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Sammanfattning 
 

Traditionell kemiundervisning innebär att elever utför laborativa moment. Syftet är att främja 

lärande, introducera kemins arbetssätt samt stärka intresset för kemi. I ljuset av studier som 

visar på att svenska elevers resultat och intresse för kemi sjunker, tar denna studie avstamp i 

frågan huruvida eleverna uppfattar att deras laborativa moment uppfyller dessa syften. För att 

belysa denna frågeställning har jag genomfört en enkätstudie där elevernas åsikter om hur 

laborativa moment bidrar till lärande och intresse undersöks. Mina resultat indikerar att 

eleverna generellt är positivt inställda till hur laborativa moment bidrar till lärande men 

tveksamma till huruvida laborativa moment bidrar till ett ökat intresse för kemi. Sammantaget 

bidrar min studie till en ökad insikt om hur vi lärare kan förändra kemiundervisningen för att 

främja elevens lärande samt intresse för kemi. 

 

 

 

Nyckelord: kemi, undervisning, laborationer, lärande, intresse 
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1 Inledning 
 

År 2007 disputerade jag i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet. Under de följande 

nio åren bedrev jag naturvetenskaplig grundforskning, dels på Harvard Medical School dels på 

Umeå Universitet. En stor del av denna tid spenderade jag vid ”labb”-bänken, även om tjänsten 

även inkluderade en viss del undervisning. Då jag alltid uppskattade undervisningsdelen mer 

än forskningsdelen bestämde jag mig 2015 för att lämna forskningen och utbilda mig till lärare 

i kemi och naturkunskap Karriärbytet innebär inte att jag nu slutar med laborationer, då elev-

laborationer ska vara en del av kemiundervisningen. Skillnaden blir att nu kommer ”labbandet” 

syfta till att väcka intresset för kemi samt för att öka mina elevers kunskaper om kemi, snarare 

än för att hitta nya interaktioner mellan DNA-bindande proteiner. Baserat på mina egna 

erfarenheter som elev, student och forskare är jag dock inte övertygad om att elevlaborationer 

är det bästa sättet för att öka elevers intresse för kemi. Detta arbete tar avstamp i mina frågor 

rörande elevlaborationen. Jag kommer i detta arbete försöka bilda mig en uppfattning om hur 

elever ser på laborativa moment i kemi.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever uppfattar att laborativa moment bidrar till deras 

lärande i kemi. Vidare syftar studien till att undersöka om eleverna anser att laborativa moment 

medför ett, för dem, ökat intresse för kemi samt hur de värderar laborativa moment som 

arbetssätt jämfört med andra arbetssätt. Mitt syfte är inte att undersöka en specifik laboration, 

mitt syfte är att främst söka elevernas generella åsikter om laborationernas roll för deras lärande 

samt hur laborativa moment bidrar till intresse.  

 

2.2 Frågeställning 

Detta arbete tar avstamp i den didaktiska frågan: Hur ska vi lärare undervisa kemi för att öka 

elevernas lärande samt stärka elevernas intresse för kemi. Specifikt kommer jag, ur ett 

elevperspektiv, rikta in mig på delfrågorna:  
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1. Vad anser eleverna om laborativt arbete med avseende på lärande av kemins teorier och 

arbetssätt? 

 

2. Vad anser eleverna om laborativt arbete med avseende på intresse för kemi? 

 

3. Vad anser eleverna om laborativa moment som arbetssätt, i förhållande till andra 

arbetssätt?  

 

3 Bakgrund 
 

Sedan 2009 presterar svenska 15-åringar, enligt PISA-studier, under genomsnittet för OECD-

länder i naturvetenskap (kemi, biologi, fysik och geovetenskap) (Skolverket, 2009 och 2012). 

Parallellt med de sjunkande resultaten minskar intresset för naturvetenskapliga ämnen bland 

svenska 14- och 15-åringar (Skolverket, 2014). Vad kan vi lärare göra för att vända dessa 

nedåtgående trender? Ett första mål måste vara att bedriva en klassrumsundervisning där varje 

lektion ska ge eleven möjligheten att lära sig så mycket kemi som möjligt på ett, för eleven, så 

intressant sätt som möjligt.  

 

Hur ska vi då nå detta mål? Ämnet kemi skiljer sig från många andra teoretiska ämnen. Svaret 

på den didaktiska frågan ”Hur ska eleven lära sig?” blir enligt den naturvetenskapliga 

ämnesdidaktiken; genom teoribaserade lektioner och praktiskt arbete i form av laborationer 

(Sjøberg, 2009). Denna uppdelning av undervisningstiden mellan teoribaserade lektioner och 

laborativt arbete gör att vi lärare relativt enkelt kan förändra undervisningen genom att 

tidsmässigt öka eller minska på något av de enskilda momenten. Om teoretiska moment främjar 

lärande och intresse till högre grad än laborativa moment kan vi generera en högre grad av 

måluppfyllelse genom att förändra mängden laborativt arbete vid schemaläggning.  

 

3.1 Definition av begreppet laborativt arbete 

För forskaren innebär praktiskt arbete att hon eller han utför experiment medan kemiläraren 

förknippar praktiskt arbete med laborationer. Är det då någon skillnad i begreppen experiment 

och laborationer? Enligt Hult (2000) är ett experiment en aktivitet som utförs för att bekräfta 

eller ompröva en rådande teori. Laborationer ses av Hult som ett vidare begrepp än experiment. 

En laboration kan, utöver det som inbegrips i begreppet ”experiment”, även syfta till att enbart 

illustrera en redan rådande teori eller rådande samband. Praktiskt arbete för eleven blir enligt 
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Hult en aktivitet av både experiment och laborationer förutsatt att eleven själv utför studien. 

För Hodson (1998) behöver inte praktiskt arbete betyda att eleven själv måste vara aktiv utan 

inbegriper även moment där eleven själv inte utför arbete i begreppet ”praktiskt arbete”. Detta 

kan vara lärarledda demonstrationer, skrivuppgifter och litteraturstudier. Abraham och Reiss 

(2012) ligger i deras definition av praktiskt arbete närmare den av Hult än den av Hodson. 

Abraham och Reiss (2012) definierar praktiskt arbete som en aktivitet där eleven genom olika 

typer av utrustning observerar verkliga föremål. Denna definition sammanfaller till stora delar 

med den av Hofstein och Lunetta (2004). De senare definierar laborationer som alla moment 

som syftar till lärande där eleven interagerar med material och/eller modeller för att observera 

och förstå den naturvetenskapliga värden. Min studie syftar till att undersöka hur elever 

upplever att deras lärande samt intresse av kemi påverkas av praktiskt arbete. I mitt arbete 

använder jag mig av Abraham & Reiss definition av praktiskt arbete och benämner 

fortsättningsvis elevens praktiska arbete med termerna ”laborationer”, ”laborativa moment” 

eller ”laborativt arbete”, där jag inte gör någon skillnad mellan dessa termer.   

 

3.2 Olika typer av laborativt arbete 

Frihetsgrader är ett begrepp som infördes för att kategorisera laborationer (Schwab, 1962). Det 

bygger på en fyrgradig skala där man bedömer hur mycket av frågeställningen, metoden samt 

resultatet som är givet i förväg (tabell 1). Laborationer med frihetsgraderna 0 eller 1 brukar 

benämnas slutna laborationer. Dessa laborationer benämns även ibland med det lite nedlåtande 

”kokbokslaborationer” eller ”följa-recept-laborationer”. Uttrycken anspelar på att laborationen 

bara innebär blanda och se samt att läraren/laborationsmanualen bestämmer allt i laborationen 

(Andersson, 2015). Laborationer som erbjuder minst två frihetsgrader benämns ofta som öppna 

laborationer. 

 

Mycket av det laborativa arbetet som bedrivs i skolans regim består av slutna laborationer som 

grundar sig i empirismen. Genom att observera och utföra försök, experiment, ska eleven lära 

sig nya saker (Sjøberg, 2009). Vad eleven får fram presenteras som obestridbara fakta och 

eleven förväntas assimilera denna nya kunskap induktivt. Kritiska röster hävdar att laborationer 

som vilar på ett empiristiskt synsätt riskerar att lägga allt för stor vikt vid det praktiska arbetet 

samt att resultaten inte är öppna för tolkning, det ges inget utrymme för egna tankar och 

upptäckter (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996, Kurtén-Finnäs, 2008). Kunskapen genereras 

inte av eleven själv, utan från laborationsmanualen och/eller läraren (Hofstein & Lunetta, 

2004). En fördel med denna typ av laborationer (laborationer med frihetsgraderna 0 eller 1) är 
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att många av eleverna kommer att lyckas med själva laborationen, i det att de får ett resultat. 

Slutna laborationer är även tidseffektiva, lättplanerade samt säkra, då läraren kan minimera 

risken för att elever använder kemikalier och utrustning som de inte behärskar. 

 

 

Frihetsgrad Frågeställning/hypotes Metod Resultat 

0 Given Given Givet 

1 Given Given Öppet 

2 Given Öppen Öppet 

3 Öppen Öppen Öppet 

 

Tabell 1. Frihetsgrader enligt Schwab (1962). 

