kemi har blivit 

tunnare och att viss grundkunskap, som de anser är viktig för eleverna, saknas. Skolverkets 

krav har dock höjts när det gäller att utveckla elevernas analytiska förmåga och kritiska 

tänkande kring sina resultat, andras argument och olika informationskällor. I Lgr11 

(Skolverket, 2018) står det att: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, … 

kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.”  

Uppfattningen att eleverna ska kunna resonera, reflektera och tänka i flera led samt att de ska 

kunna förstå hur de kan använda sina kunskaper i sin vardag, ligger i linje med Aikenheads 

(2006) och Bromans (2011) forskning. Enligt deras resultat anser många lärare att det är bra 

att undervisa i kemi ur ett vardagsperspektiv, d.v.s. det ska finnas en koppling och relevans 

till sådant som finns och händer i det vardagliga livet, som eleverna kan relatera till. Genom 

en konkret koppling till vardagen ökas elevers förståelse och kunskap inom ämnet.   

Flera av lärarna i min studie beskriver också hur kunskapsinnehållet i kemi alltmer inriktar 

sig mot miljö och hållbar utveckling. Detta överensstämmer med vad som sägs i kursplanen 

för kemi i grundskolan (Skolverket, 2018). Det kan bero på att man vill att eleverna ska värna 

om miljön och intressera sig för de stora samhällsfrågorna samt lära sig använda jordens 

resurser så effektivt som möjlig. Enligt kursplanen är kemiundervisningens syfte att ge 

eleverna förutsättningar att hantera praktiska valsituationer som rör miljö, energi, hälsa och 

samhället, vilket tydligt speglas i kunskapsinnehållet i läroboken Spektrum Kemi (Nettelblad, 

2013), som används i undervisningen i en av de skolor där jag intervjuade lärare.   

Som framgår av undersökningen finns det hos lärarna en kluvenhet kring laborationer inom 

kemiundervisningen. Å ena sidan anses laborationer helt nödvändiga för elevers förståelse 

och för att väcka intresse, å andra sidan saknas till betydande del förutsättningar för att 

genomföra laborationer med erforderlig kvalitet och det är inte heller, enligt lärarna, ett lika 

stort uttalat fokus på laborationer i den nuvarande kursplanen och de aktuella läroböckerna. 

Lärarna befinner sig alltså i ett dilemma där de anser sig tvingade till att välja mellan att avstå 

från att låta eleverna laborera, eftersom det inte finns tillräckligt bra laborativa 

förutsättningar, och att genomföra mindre bra laborationer som sannolikt inte kommer att ge 

upphov till det tänkta lärandet.   

En tolkning av resultatet är att lärarna i den genomförda studien väljer att tolka kursplanen 

på ett sätt som åsidosätter laborationer till förmån för läsning, resonemang och 

argumentation. I kursplanen framstår dock tydligt att en av ämnets förmågor är att 

”genomföra systematiska undersökningar i kemi (Skolverket 2018, s. 186). Vidare är en av 

huvudrubrikerna i det centrala innehållet "Kemins metoder och arbetssätt" (s. 189) där både 

kemiska metoder som destillering och kemisk utrustning i allmänhet nämns. I 

kunskapskraven framhålls vikten av att kunna genomföra undersökningar och använda 

utrustning på ett säkert sätt. Detta nämns på alla betygsnivåer, från E--A (s. 192--195). 

6.1 Metoddiskussion  
För denna studie valde jag en tematisk analysmetod enligt Braun och Clarke (2006), som 

beskrivits i avsnitt 4.1. Analysen bygger på kvalitativa data från intervjuerna. Jag upplevde att 

det var svårt att bestämma analysområdet och formulera frågeställningar på grund av att de 

ursprungliga intervjufrågorna hade varit relativt breda och inte varit tillräckligt 

sammanhängande.   
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Rapportens stegvisa uppbyggnad är enligt Brauns och Clarkes (2006) rekommendationer. Jag 

har valt att ta med citat från intervjuerna när de passar in i den tematiska analysen. I 

diskussionsavsnittet har jag, i den utsträckning det varit möjligt, sökt en koppling mellan min 

analys och relevant forskningslitteratur såsom Bryman (2011), samt Braun och Clarke (2006) 

föreskriver.   

