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Förord 
Först av allt så vill vi tacka dig som tar dig tid att läsa vår forskningsöversikt. Du kommer här 
att få ta del av forskning som handlar laborativt arbete inom NO-undervisningen.  
Vi som skrivit litteraturstudien började vår grundlärarutbildning årskurs 4-6, på Högskolan i 
Halmstad hösten 2016. Utbildningen har gett oss en bred kunskap inom flera ämnen, varav ett 
av dessa är naturkunskap. Sett utifrån vår skoltid var naturkunskap ett svårbegripligt ämne, 
där vi båda ansåg att det var svårt att förstå de abstrakta fenomen som är naturkunskap. Idag 
är vår syn på naturkunskap en helt annan, mycket tack vare den utbildningen vi fått på 
Högskolan i Halmstad. I utbildningen har vi tack vare engagerade och motiverade lärare fått 
se hur kul NO - ämnet kan vara och framförallt hur viktigt det är att kunna och förstå det 
innehåll som NO behandlar. Då vi anser att en stor del i att vi fastnade för NO var laborativt 
arbete blev det därför startskottet för vårt examensarbete där vi ville fördjupa oss i ett 
laborativt arbete för att få en större förståelse för hur det kan gynna elevers förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen och hur det används i skolan idag. 
 
I vår litteraturstudie så har det varit det tekniska geniet Albin som stått för skrivandet, 
redigering och överlag fixat med allt som behövs justeras, medan Julius är den som i mångt 
och mycket hittat och läst igenom den forskning som ligger till grund för denna 
litteraturstudie. Vi är båda väldigt nöjda med hur samarbetet har fungerat under arbetets gång. 
Vi vet varandras styrkor och svagheter och har inga problem med att säga ifrån om man inte 
håller med om något. Dock har vi lärt oss att när detta händer så är det nog dags att tacka för 
dagen. 
 
Till sist så vill vi tacka den som tackas bör. Först och främst vill vi tacka vår handledare 
Göran Karlsson som varit väldigt behjälplig under arbetets gång, oavsett när man bett om det, 
så har han alltid varit snabb på att svara och kommit med många bra kommentarer och tips. 
Sedan vill vi också tacka Per Högström, som vi under arbetets gång haft kontakt med och som 
gett oss många bra tips på forskare och artiklar att läsa. Sist men inte minst vill vi tacka våra 
respektive som orkat med oss den tiden som detta har skrivits. Vi uppskattar att ni varit 
förstående, även de gångerna som skribenterna satt sig ner för att skriva, ångrat sig, och sedan 
ägnat dagen åt att spela Tv-spel eller dra ut på en golfrunda. 
 
 
 
 
  



 3 

Innehållsförteckning 

Förord .............................................................................................................................................................. 2 

1. Inledning ...................................................................................................................................................... 4 
1.1 Centrala begrepp ................................................................................................................................... 5 
1.2 Syfte och frågeställning .......................................................................................................................... 5 

2. Bakgrund ..................................................................................................................................................... 5 
2.1 Laborationers uppbyggnad ..................................................................................................................... 5 
2.2 Mål och syfte med laborativt arbete ....................................................................................................... 7 

3. Metod .......................................................................................................................................................... 9 
3.1 Litteratursökning .................................................................................................................................... 9 

4. Resultat ......................................................................................................................................................12 
4.1 Lärares syn på laborativt arbete ............................................................................................................12 
4.2 Sammanfattning ...................................................................................................................................14 
4.3 Kritiska aspekter av laborationer ...........................................................................................................14 
4.4 Sammanfattning ...................................................................................................................................15 
4.5 Elevers motivation och attityd till laborativt arbete i naturkunskap ........................................................16 
4.6 Sammanfattning ...................................................................................................................................17 

5. Analys av resultat .......................................................................................................................................18 

6. Diskussion ...................................................................................................................................................19 
6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................................................19 
6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................................................20 

7. Slutsats och implikation ..............................................................................................................................22 

8. Referenslista ...............................................................................................................................................23 
Bilaga 1 – Artikelöversikt .............................................................................................................................26 
Bilaga 2 – Fördelning av artiklar i resultat ...................................................................................................28 

 
  