 

Om den slutna laborationen kan sägas representera empirismen representerar den öppna 

laborationen (laborationer som når minst två frihetsgrader, tabell 1) konstruktivismen. Det 

centrala i konstruktivismen är att vi skapar kunskap genom aktiva processer. Sjøberg uttrycker 

”När vi lär kan vi aldrig bara ta över andras kunskaper eller färdigheter, utan måste själva vara 

aktiva konstruktörer” (Sjøberg, 2009, s.46). Den öppna laborationen erbjuder eleven 

möjligheter att själv konstruera kunskaper genom att formulera frågeställning, planera samt 

genomföra laborationen. Den öppna laborationen främjar därmed elevens analytiska och 

kritiska tänkande (Kurtén-Finnäs, 2008). Genom att eleven tar ett större eget ansvar för 

laborationen medför öppna laborationer att läraren får mer av en ”handledande” roll jämfört 

med lärarens roll vid slutna laborationer, vilket kan upplevas som positivt av både lärare och 

elev (Sjøberg, 2009). En förutsättning för en lyckad öppen laboration är dock att eleven ges god 

tid till förberedelser. Den öppna laborationen blir därmed ofta mer tidskrävande än en sluten 

laboration.  Läraren måste för den öppna laborationen även vara medveten om elevens 

utgångsläge, både vad gäller praktiska samt teoretiska färdigheter (Hofstein & Lunetta, 2004). 

Detta knyter an till Vygotskys teorier om att lärande utgår ifrån elevens ”zone of proximal 

development”, det vill säga skillnaden mellan vad eleven kan göra med hjälp och utan hjälp 

(Hansén & Forsman, 2011). Om läraren saknar denna kunskap riskerar den öppna laborationen 

att bli meningslös (Andersson 1989). Sammantaget ställer öppna laborationer högre krav på 

både elever och lärare och många lärare känner sig därmed tveksamma till öppna laborationer 

(Kurtén-Finnäs, 2008).  
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3.3 Varför laborativt arbete? 

Behövs laborationer? För en verksam lärare måste svaret på denna fråga bli ja, med hänvisning 

till ämnesplanerna i kemi (Skolverket, 2011). Enligt dessa ska undervisningen i kemi utveckla 

elevens förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment. Som del av det centrala 

innehållet ska eleven bekantas med kemins arbetssätt och karaktär. Även om ett par av dessa 

kunskapskrav skulle gå att uppfylla utan laborativa moment blir det lätt krystat att undervisa 

eleven i att hantera kemikalier och utrustning utan laborativa moment. Jag tycker att det är 

viktigt att komma ihåg, när denna fråga diskuteras, att styrdokumenten inte är naturlagar utan 

politiska dokument som är påverkbara (Jarl & Rönnberg, 2010).  

 

Om vi bortser från styrdokumenten och försöker svara på frågan om laborationer behövs blir 

frågan svårare att besvara. Är laborativt arbete ett bra/effektivt arbetssätt för att främja lärande 

och intresse? Sjøberg (2009) hävdar att denna fråga inte går att besvara med mindre än att vi 

först definierar målet och syftet med lektionen/laborationen. Det vill säga, vi måste börja med 

att svara på den ämnesdidaktiska frågan: Vad ska eleven lära sig? Enligt Hult (2000) ska 

laborationen hjälpa eleven att utveckla ett kritiskt och analytiskt tänkande samt exemplifiera 

det teoretiska momentet i kursen, kemins teorier. De laborativa momenten ska även träna 

elevens praktiska färdigheter, göra eleven medveten om vad laborativt och vetenskapligt arbete 

innebär samt ge eleven möjlighet att se och pröva tekniker som används vid vetenskapligt 

arbete.  

 

Laborationen ska vidare underlätta elevens lärande genom att stimulera till att fler sinnen 

används samt utveckla elevens förmåga att kommunicera kemi. Elevlaborationen sker oftast i 

mindre grupper där elevens roll som åhörare minskar och eleven blir en aktiv deltagare (Hult, 

2000). Detta gör att gruppdynamiken förändras, vilket kan främja lärande. Eleven kan våga visa 

sin okunskap och blir mer benägen att fråga läraren och/eller klasskamraten om hjälp. Läraren 

ges bra möjlighet till att ”fånga in” svaga elever samt ge feedback åt fler elever då alla elever 

ges möjligheter att komma till tals. Eleven kommer på ett annat sätt äga sitt eget, samt labb-

kamratens lärande. Dessa punkter lyfts fram som viktiga delar i formativ bedömning, som anses 

viktiga för att stimulera lärande (Shute, 2008; Zimmerman, 2000). Det är dock viktigt, för att 

främja den goda diskussionen, att eleverna tränas i att diskutera och i att argumentera (Mercer 

et al, 2009). Utan denna förmåga hos eleverna riskerar det friare klassrumsklimatet bara 

generera en ökad mängd tomt prat. Hur laborationen är utformad samt svårighetsgraden på 

laborationen påverkar också kvalitén på elevdiskussionerna. Katchevitch (2014) hävdar att 
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laborationer som ställer höga krav på elevernas kognitiva förmåga och/eller laborationer där 

eleverna ställs inför oväntade resultat till högre grad gynnar goda diskussioner, jämfört med 

enklare och mer förutsägbara laborationer.  

 

3.3.1 Laborativt arbete för lärande 

Laborationen ska syfta till att göra eleven medveten om vad laborativt och vetenskapligt arbete 

innebär samt ge elev möjlighet att se och pröva tekniker som används vid vetenskapligt arbete 

(Hofstein & Lunetta, 2004; Hult, 2000). Även om elevlaborationer har möjlighet att förmedla 

denna insikt hos eleven kan det i många fall vara svårt. Enligt min uppfattning och från 

erfarenhet från min bakgrund som forskare och från undervisning vid verksamhetsförlagd 

utbildning använder den moderna forskningen metoder som ligger långt ifrån de tekniker och 

metoder som lärs ut i dagens elevlaborationer. Vid sidan av denna ”metod”-utmaning 

karakteriseras många elevlaborationer som slutna laborationer. Då vetenskapligt arbete i många 

fall baseras på experiment med höga frihetsgrader riskerar skolans slutna laborationer att 

förmedla en felaktig bild av vad vetenskapligt arbete är. Många elevlaborationer riskerar 

därmed att missa målet med att förmedla vad undersökande laborativt arbete innebär (Kurten-

Finnäs, 2008). 

 

Utöver att träna elevens praktiska färdigheter ska laborationen, genom att exemplifiera de 

teoretiska momenten, underlätta för eleven att förstå kemins teorier. Egidius skriver ”Direkt 

personlig erfarenhet ger liv, nyanser och mening åt abstrakta begrepp och gör det möjligt att 

testa begreppen i en åskådlig verklighet” (Egidius, 2002 s.118). Sjøberg (2009) menar dock att 

det inte är givet att laborationer är det effektivaste sättet för att underlätta lärande av kemins 

teorier, begrepp och modeller. När elever och lärare tillfrågas om laborativa moment bidrar till 

lärande råder dock en uppfattning bland både lärare och elever laborationer bidrar till lärande 

(Boud et al. 1986; Lunetta, 1998; Broman el al, 2011). Det krävs dock att läraren ger eleven 

möjlighet att komma väl förbered till det laborativa momentet samt att eleven är införstådd med 

laborationens syfte (Gruvberg, 2008). Eleven måste också ges tid att sammanfatta laborationen 

för att lärande ska äga rum (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996). Utan detta riskerar 

laborationen att bli en för eleven meningslös ”blanda och se”-laboration.  

 

3.3.2 Laborativt arbete för att öka intresset  

Begreppet intresse kan delas in i personligt samt situationsberoende intresse (Krapp & Prenzel, 

2011). Det personliga intresset är hur personer värderar olika aktiviteter och ämnen utifrån sina 
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egna preferenser. Situationsberoende intresse är hur en persons intresse för en företeelse 

påverkas av den situation som personen befinner sig i. I motsats till det personliga intresset, 

som är svårt för en lärare att påverka, är situationsberoende intresse påverkbart. Att öka elevens 

intresse listar Wellington (1998) som ett av tre argument till varför laborativt arbete bör ingå i 

den naturvetenskapliga undervisningen. Om eleverna själva tillfrågas anser många elever att 

laborationer är bra och kan vara sköna avbrott i undervisningen samt att laborativt arbete ökar 

deras intresse för kemi (Abrahams, 2009; Wickman & Östman 2002; Hofstein & Lunetta, 2004; 

Broman, 2011; Broman, 2015). Hur ska då en intresseväckande laboration se ut? 

Sjundeklasselever hävdade att de fick en mer positiv bild av kemi när de erbjöds öppna 

laborationer (Kurtén-Finnäs, 2008). Broman (2011 och 2015) hävdar att man genom att möta 

eleven i vardagsexempel kan öka intresset för laborationen och för kemi. Att koppla 

laborationerna till problembaserade uppgifter som stimulerar elevens kritiska och analytiska 

förmågor kan även det vara ett tillvägagångssätt för att öka intresset för kemi (Broman, 2015).  