Mitt underlag från intervjuerna var något brett och en del av intervjuerna behandlade 

frågeställningar som ligger något utanför denna studies fokus. Jag intervjuade endast åtta 

lärare och det är svårt att bedöma om de verkligen utgjorde ett representativt urval. Om jag 

hade intervjuat fler lärare och även på andra skolor hade jag fått ett ännu bättre underlag att 

analysera och dra slutsatser från. Det ska dock lyftas fram att alla de lärare jag valde ut för 

intervjuer hade högst relevanta utbildningar och ämnesbehörigheter inom det 

naturvetenskapliga området, vilket ökar denna studies validitet.   

6.2 Slutsats  
Från min analys kan jag fastslå att lärarna uttrycker en vision om laborationernas 

förträfflighet men att den inte går att realisera. En majoritet av lärarna ser positivt på 

laborationer i kemi eftersom de ökar förståelsen av teorier och väcker elevers nyfikenhet och 

intresse för ämnet. Detta under förutsättning att laborationer väljs och genomförs med hög 

kvalitet och relevans i förhållande till den teori som genomgås och att det finns tydliga mål 

och instruktioner samt ett bra samspel mellan lärare och elever.  

Flera av lärarna beskriver dock dilemmat som uppstår när det saknas erforderliga 

förutsättningar för att genomföra bra laborationer, till exempel brist på säkerhetsrutiner, 

lämpliga lokaler, utrustning och vissa kemikalier. Stora laborationsgrupper, dålig 

schemaläggning, ont om tid för förberedelse, diskning och städning samt bristfälliga 

ämneskunskaper hos lärare bidrar också till försämrade förutsättningar. Sammantaget leder 

detta till sämre laborationer eller till att lärare helt enkelt väljer bort dem, vilket innebär att 

de positiva effekterna på elevernas lärande och intresse uteblir.    

Lärarna uttalar också att den nuvarande läro- och kursplanen för kemi har blivit mer generell 

och mindre specifik. En del av lärarna var också av uppfattningen att kursinnehållet och 

kunskapskraven har sänkts på grund av ett växande fokus på miljöfrågor och hållbar 

utveckling samt analys och reflektion. De ansåg att detta kunde leda till att elever får alvarliga 

luckor i sina baskunskaper som kan leda till problem vid fortsatta studier på gymnasiet. Det 

kan dock tyckas förvånande eftersom kursplanen och kommentarmaterialet (Skolverket, 

2017) vid ett flertal tillfällen innefattar formuleringar om praktiskt arbete, systematiska 

undersökningar och laborationer.  

Avslutningsvis kan jag återigen konstatera att det finns en stor kluvenhet hos lärarna kring 

laborationer inom kemiundervisningen. Men det kan även skönjas en syn på laborationerna 

som inte helt överensstämmer med kursplanens och kommentarmaterialets intentioner.    
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7 Förslag till fortsatt forskning  

Med tanke på att det endast är en liten andel av eleverna som vill studera vidare och fördjupa 

sig inom naturorienterande ämnen skulle det vara intressant att undersöka hur eleverna 

själva upplever undervisningen i kemi och andra naturorienterande ämnen, inklusive 

laborationer, och söka efter förklaringar till varför många väljer bort naturvetenskaplig eller 

teknisk studieinriktning på gymnasiet. Finns det någon stark koppling mellan resultatet i 

denna studie och elevernas bristande intresse eller överväger andra faktorer och 

förutsättningar när eleverna gör sina studieval?  

Med både lärarnas och elevernas perspektiv på vad som är bra och dåligt med undervisningen 

i dessa ämnen och hur det påverkar intresset för dem går det förhoppningsvis att dra nyttiga 

lärdomar gällande hur undervisningen bör utformas för att uppnå en ökad andel elever som 

väljer en naturvetenskaplig inriktning i sina fortsatta studier .   
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BILAGA 1  

  

Intervjufrågor till lärare  

Gällande lärares studiebakgrund och arbetslivserfarenheter:  

- Hur länge har du jobbat som lärare?   

- Har du behörighet för att undervisa i naturvetenskapliga ämnen? Vilka?  

- Vilken utbildning har du genomgått?  

Gällande laborativ undervisning, speciellt i kemiämnet:  

- Vad är din inställning till laborationer?  

- Vilken påverkan har kemilaborationer på elevers intresse för ämnet?  

- Vilken påverkan har kemilaborationer på elevers förståelse för ämnet?  

- Vad har du för synpunkter på hur kemiundervisning ska bedrivas?   

- Vilka möjligheter och utmaningar ser du i kemiundervisningen?  

- Hur väljer du kemilaborationer?  

- Hur uppfattar du den nuvarande läroplanen respektive kursplanen i kemi?  

- Hur har du anpassat din undervisning efter dessa styrdokument? 
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