 

Sammantaget råder flera olika uppfattningar om laborativa moment utifrån aspekterna lärande 

och intresse. Jag kommer belysa dessa frågor ur ett elevperspektiv. Syftet är att bilda mig en 

uppfattning om hur eleverna anser att laborativa moment bidrar till lärande av kunskapskraven 

i kemi samt hur laborativa moment bidrar till intresse för kemi.  

 

4 Metod  
 
För att belysa min frågeställning har jag, inom ramarna för detta projekt, valt att genomföra en 

enkätstudie. Jag kommer nedan att beskriva denna enkät med utgångspunkt från frågorna i 

enkäten. Jag kommer även lyfta hur jag har genomfört studien och analyserat data. Avsnittet 

inkluderar även tänkbara felkällor, urvalsprocessen samt etiska överväganden gällande 

enkätstudien. Utöver enkäten har jag, inom ramarna för detta projekt, tagit del av 

laborationsprotokoll för de laborationer som berörda elever genomfört samt elevernas 

skolscheman. Utifrån dessa dokument har jag, i samråd med berörda lärare, klassificerat 

elevernas laborationer som öppna eller slutna enligt Schwabs definition av laborationer 

(Schwab, 1962) samt beräknat hur stor del av de berörda elevernas kemiundervisning om består 

av laborativa moment. För en mer ingående diskussion runt metodval och genomförande 

hänvisar jag till diskussionsdelen. 
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4.1 Enkätens frågor 

Enkäten besår av tolv frågor (bilaga 1). Tio frågor är formulerade som slutna flervalsfrågor och 

två frågor är slutna frågor som kräver skriftliga svar.  

 

I enkätens första fråga (Fråga 1: Hur stor del av kemiundervisningen utgörs av laborativt 

arbete?) ska eleverna uppskatta hur stor del av undervisningen som varit laborativa moment. 

För fråga två (Fråga 2: Hur stor del av den schemalagda laborationsundervisningen i ämnet 

kemi utgörs av laborativt arbete av typen ”följa-recept” karaktär?) förväntas eleven uppskatta 

hur stor del av den laborativa undervisningen som har bestått av ”följa-recept” karaktär. För 

denna fråga två valde jag att använda uttrycket ”följa-recept” i stället för ”öppna” eller 

”stängda” laborationer, då dessa uttryck hade kunnat medföra förvirring runt begreppens 

betydelse. För både fråga ett och fråga två förväntas eleven att markera det svarsalternativ som 

de anser bäst överensstämmer med den upplevda laborationstiden (0-20%, 20-40%, 40-60%, 

60-80% eller 80-100% av tiden respektive laborativa momenten).  

 

Efter de två första frågorna följer tre påståenden där eleverna förväntas värdera om de 

genomförda laborativa momenten har varit viktiga för deras förmåga att genomföra laborationer 

(Fråga 3: Genom laborativt arbete i kemi har du utvecklat färdigheter i att genomföra 

laborationer), planera laborationer (Fråga 4: Genom laborativt arbete i kemi har du utvecklat 

färdigheter i att genomföra laborationer) samt för hur man genom laborativt arbete kan testa 

hypoteser (Fråga 5: Genom laborativt arbete i kemi har du utvecklat färdigheter för hur man 

genom laborationer kan testa hypoteser). Efter dessa frågor följer tre frågor där eleverna 

förväntas värdera om de genomförda laborativa momenten har varit viktiga för deras förståelse 

av de teoretiska momenten av kemiundervisningen. Specifikt uppmanas eleven värdera om det 

laborativa arbetet i kemi har utvecklat förståelse för kemins begrepp och teorier (Fråga 6: Det 

laborativa arbetet i kemi har varit viktigt för din förståelse av kemins begrepp, modeller samt 

teorier), färdigheter i att kommunicera kemi (Fråga 7: genom det laborativa arbetet i kemi har 

du utvecklat färdigheter för att i skrift och tal kommunicera på ett naturvetenskapligt sätt) samt 

förståelse för hur kunskaper i kemi kan användas för att förklara omvärlden (Fråga 8: Det 

laborativa arbetet har varit viktigt för din förståelse av hur kunskaper i kemi kan användas för 

att förstå företeelser i vardagen och samhället).  
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Samtliga av frågorna/påståendena tre till åtta är delvis formulerade utifrån styrdokumentens 

kunskapsmål för kursen Kemi1 (Skolverket, 2011). Enligt dessa ska eleven efter slutförd kurs 

ha kunskaper om: 

 Kemins arbetsmetoder samt förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa 

experiment samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning (fråga 3-5 i enkäten, 

bilaga 1).  

 Kemins begrepp, modeller, teorier (fråga 6 i enkäten, bilaga 1). 

 Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och 

använda information (fråga 7 i enkäten, bilaga 1) 

 Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle (fråga 8 i enkäten, bilaga 1).  

 

Efter de första åtta frågorna följer fyra frågor som inte direkt är kopplade till kunskapskraven 

för kemi. För fråga nio ”Anser du att laborativt arbete har bidragit till att öka ditt intresse för 

kemi?” förväntas eleverna värdera hur laborativa moment påverkar deras intresse för kemi. För 

att svara på påståendet markerar eleven ett av de fem alternativen; instämmer inte alls, 

instämmer delvis, instämmer, instämmer till stor del samt instämmer. Eleven ska sedan på fråga 

tio värdera hur givande eleven anser att laborativa moment är ur ett lärandeperspektiv, i 

jämförelse med lektioner som baseras på arbetssätten; laborationer med tillhörande 

laborationsrapport, laborationer utan laborationsrapport, lärarledda teorigenomgångar samt 

eget arbete med övningsuppgifter. Valet av just dessa alternativ kommer från egen erfarenhet 

av vilka som är de vanligaste arbetssätten. Att jag inte inkluderade ytterligare varianter 

motiveras med att eleverna då skulle kunna uppleva frågan som komplex och därmed avstå från 

att försöka rangordna de olika arbetssätten. I enkätens två sista frågor förväntas eleven nämna 

en eller ett par extra givande samt mindre givande laborationer med avseende på lärande. Bägge 

dessa frågor kräver att eleven själv skriver svar, samt letar i minnet efter laborationer som de 

genomfört.   

 
 
4.2 Felkällor 

En felkälla i denna studie är mitt val att formulera frågorna 1 till och med 9 med fem 

svarsalternativ (för fråga 1 och 2 är dessa; 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% samt 80-100%, 

för fråga 3 till 9 är dessa; instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer, instämmer till stor 

del samt instämmer helt). Med fem svarsalternativ kan mittensvaren ses som ett medel-svar och 

elever som inte är engagerade i frågan kan ha en tendens att ange detta alternativ utan att tänka 



Pelle Håkansson       Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning 
 

 
 

13

efter, vilket innebär ett validitetsproblem med enkäten (Trost, 2012). För den första frågan i 

enkäten (fråga1) sammanfaller det rätta svaret (baserat på elevernas faktiska schemalagde tid 

för laborationer) med två av svarsalternativen, vilket kan skapa osäkerhet i bedömningen av 

elevernas svar på denna fråga. Frågans syfte är att undersöka om eleverna är medvetna om hur 

stor del av deras kemiundervisning som utgörs av laborativa moment. Då två svarsalternativ 

stämmer med den faktiska schemalagda tiden blir det korrekta svarsintervallet (med hänvisning 

till faktiskt schemalagd tid för laborationer) stort, vilket i detta fall påverkar frågans validitet. 

För att bättre uppfylla syftet skulle den faktiska schemalagda tiden bara ha sammanfallit med 

ett av svarsalternativen i enkäten, vilket skulle ha minskat eventuell förvirring hos eleverna 

samt ökat frågans validitet. För att minimera denna typ av felkällor samt för att stärka enkätens 

reliabilitet och validitet hade det varit bra med en utprovning av enkäten innan studien (Trost, 

2012). Av tidsskäl fanns det dock inte möjlighet till detta.  

 

Att deltagandet är frivilligt medför en risk i det att mina resultat inte kommer ha samma 

allmängiltighet då eventuella bortfall kan vara systematiska. Allmängiltigheten i studien 

påverkas även av mitt urval (för urval, se 4.5)  

 

4.3 Analys av data 

Jag har i denna studie genomfört en kvantitativ analys av insamlade data. För analysen av svaren 

på frågorna 1-9 har jag summerat antal elever som angett respektive svarsalternativ. För fråga 

10, där eleven ombeds värdera olika arbetssätt, har jag summerat antalet 1:or, 2:or, 3:or, 4:or 

samt 5:or som de respektive arbetssätten har tilldelats av eleverna. För de två sista frågorna har 

jag summerat de laborationer som eleverna har angett som extra givande samt mindre givande. 

 

Data presenteras i diagramform (fråga 1-10) samt tabell form (fråga 11). All data finns även 

representerad i tabellform (bilaga 2). Då populationen i denna studie är liten har jag valt att inte 

genomföra en statistisk analys av resultaten. Resultaten kan ses som indikativa inför kommande 

studier.  

 

För kontroll av bortfall har svarsfrekvensen för varje fråga beräknats. För frågorna 1-10 var 

svarsfrekvensen 100 % och för frågorna 11 och 12 var svarsfrekvensen 40 %. Även om 

svarsfrekvensen var 100 % för fråga 10 är det bara 85 % av elevsvaren som redovisas i 

resultatdelen, detta för att 15 % av eleverna inte hade rangordnat de olika svarsalternativen från 

1-5 utan hittat på egna rangordningssystem. Då enkäten genomförs anonymt samt att eleverna 
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inte ombads att, i enkäten, ange deras nuvarande betyg på kursen, har inga analyser för att 

identifiera om bortfallet för frågorna 10-12 är systematiskt genomförts.   

 

4.4 Genomförande 

Enkäten delades ut i samband med en för eleverna befintlig kemilektion. Enkäten delades ut i 

pappersvariant, vilket kan ses som en fördel då eleverna, från tidigare prov, är vana med 

formatet (Wikström, 2013). Eleverna gavs den tid de ansåg sig behöva, varpå enkäterna 

samlades in. I snitt tog det eleverna ca 10 minuter för att besvara enkäten. Ansvarig kemilärare 

fick inte ta del av svaren. 

 

4.5 Urval och etiskt övervägande 

Urvalet syftar till att göra studien representativ med avseende på elever som läser kemi på stora 

gymnasieskolor i stora till medelstora svenska städer. För detta syfte har enkäten distribuerats 

till elever som läser kursen Kemi 1 på en större gymnasieskola i Norrland. Totalt medverkade 

74 elever med totalt fyra olika lärare. Bland eleverna var könsuppdelningen 35 tjejer och 39 

killar. Deltagande har skett frivilligt och alla elever fick skriva enkäten under en ordinarie 

kemilektion.  

 

Undersökningen har följt de riktlinjer och krav som finns inom samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2014). Detta inkluderar informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall 

informera den berörda om syftet med studien. Eleverna i studien informerades både muntligt, 

vid tidpunkten för enkäten, och i text om syftet med enkäten. Eleverna gavs även rätten att 

själva bestämma om de ville delta i studien, vilket gör att studien uppfyller samtyckeskravet. 

All medverkan skedde utan att eleverna varken behövde skriva namn, klass eller andra 

personuppgifter, vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Enkäterna har inte visats eller delgivits 

till någon annan person än den ansvariga för studien, vilket gör att studien även uppfyller 

nyttjandekravet 

 

 

5 Resultat 
 

Resultaten från enkäten antyder att laborationer bidrar till lärande, ur ett elevperspektiv. 

Däremot kan man tolka resultaten som att eleverna inte till lika hög grad anser att laborativa 
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moment bidrar till ökat intresse. Laborativa moment ansågs inte häller vara det mest givande 

arbetssättet för lärande. När eleverna skulle bedöma mängden laborativt arbete (fråga 1, bilaga 

1) samt hur stor del av dessa laborationer som utgörs av följa-recept-laborationer (fråga 2, 

bilaga 1) svarade eleverna väldigt samstämmigt. De allra flesta elever svarade att de laborativa 

momenten utgör omkring 20 % av den totala undervisningstiden, vilket är helt i linje med den 

faktiska schemalagda undervisningstiden. En stor majoritet av eleverna svarade vidare att de 

allra flesta utförda laborationer var av typen följa-recept-laborationer. Med utgångspunkt från 

Schwabs definition av laborationer kan inte heller någon av de laborationer som eleverna utförts 

klassas som öppna. Nedan kommer övriga resultat att redovisas i diagramform men hela 

resultatpresentationen finns fullständigt presenterad i bilaga 2 (undantaget fråga 11 och 12, vars 

resultat fullständigt presenteras i resultatdelen). 

 

5.1 Laborativt arbete för lärande 

Hela 45 av 74 elever instämde eller instämde till stor del i det att laborativa moment har 

utvecklat deras förmåga att genomföra laborationer (diagram 1). Vidare var det 17 av eleverna 

som instämde helt med detta påstående. Även vad gällde färdigheterna att planera samt genom 

laborationer testa hypoteser var det en majoritet av eleverna som instämde, instämde till stor 

del eller instämde helt (diagram 1). Det var dock 18 och 23 av eleverna som bara instämde 

delvis i laborationer bidragit till färdigheter i att planera respektive att genom laborationer testa 

hypoteser. 

 
Diagram 1. Fördelningen av elevernas svar på fråga 3 ”Genom laborativt arbetet har du utvecklat färdigheter i att 

genomföra laborationer” (vita staplar), fråga 4 ”Genom laborativt arbetet i kemi har du utvecklat färdigheter i att 

planera laborativa moment” (ljusblå staplar) samt fråga 5 ”Genom laborativt arbetet i kemi har du utvecklat 
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0

5

10

15

20

25

30

A
n
ta
l	e
le
ve
r



Pelle Håkansson       Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning 
 

 
 

16

färdigheter för hur man genom laborationer kan testa hypoteser” (mörkblå staplar). Siffror anger antal elever och 

svarsfrekvensen var 100 %. 

 

När eleverna tillfrågades om de ansåg att de laborativa momenten har varit viktigt för lärande 

av kemins begrepp, modeller och teorier angav 57 av 74 eleverna alternativen instämmer, 

instämmer till stor del eller instämmer helt (diagram 2). Det innebär att nästan var fjärde elev 

angav alternativen instämmer delvis eller instämmer inte alls. Det var bara sju av 74 elever som 

svarade instämde helt på påståendet ”Det laborativa arbetet i kemi har varit viktigt för din 

förståelse av kemins teorier, begrepp och modeller”.  

 

När eleverna tillfrågades om de ansåg att de laborativa momenten har bidragit till att utveckla 

färdigheter att i skrift och tal kommunicera naturvetenskapligt (fråga 7) samt till att utveckla 

förståelse för hur kemi kan användas för att förstå företeelser i vardag och samhälle (fråga 8) 

var en majoritet av eleverna av åsikten att de genom de laborativt momenten har utvecklat dessa 

färdigheter (diagram 2). Det var dock nära en tredjedel (n=24) av eleverna som angav att de 

delvis eller inte alls instämde med att deras förmåga att kommunicera naturvetenskapligt hade 

utvecklats av de laborativa momenten.  

 
Diagram 2. Fördelningen av elevernas svar på fråga 6 ”Det laborativa arbetet i kemi har varit viktigt för din 

förståelse för kemins begrepp, modeller samt teorier” (vita staplar), fråga 7 ”Genom laborativt arbetet i kemi har 

du utvecklat färdigheter för att i skrift och tal kommunicera på ett naturvetenskapligt sätt” (ljusblå staplar), fråga 

8 ”Det laborativa arbetet i kemi har varit viktigt för din förståelse av hur kunskaper i kemi kan användas för att 

förstå företeelser i vardagen och samhället” (mörkblå staplar). Siffror anger antal elever och svarsfrekvensen var 

100 %. 
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5.2 Laborativt arbete för intresse 

På frågan ”Anser du att laborativt arbete har bidragit till att öka ditt intresse för kemi” var 

fördelningen den att 38 av de 74 eleverna svarade att de inte instämde alls eller instämde delvis 

(diagram 3). Av dessa 38 elever svarande nästan hälften (n=15) att laborativa moment inte alls 

bidrar till ökat intresse för kemi. Detta kan jämföras med att enbart 5 elever instämmer helt i att 

laborativa moment bidrar till ett ökat intresse för kemi (diagram 3).  

 

 
Diagram 3. Fördelningen av elevernas svar på fråga 9 ”Anser du att laborativt arbete har bidragit till att öka ditt 

intresse för kemi?”.  Siffror anger antal elever och svarsfrekvensen var 100 %. 

 

5.3 Laborativa moment som arbetssätt 

Rangordnat efter antal ”ettor” var lärarledda teorigenomgångar där tid ges för egna 

övningsuppgifter det arbetssätt som flest elever angav som det mest givande för lärande i kemi 

(diagram 4). Det var 32 av totalt 62 elever som rangordnade detta alternativ som det mest 

givande och ingen elev rangordnade detta alternativ som det minst givande. Det näst mest 

givande arbetssättet enligt eleverna var laborationer med laborationsrapporter. För detta 

alternativ var spridningen bland eleverna större, än för lärarledda teorigenomgångar med tid för 

egna övningar. Lektioner som baseras enbart på att eleven gör övningsuppgifter ansågs som det 

minst givande arbetssättet (rangordnat efter antal ”femmor”). Ingen elev ansåg att detta var det 

mest givande arbetssättet medan nästan hälften av eleverna ansåg att detta var det minst givande 

arbetssättet. Laborationer utan laborationsrapport var även det ett arbetssätt som av många 

elever värderades som minst givande (n=20). Lektioner som enbart består av lärarledd 

teorigenomgång var den undervisningsform där eleverna visade störst oenighet. Baserat efter 

hur stor andel av eleverna som värderade detta arbetssätt som det mest givande ansågs detta 

arbetssätt som mer givande än både laborationer utan laborationsrapport samt lektioner 

baserade på övningsuppgifter (diagram 4).  

Instämmer
inte	alls

Instämmer
delvis

Instämmer
Intämmer	till
stor	del

Instämmer
helt

Intresse 15 23 15 16 5

0

5

10

15

20

25

A
n
ta
l	e
le
ve
r



Pelle Håkansson       Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning 
 

 
 

18

 

 
Diagram 4. Fördelningen av elevernas svar på fråga 10 ”På en skala från 1 till 5 (där 1 är bäst och 5 är sämst), 

rangordna följande alternativ efter vad du anser som den mest givande lektionen för lärande i kemi”. Staplar 

motsvarar antal elever för var och ett av alternativen 1-5 och arbetssätt. Svarsfrekvensen på frågan var 85 %.  

 

Eleverna fick i enkäten ange en eller ett par laborationer som de ansett som extra givande samt 

mindre givande för sitt eget lärande i kemi. De laborationer som nämndes som extra givande 

var främst i) en laboration där eleven beräknar entalpiförändring i en reaktion mellan 

kopparsulfat och zink samt ii) en syra-bas-titreringslaboration. Av 30 elever angav 24 elever 

någon eller bägge dessa laborationer (tabell 1). Utöver dessa två laborationer nämndes en 

laboration som tränar elevens förmåga att späda lösningar samt en laboration där eleven ska 

analysera en okänd syra i syfte att kunna räkna ut koncentrationen på syran. Som mindre 

givande laborationer nämndes en laboration där sockerinnehållet i frukostflingor skulle 

undersökas samt en laboration där eleverna skulle väga bomull. Svarsfrekvensen på denna fråga 

var 40 %. Ingen av de laborationer som eleverna i denna enkät genomfört kan klassificeras som 

öppna, enligt Schwabs definition av laborationer (Schwab, 1962). 

 

 

 Extra givande 

Entalpi Titrering Spädning Okänd konc. 

Antal elever 18 13 6 5 

 

Tabell 1. Laborationer som eleverna ansåg som extra givande för sitt lärande. Tabellen visar antal elever som har 

svarat de olika alternativen. Svarsfrekvensen på frågan var 40 %. 
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Rank	4 9 6 9 18 20

Rank	5 0 7 6 20 29
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6 Diskussion 
 

Det övergripande syftet med min studie var att undersöka hur elever uppfattar att laborativa 

moment bidrar till deras lärande i kemi. Vidare ville jag bilda mig en uppfattning om huruvida 

eleverna anser att laborativt arbete stärker deras intresse för kemi. Slutligen ville jag även bilda 

mig en uppfattning om hur eleverna värderar laborativa moment som arbetssätt, jämfört med 

andra arbetssätt. Genom min enkätstudie tycker jag att jag delvis har lyckats adressera dessa 

frågor.  

 

6.1 Metod diskussion  

För att belysa min frågeställning valde jag, inom ramarna för detta projekt, en kvantitativ 

forskningsmetod. Jag motiverar detta val med att jag ville samla in och enkelt sammanställa 

data från ett stort antal elever samt att jag ville minimera min påverkan på elevsvaren, för vilket 

kvantitativa metoder väl lämpade (Trost, 2012). För insamling av data genomfördes en 

enkätstudie med slutna flervalsfrågor, en metod som genererar data som är väl lämpad för 

kvantitativ analys (Trost, 2012). En alternativ metod hade varit att genomföra studien genom 

en intervju-baserad metod. Utöver att denna metod är mer tidskrävande och därmed mindre 

lämpad för stora populationer innebär intervjuer även en större potentiell risk att närvaron av 

intervjuaren, och hur intervjuaren uttrycker frågorna, påverkar elevernas svar, vilket jag ville 

undvika. Enkätstudier möjliggör till högre grad än intervjuer neutrala standardiserade frågor 

där liten påverkan av frågeställaren föreligger med avseende på hur eleven svarar vid det 

faktiska genomförandet av studien (Trost, 2012). 

 

Även om jag till vis del motiverar mitt metodval med att enkäter erbjuder större möjligheter till 

standardiserade neutrala frågor, jämfört med intervjuer, så är det en viktig insikt att jag även 

vid enkäter påverkar reliabiliteten och validiteten i studien utifrån hur frågorna och 

svarsalternativ är formulerade (Trost, 2012). Då jag frågar efter elevernas åsikter finns det inga 

rätta eller felaktiga svar. Svaren blir beroende av elevernas subjektiva tolkningar frågorna. 

Denna insikt kan vara extra viktig vid tolkningen av resultaten på fråga 9 där eleverna ska ange 

om de anser att laborativt arbete bidrar till intresse. Eleverna lägger in egna referensramar i 

detta begrepp vilket kan påverka resultaten. Genom att införa en fast referensram i frågan, till 
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exempel hur laborationer har påverkat elevens intresse för kemi i förhållande till andra 

skolämnen, skulle reliabiliteten i frågan ökat (Trost, 2012). Resultatet hade även 

validitetsmässigt blivit mer lättolkat om jag i enkäten hade inkluderat en fråga där eleverna fått 

värdera intresset de hade för kemi vid kursstart. Som enkäten nu är utformad kan jag inte avgöra 

om eleverna redan vid kursstart hyste ett så stort intresse för kemi så att en höjning av intresset 

genom laborativa moment blir osannolikt. Genom att inkludera fler frågor i enkäten hade jag 

delvis kunnat kompensera för denna osäkerhet. En nackdel med denna lösning hade varit att 

långa enkäter kan medför en låg svarsfrekvens. Respondenten blir uttråkad och orkar inte 

genomföra enkäten. Man riskerar att selektera för elever som orkar fylla i enkäter, varvid 

allmängiltigheten i studien sjunker. Av denna anledning valde jag att begränsa antalet frågor i 

enkäten.  

 

Vid tolkningen av mina resultat bör man vidare beakta att resultaten inte bara reflekterar elevens 

subjektiva tolkningar av hur frågorna är formulerade, utan även av hur svarsalternativen är 

formulerade samt av antalet svarsalternativ. För frågorna 3-9 i enkäten är svarsalternativen; 

instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer, instämmer till stor del samt instämmer helt. 

Dessa formuleringar kan skapa ett validitetsproblem då eleverna kan uppleva det som svårt att 

tolka och värdera hur de olika svarsalternativen skiljer sig åt. I enkäten är svarsalternativen 

utformade som längs en skala. Genom att utforma enkäten på detta sätt minskar man risken 

med att eleverna värderar svarsalternativen på olika sätt då respondenter generellt tolkar skalor 

på samma sätt, oberoende av svarsalternativen (Cohen, 2011). Jag anser att det råder ett större 

validitets- och reliabilitetsproblem med frågan som rör hur elever värderar olika arbetssätt 

(fråga 10, bilaga 1). I frågan ska eleven rangordna fem olika arbetssätt utefter vilket de anser 

som mest, respektive minst, givande för lärande i kemi. Genom att formulera frågan på detta 

sätt kan jag inte uttala mig om hur mycket bättre eller hur mycket sämre de anser att ett 

arbetssätt är i jämförelse med ett annat arbetssätt. Jag tvingar eleven att rangordna olika 

alternativ som eleven i själva verket kan tycka är lika bra eller lika dåliga. I efterhand hade det 

varit bättre och givet mig mer information om jag istället hade givit eleven möjligheten att 

värdera de olika arbetssätten oberoende av varandra. Jag hade då kunnat bilda mig en 

uppfattning om både vilket arbetssätt som eleverna anser är mest givande men även kunnat få 

information om hur stor skillnad eleverna anser att det är mellan de olika arbetssätten, med 

avseende på lärande. 
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Utöver de reliabilitets- och validitetsproblem som följer med formuleringen av enkäten medför 

enkäter även en generell nackdel i det att man inför en begränsning i möjligheten för 

respondenten att fritt får resonera runt en fråga. Med enkäter inför man därmed ofta en 

begränsning i hur komplexa svar och resonemang som kan förväntas. Denna nackdel kan man 

delvis kompensera för med att formulera öppna diskussionsfrågor. Eleven kan dock uppleva 

det som jobbigt att skriva ”uppsatser” varvid enkäten ändå missar att fånga djupare resonemang 

(Cohen et al., 2011). Att svarsfrekvensen på fråga 11 och 12, där eleven ombads att skiva ett 

svar i stället för att bara markera ett svarsalternativ, bara var 40 % kan vara en reflektion av just 

detta problem med enkäter. Många av eleverna kan ha uppfattat det som jobbigt att själva 

behöva formulera och söka svar på dessa frågor. För att höja svarsfrekvensen på fråga 11 och 

12 hade det kunnat vara givande att lista alla elevernas olika laborationer för att låta eleverna 

markera den eller de laborationer de ansett som mer och mindre givande. Eleverna hade då inte 

själva behövt gräva i minnet efter laborationer utan till större del fått svaret levererat till dem. 

En nackdel med detta förfarande hade kunnat vara att eleverna hade markerat laborationer som 

mindre eller mer givande utan att egentligen minnas de olika laborationerna, vilket hade sänkt 

validiteten i frågan. Att vid ett senare tillfälle genomföra en kompletterande studie med 

intervjuer, som erbjuder större möjligheter, för att fånga djupare åsikter hos eleverna hade varit 

intressant. Det hade även varit intressant att distribuera enkäten till fler skolor, då detta skulle 

minska risken att resultaten avspeglar skolspecifika fenomen snarare än generella fenomen. 

 

6.2 Laborativt arbete för lärande  

För att förhålla sig till resultaten i denna studie måste det först klargöras i vilken utsträckning 

eleverna anser att de faktiskt genomför laborativa moment, samt hur deras uppfattning 

överensstämmer med den faktiskt schemalagda tiden för laborativt arbete. Om eleverna anser 

att de inte genomför laborativt arbete så mister studien all reliabilitet och validitet. Enligt 

elevernas scheman utgör laborativa moment 20 % av den totala undervisningstiden, vilket också 

bekräftas av ansvariga lärare. När eleverna skulle värdera hur mycket av den schemalagda 

kemiundervisningen som utgörs av laborationer svarade nästan alla elever att laborationer utgör 

antingen 0-20 % eller 20-40% av den totala undervisningstiden i kemi. Bägge dessa 

svarsalternativ samstämmer med den faktiska schemalagda undervisningstiden för laborativa 

moment, som var 20 %. Att två svarsalternativ samstämmer med det korrekta svaret innebär ett 

validitetsproblem med denna fråga och i en uppföljande studie skulle denna fråga omarbetas. 

Inte desto mindre antyder svaren på denna fråga att eleverna generellt har en god uppfattning 

om hur stor andel av deras kemiundervisning som utgörs av laborativa moment. Ett par elever 
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svarade att den schemalagda tiden för laborationer motsvarar 40-60% av undervisningstiden. 

Elevernas schema innebär att eleverna har laborationer varannan vecka. För laborationsveckor 

innebär detta att nästan hälften av kemiundervisningen utgörs av laborationer. De elever som 

svarade att den schemalagda laborationstiden utgör 40-50% av undervisningen kan ha gått i 

klasser som vid tillfället för enkäten befann sig i en laborationsvecka. Om detta förklarar att ett 

antal elever bedömer att hälften av den totala undervisningstiden består av laborativa moment 

kan jag inte med säkerhet uttala mig om, men det skulle kunna vara en trolig förklaring. 

Resultatet kan tolkas som ett exempel på att elever har svårt att se tillbaka på hela kurser, vilket 

kan vara en viktig insikt vid utvärderingen av alla resultat. 

 

När elever tillfrågades hur stor del av deras laborationer som kan karakteriseras som följa-

recept-laborationer svarade de allra flesta eleverna att huvuddelen av de laborativa momenten 

bestod av följa-recept-laborationer. Vid en genomgång av laborationshandledningar så kunde 

inte heller någon av laborationerna klassas som öppna, enligt Schwabs definition (Schwab, 

1962). Det bör nämnas att eleverna i förväg inte hade fått en förklaring till begreppet följa-

recept-laborationer utan eleverna svarade efter deras egna subjektiva definitioner av begreppet, 

vilket kan innebära ett validitetsproblem med denna fråga. Resultatet tyder dock på att eleverna 

i studien generellt förknippar uttrycket följa-recept-laborationer med stängda laborationer. 

 

Ett syfte med denna studie var att undersöka vad elever anser om laborationer med avseende på 

lärande. Resultatet visar att elever generellt anser att laborativa moment bidrar till elevens 

lärande. Tydligast var resultatet för färdigheten att genomföra experiment, där bara tre elever 

inte angav något av de tre alternativen instämmer, instämmer till stor del eller instämmer helt 

på påståendet om laborativa moment bidrar till att utveckla denna färdighet. Att laborationer 

bidrar till att elever utvecklar färdigheter i att genomföra experiment kan kännas som en 

självklarhet. Motsvarande siffra för att planera experiment samt för att formulera hypoteser var 

betydligt högre och motsvarade ungefär var fjärde elev. Att eleverna uppfattar att laborationerna 

till lägre grad bidrar till att utveckla dessa färdigheter kan ha sin förklaring i att de laborationer 

som eleverna genomför inte tränar dessa förmågor. Eleverna genomför uteslutande stängda 

laborationer. Stängda laborationer lägger generellt stor vikt vid det praktiska arbetet och elevens 

möjligheter att självständigt planera och formulera hypoteser anses vara begränsade (Dimenäs 

& Sträng Haraldsson, 1996, Kurtén-Finnäs, 2008). Trots stängda laborationerna var det ändå 

en majoritet av eleverna som ansåg att laborationerna såväl utvecklar deras förmåga att planera 

laborationer som deras förståelse för hur man genom laborationer kan testa hypoteser.   
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En majoritet av eleverna ansåg att laborationer underlättar för att utveckla teoretiska kunskaper 

om kemins teorier samt förståelse för hur företeelser i vardag och samhälle kan förklaras genom 

kemi. Att kommunicera naturvetenskapligt var den färdighet som de ansåg till minst 

utsträckning hade utvecklats genom laborativa moment. Detta resultat kan anses förvånande. 

Laborativa moment framhävs som ett arbetssätt som gynnar ett klimat där eleven lättare 

kommer till tals och tränas i att diskutera kemi (Hult, 2000). För givande diskussioner, ur 

lärande synpunkt, krävs det dock att eleverna först tränas i att diskutera och argumentera 

(Mercer et al, 2009). Det anses även viktigt att laborationernas svårighetsgrad är anpassade till 

elevens förkunskaper eller att laborationerna ger oväntade resultat (Katchevitch, 2014). 

Elevernas svar kan reflektera brister vad gäller bägge dessa punkter. Att eleverna sammanfattar 

och skriver laborationsrapporter kan även det träna deras förmåga att kommunicera 

naturvetenskapligt. Vad gäller laborationsrapporter föreligger det skillnader mellan de klasser 

som deltog i studien. Två av klasserna hade vi tidpunkten för studien bara skrivet en 

laborationsrapport för inlämning och bedömning av lärare medan de andra två klasserna hade 

skrivit, och fått feedback, på ett antal rapporter. Det är möjligt att eleverna i de klasser som bara 

fått feedback på en laborationsrapport upplever att de inte har fått möjligheten till att utveckla 

sina färdigheter att i skrift kommunicera kemi, då feedback anses som viktigt för lärande (Shute, 

2008; Zimmerman, 2000). 

 

 
6.3 Laborativt arbete för intresse 

Att bilda mig en uppfattning om hur laborationer påverkar elevens intresse för kemi var ett av 

syftena med denna studie och en fråga i enkäten berörde detta syfte. Det var en majoritet av 

eleverna som bara instämde delvis eller som inte instämde alls med påståendet att laborationer 

bidrar till att öka intresset för kemi. Bara fem av eleverna instämde helt i att laborationer bidrar 

till ökat intresse. Vi tolkning av dessa resultat bör man beakta att eleverna inte gavs en 

förklaring till begreppet intresse samt att det bara var en fråga som direkt berörde hur 

laborationer påverkar deras intresse för kemi. En förklaring till att många elever inte uppfattar 

att laborationer stärker deras intresse för kemi kan vara att många av eleverna upplever att de 

redan har ett mycket högt intresse för kemi. Laborationerna kan då ha små eller inga möjligheter 

att ytterligare öka deras intresse, varpå laborationerna inte anses intressegivande. En alternativ 

förklaring kan vara att många elever faktiskt inte anser att laborationer ökar deras intresse för 

kemi, trots att det finns en potential för att öka intresset. Broman (2015) hävdar att uppgifter 
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som utmanar elevens kognitiva förmågor anses som mer givande. Om de laborationer eleverna 

gör känns alltför självklara för eleven kan de uppfattas som meningslösa, vilket kan påverka 

hur intressegivande de anser att laborationerna är.  Till detta kan kopplas att en stor del av 

elevernas laborationer bestod av följa-recept-laborationer, laborationer som av eleven kan 

uppfattas som tråkiga, då det inte lämnar utrymme för egna experiment, tankar och initiativ 

(Hofstein & Lunetta, 2004). Att skylla elevernas bristande intresse på den höga andelen följa-

recept-laborationer tror jag dock är att förenkla. Följa-recept-laborationer kan vara 

intressegivande, om slutprodukt är oväntad (Katchevitch, 2014). Winberg (2013) hävdar dock 

att den eventuella intressevinsten som genereras av spektakulära oväntade laborationer 

generellt är snabbt övergående och att dessa typer av laborationer inte innebär ett varaktigt ökat 

intresse för det aktuella ämnet. Man kan även genom att koppla laborationer till vardagsproblem 

stimulera intresset för kemin (Broman, 2015). Enligt min egen bedömning så genererar dock 

inte de laborationer som eleverna i denna studie utför oväntade eller samhällsnära resultat. Mina 

resultat kan således vara en reflektion av den höga andelen följa-recept-laborationer, vilket 

skulle vara en intressant fråga att studera vidare. Det är även viktigt att eleverna delges syfte 

och målet med laborationer för lärande och intresse (Hofstein & Lunetta, 2004). Om en brist i 

att delge eleverna syftet med laboration kan förklara resultaten i denna studie (vad gäller 

intresse) kan jag inte uttala mig om. Ingen av frågorna i enkäten berör huruvida eleverna har 

förstått målet och syftet med laborationerna. Nämnas kan dock att i de klasserna där jag som 

student har medverkat under min verksamhetsförlagda utbildning har eleverna, vid ett flertal 

laborationstillfällen, efter det att laborationen genomförts frågat vad syftet och målet med 

laborationen var. I alla dessa fall har läraren i början av lektionen klargjort dessa, men här går 

det inte att vara för tydlig. Oavsett orsak, mina resultat antyder att om målet med laborationerna 

är att öka intresset för kemi så uppfyller laborationerna inte detta mål. Det kan självklart vara 

att det primära målet inte är att stimulera intresset för kemi, utan att främst träna elevernas 

praktiska och teoretiska färdighet. Att detta är den enda förklaringen till mina resultat ser jag 

dock som osannolikt, då jag tror att många lärare har som mål att väcka elevens intresse för det 

egna ämnet.  

 

Att väcka elevens intresse för det egna ämnet knyter an till den ständiga frågan: Vilken typ av 

lektion ska jag planera? Att belysa denna fråga ur ett elevperspektiv var en av frågeställningarna 

i min studie. Mina resultat visar att teoribaserade lektioner med utrymme för egna övningar är 

det mest givande arbetssättet, ur ett elevperspektiv. Det minst givande arbetssättet, ur 

lärandesynpunkt, var laborationer utan laborationsrapport samt lektioner där eleven jobbar med 
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övningsuppgifter. Lektioner som baseras på ett arbetssätt där eleverna till stor del arbetar med 

egna övningsuppgifter har även i tidigare studier framhävts som en mindre omtyckt 

undervisningsmetod, vilket kan anses styrka mina resultat (Broman, 2011). Att detta arbetssätt 

är mindre omtyckt kan bero på att eleverna upplever det som svårt att komma igång med arbetet 

när tydlig lärarledd struktur saknas, något ett flertal elever på eget initiativ påpekade i enkäten. 

Att laborationer utan laborationsrapport rangordnas som den näst minst givande arbetssättet 

kan beror på att eleverna uppfattar dessa arbetssätt som enbart blanda och se, där de inte 

upplever några krav från läraren på förståelse. Målet och syftet med laborationen går förlorat, 

varvid lärandemomentet kan gå förlorat (Hofstein & Lunetta, 2004; Shute, 2008; Zimmerman, 

2000). Lektioner som enbart innebär lärarledda teorigenomgångar var det arbetssättet som de 

rådde störst spridning på. Min egen erfarenhet säger att denna typ av lektioner medför att 

eleverna som har svårt för ämnet lätt blir passiva när de bara förväntas lyssna och lära. Elver 

som känner sig bekväma i ämnet kan däremot tycka att arbetssättet med teorigenomgångar är 

givande och innebär möjligheter till frågor och lärarledda fördjupningar. Detta resonemang 

stärks av resultat som visar att elever anser att lärarledda lektioner är ett arbetssätt som främjar 

lärande i kemi (Broman, 2011). Hur eleverna i min enkät värderar olika arbetssätt utifrån 

lärande kan även vara direkt beroende av den aktuella lärarens styrkor och svagheter. Om en 

lärare är mer eller mindre trygg med ett av arbetssätten kan detta avspeglas i klassrumsklimatet 

och påverka hur eleverna värderar just detta arbetssätt (Bailey, 2008). Då min studie inkluderar 

fyra olika lärare, var och en med sina egna styrkor och svagheter, kan detta påverka resultaten 

i min studie.  

 

När eleverna i denna studie skulle nämna en eller ett par laborationer som de upplevt som extra 

givande var det två laborationer som stack ut. Det var en entalpi- och redox laboration samt en 

syra-bas-titrering. Gemensamt för dessa båda laborationer är att fokus ligger på beräkningar 

och förståelse av kemins teorier, i synnerhet entalpilaborationen. För denna laboration tar det 

laborativa momentet mindre än 20 minuter och består av att eleverna blandar två kemikalier 

(kopparsulfat och zink) med varandra, varpå de mäter en temperaturförändring i en 

vattenlösning. Efter det laborativa momentet ska eleven räkna ut entalpiförändringen samt 

avgöra om koppar eller zink oxideras respektive reduceras. Att eleverna finner denna laboration 

som givande för att den är laborativt spännande känns för mig otroligt. Däremot ställer 

teoridelen, samt teoridelen på syra-bas-titreringen, höga krav på elevernas förmåga att koppla 

teoretiska kunskaper till laborationen. Gemensamt för dessa laborationer är att de i det närmaste 

kan liknas med utmanande problembaserade övningsuppgifter. Tidigare studier har visat att just 
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problembaserade uppgifter kan öka elevers intresse, med följd att de finner undervisningen mer 

givande (Broman, 2015). En trolig förklaring till att just dessa två laborationer nämndes som 

extra givande är inte att de upplevs som spännande ur ett praktiskt perspektiv, utan snarare 

ställer höga krav på elevens kognitiva förmåga att lösa svåra teoriuppgifter. Denna typ av 

uppgifter gynnar även ett klassrumsklimat för goda diskussioner (Katchevitch, 2014), vilket 

kan vara en ytterligare förklaring till varför dessa två laborationer framhävdes av eleverna som 

extra givande.  

 

 

6.4 Avslutande diskussion 

Mitt elevunderlag var allt för litet för att jag ska kunna dra bestämda slutsatser av min studie 

och denna studie får delvis betraktas som en förberedande undersökning inför en eventuell och 

mer omfattande undersökning. Även om det inte går att dra generella slutsatser från studien 

antyder resultaten att eleverna i denna studie anser att laborationer i kemi bidrar till lärande, av 

både praktiska samt teoretiska färdigheter. Däremot bidrar inte elevernas laborativa arbete till 

ett ökat intresse för kemi. Det skulle vara intressant att genomföra en uppföljande studie för att 

studera de bakomliggande orsakerna till detta. Är det laborationernas utförande, bristen på 

samhällskoppling, gruppdynamiken eller någon annan anledning? Hur kan de laborativa 

momenten förändras för att i större utsträckning bidra till intresse för kemi? För att försöka 

besvara dessa frågor skulle jag i en uppföljande studie komplettera enkäten med 

diskussionsfrågor.  

 

Även om det inte går att dra generella slutsatser från studien kommer resultaten från denna 

studie utgöra en grund för hur jag i min yrkesverksamma roll som lärare planerar och genomför 

lektioner. Med studien har jag fått en ökad insikt om hur jag ska planera min undervisning för 

att främja både lärande och intresse. För detta ska undervisningen kretsa kring lärarledda 

teorigenomgångar där tid ges för egna övningar samt laborativa moment som utmanar elevens 

kognitiva förmåga.  

 

 

. 
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Enkät om laborativt arbete i kemi1  

 
 
Frågorna i enkäten syftar till att undersöka hur elever uppfattar att laborativt arbete hjälper 
dem att uppnå kunskapskraven för kemi. Enkäten genomförs som del av ett examensarbete 
och medverkan är frivillig. Allt deltagande sker anonymt och enkäten kommer inte delas 
med betygsättande lärare. 
 

 
Kön: 
 
 

 
 

Kurs: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Skola:_____________________________________________________ 
 
 
Fråga 1. 
Hur stor del av kemiundervisningen (schemalagda tiden) utgörs av laborativt arbete (kryssa i 
rutan under det alternativ som du anser stämmer bäst)? 
 
 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 
     

 
 
 
 
Fråga 2. 
Hur stor del av den schemalagda laborationsundervisningen i ämnet kemi utgörs av laborativt 
arbete av typen ”följa-recept” karaktär (kryssa i rutan under det alternativ som du anser 
stämmer bäst)? 
 
 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 
     

Kvinna Man 
  

Kemi 1 Kemi 2 
  

Kvinna Man 
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Fråga 3. 
Genom laborativt arbetet i kemi har du utvecklat färdigheter i att genomföra laborationer 
(kryssa i rutan under det alternativ som du anser stämmer bäst). 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt. 

     
 
 
Fråga 4. 
Genom laborativt arbetet i kemi har du utvecklat färdigheter i att planera laborativa moment 
(kryssa i rutan under det alternativ som du anser stämmer bäst). 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt. 

     
 
 
Fråga 5. 
Genom laborativt arbetet i kemi har du utvecklat färdigheter för hur man genom laborationer 
kan testa hypoteser (kryssa i rutan under det alternativ som du anser stämmer bäst). 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt. 

     
 
 
Fråga 6. 
Det laborativa arbetet i kemi har varit viktigt för din förståelse av kemins begrepp, modeller 
samt teorier (kryssa i rutan under det alternativ som du anser stämmer bäst). 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 7. 
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Genom laborativt arbetet i kemi har du utvecklat färdigheter för att i skrift och tal 
kommunicera på ett naturvetenskapligt sätt (kryssa i rutan under det alternativ som du anser 
stämmer bäst).  
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt. 

     
 
 
Fråga 8. 
Det laborativa arbetet i kemi har varit viktigt för din förståelse av hur kunskaper i kemi kan 
användas för att förstå företeelser i vardagen och samhället (kryssa i rutan under det 
alternativ som du anser stämmer bäst). 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt. 

     
 
 
Fråga 9. 
Anser du att laborativt arbete har bidragit till att öka ditt intresse för kemi (kryssa i rutan 
under det alternativ som du anser stämmer bäst)? 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt. 

     
 
 
 
Fråga 10. 
På en skala från 1 till 5 (där 1 är bäst och 5 är sämst), rangordna följande alternativ efter vad 
du anser som den mest givande lektionen för lärande i kemi.  
 
 

Laborationer 
med 
labbrapport 

Laborationer 
utan 
labbrapport 

Lärarledda teori 
genomgångar 

Lärarledda 
teorigenomgångar 
där tid ges för eget 
arbete 
(övningsuppgifter) 

Eget arbete med 
övningsuppgifter 
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Fråga 11. 
Namnge en (eller ett par) laboration som du minns som extra givande för ditt lärande i kemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 12. 
Namnge en (eller ett par) laboration som du minns som inte så givande för ditt lärande i kemi. 
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Data från enkät, fråga 1-9 
 
Klass 1:  
Totalt antal elever 25 varav 19 killar och 6 tjejer. Svarsfrekvens fråga 1-9, 100 %. 
 
Klass-1: Kille 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 7 11 1 0 0 
Fråga 2 1 1 5 9 3 

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 1 6 9 3 
Fråga 4 0 5 5 8 1 
Fråga 5 0 3 10 4 2 
Fråga 6 0 6 5 7 1 
Fråga 7 0 5 8 6 0 
Fråga 8 0 6 5 7 1 
Fråga 9 4 8 3 3 1 

 
Klass-1: Tjej 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 3 3 0 0 0 
Fråga 2 0 0 0 3 3 

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 1 4 0 1 
Fråga 4 1 2 2 1 0 
Fråga 5 0 2 3 1 0 
Fråga 6 0 2 2 2 0 
Fråga 7 1 5 0 0 0 
Fråga 8 1 3 1 1 0 
Fråga 9 2 1 2 1 0 
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Klass 2:  
Totalt antal elever 9 varav 4 killar och 5 tjejer. Svarsfrekvens fråga 1-9, 100 %. 
 
Klass-2: Kille 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 0 4 0 0 0 
Fråga 2 0 0 0 1 3 
      

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 0 1 2 1 
Fråga 4 0 1 0 3 0 
Fråga 5 1 2 0 1 0 
Fråga 6 0 2 0 2 0 
Fråga 7 0 1 2 1 0 
Fråga 8 0 0 2 2 0 
Fråga 9 2 0 0 2 0 

 
Klass-2: Tjej 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 2 3 0 0 0 
Fråga 2 0 1 0 0 4 

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 1 1 1 2 
Fråga 4 1 2 1 1 0 
Fråga 5 0 3 1 0 1 
Fråga 6 0 0 1 3 1 
Fråga 7 0 3 0 0 2 
Fråga 8 0 3 2 0 0 
Fråga 9 1 2 0 1 1 
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Klass 3:  
Totalt antal elever 19 varav 10 killar och 9 tjejer. Svarsfrekvens fråga 1-9, 100 %. 
 
Klass-3: Kille 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 0 10 0 0 0 
Fråga 2 4 2 1 2 1 

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 0 7 0 3 
Fråga 4 0 2 3 2 3 
Fråga 5 0 3 4 2 1 
Fråga 6 1 2 6 1 0 
Fråga 7 0 2 7 1 0 
Fråga 8 1 2 3 1 3 
Fråga 9 3 2 4 1 0 

 
Klass-3: Tjej 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 8 1 0 0 0 
Fråga 2 0 0 0 4 5 

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 0 2 5 2 
Fråga 4 0 4 2 3 0 
Fråga 5 0 5 3 1 0 
Fråga 6 0 4 1 3 1 
Fråga 7 0 4 2 2 1 
Fråga 8 2 2 4 0 1 
Fråga 9 1 3 1 3 1 
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Klass 4:  
Totalt antal elever 21 varav 6 killar och 15 tjejer. Svarsfrekvens fråga 1-9, 100 %. 
 
Klass-4: Kille 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 4 2 0 0 0 
Fråga 2 0 0 0 0 6 

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 0 2 3 1 
Fråga 4 0 0 3 3 0 
Fråga 5 0 0 3 2 1 
Fråga 6 0 0 4 2 0 
Fråga 7 0 1 3 2 0 
Fråga 8 0 2 3 1 0 
Fråga 9 0 1 2 2 1 

 
Klass-4: Tjej 
 0-20% 20-40% 40-60% 60-80 80-100% 
Fråga 1 1 12 2 0 0 
Fråga 2 0 1 1 7 6 

 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis 

Instämmer Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Fråga 3 0 0 3 8 4 
Fråga 4 1 2 3 5 4 
Fråga 5 0 0 5 9 1 
Fråga 6 0 0 3 8 4 
Fråga 7 0 2 4 5 4 
Fråga 8 0 0 7 5 3 
Fråga 9 2 6 3 3 1 
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Data från enkät, fråga 10 
 

Klass 1:  
Totalt antal elever 25 varav 19 killar och 6 tjejer. Svarsfrekvens 88 %. 
 
Klass-1: Kille 
Rang/arbetssätt 1 2 3 4 5 

Laboration med 
rapport 

6 1 5 1 4 

Laboration utan 
rapport 

1 6 2 3 5 

Teorigenomgång 
 

3 4 6 4 0 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

7 5 2 3 0 

Egna övningar 
 

0 1 2 6 8 

Klass-1: Tjej 
Rang/arbetssätt 1 2 3 4 5 

Laboration med 
rapport 

0 1 2 1 1 

Laboration utan 
rapport 

0 2 0 1 2 

Teorigenomgång 
 

1 2 0 2 0 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

4 0 0 1 0 

Egna övningar 
 

0 0 3 0 2 
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Klass 2:  
Totalt antal elever 9 varav 4 killar och 5 tjejer. Svarsfrekvens 78 %. 
 
Klass-2: Kille 

Rang/lektion 1 2 3 4 5 
Laboration med 

rapport 
0 2 1 0 0 

Laboration utan 
rapport 

0 0 1 2 0 

Teorigenomgång 
 

1 0 0 1 1 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

2 0 1 0 0 

Egna övningar 
 

0 1 0 0 2 

      
Klass-2: Tjej 

Rang/lektion 1 2 3 4 5 
Laboration med 

rapport 
1 2 0 1 0 

Laboration utan 
rapport 

0 2 1 1 0 

Teorigenomgång 
 

0 0 2 0 2 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

3 0 0 1 0 

Egna övningar 
 

0 0 1 1 2 
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Klass 3:  
Totalt antal elever 19 varav 10 killar och 9 tjejer. Svarsfrekvens 84 %. 
 
Klass-3: Kille 

Rang/lektion 1 2 3 4 5 
Laboration med 

rapport 
3 0 3 1 0 

Laboration utan 
rapport 

0 3 0 3 1 

Teorigenomgång 
 

0 3 2 1 1 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

3 1 1 2 0 

Egna övningar 
 

1 0 1 0 5 

Klass-3: Tjej 
Rang/lektion 1 2 3 4 5 
Laboration med 

rapport 
3 3 2 1 0 

Laboration utan 
rapport 

0 2 1 3 3 

Teorigenomgång 
 

1 2 3 1 2 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

4 2 3 0 0 

Egna övningar 
 

1 0 0 4 4 
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Klass 4:  
Totalt antal elever 21 varav 6 killar och 15 tjejer. Svarsfrekvens 81 %. 
 
Klass-4: Kille 

Rang/lektion 1 2 3 4 5 
Laboration med 

rapport 
2 1 1 0 0 

Laboration utan 
rapport 

0 0 0 4 0 

Teorigenomgång 
 

0 1 3 0 0 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

2 2 0 0 0 

Egna övningar 
 

0 0 0 0 4 

      
Klass-4: Tjej 

Rang/lektion 1 2 3 4 5 
Laboration med 

rapport 
4 5 1 1 2 

Laboration utan 
rapport 

1 0 2 1 9 

Teorigenomgång 
 

1 3 9 0 0 

Teorigenomgång 
med egna 
övningar 

7 4 0 2 0 

Egna övningar 
 

0 1 1 9 2 

      
 