 4 

1. Inledning 
I vår utbildning på Högskolan i Halmstad har vi fått se hur NO-undervisningen kan 
presenteras på ett intressant och spännande sätt med hjälp av ett laborativt arbete. När vi har 
varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi inte upplevt att elever fått vara med 
och påverka NO-undervisningen utan att läromedel styr undervisningens innehåll. Detta blev 
startskottet för vårt litteraturstudie. Vi vill fördjupa oss i vad forskningen säger om ett 
laborativt arbetssätt, där vi vill utveckla våra kunskaper för hur det kan gynna elevers 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen och hur det används i skolan idag. Alla elever som 
gått i skolan har troligtvis kommit i kontakt med termen laborativt arbete i något ämne och 
har därmed olika uppfattningar om vad laborativt arbete är. Det kan vara allt ifrån 
laborationer i naturvetenskapliga ämnen, till att arbeta i grupp eller enskilt i till exempel 
matematik.  
 
Enligt en rapport från Skolverket (2012) är NO-undervisningen idag mer fokuserad på 
begrepp, lagar och processer och tar inte hänsyn till elevernas intresse med koppling till deras 
omgivning. Rapporten består av en kunskapsöversikt om undervisningen i naturkunskap i 
Sverige. Resultatet visade att kvaliteten på undervisningen är bristfällig. Detta leder i sin tur 
enligt rapporten till att eleverna uppfattar naturkunskap som oinspirerande. Anledningen till 
att undervisningen anses vara bristfällig enligt rapporten beror på att lärare oftast har mer 
kompetens inom humanistiska och samhällsvetenskapliga området, vilket tenderar till att det 
läggs mindre vikt vid naturvetenskap.  
 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2019a) belyser att 
undervisningen i naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med 
hjälp av systematiska undersökningar. Lgr 11 betonar även att elever ska kunna dokumentera, 
planera, utföra och utvärdera sina undersökningar. Undervisningen ska enligt Lgr 11 också 
bidra till att eleverna utvecklar sin kunskap om naturvetenskapliga begrepp och teorier.  
 
Det naturvetenskapliga undervisningssystemet har beskrivits som undermåligt när det 
kommer till elevers begreppsförståelse inom naturvetenskap enligt en rapport från Skolverket 
(2003). Rapporten hänvisar till att elevernas resultat inte uppnå en godkänd nivå, men ger 
ingen förklaring till vad som är anledningen till de låga resultaten. Baserat på intervjuer med 
elever har de kommit fram till att elever inte har möjligheten att påverka undervisningens 
innehåll och arbetssätt, och att de sällan arbetar i grupp och inte får tillfälle att diskutera med 
läraren. 
 
En senare rapport från TIMSS (2015) som mäter elevers kunskap inom naturvetenskap 
uppvisar dock en positiv trend bland elever i Årskurs 4. Resultatet i rapporten visar att 
Sverige presterade bättre än genomsnittet i EU och OECD-länder, där endast Finland 
presterade bättre än Sverige bland de nordiska länderna. Resultatet i den senaste PISA 
undersökningen (2018) visade att svenska elever presterade över genomsnittet för OECD-
länder, jämfört med resultatet från 2012 där svenska elever presterade under genomsnittet för 
OECD-länder. Att svenska elevers resultat har förbättrats bör dock ställas i paritet med att 
genomsnittet bland OECD-länderna på senare år haft en negativ trend, vilket gör att resultatet 
inte enbart kan ses som en förbättring hos svenska elever.  
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1.1 Centrala begrepp 
I denna litteraturstudie kommer olika begrepp att behandlas. I detta avsnitt kommer vi att 
precisera dessa begrepp för att tydliggöra för läsaren vad de innebär.  
 
Begreppet Laborativt arbete handlar om att praktiskt utföra någon form av uppgift som till 
exempel en laboration såväl enskilt som i grupp. Expository definieras i denna litteraturstudie 
som en typ av laboration som går ut på att elever utefter tydligt angivna instruktioner ska 
genomföra den praktiska uppgiften. Inquiry är ytterligare en typ av laboration där eleverna 
själva förväntas att planera och genomföra en specifik laboration utefter ett gemensamt syfte 
som presenterats. I följande avsnitt kommer vi att beskriva litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Enligt Lgr 11 har kunskaper i fysik, kemi, biologi och teknik stor betydelse för 
samhällsutvecklingen. Som tidigare nämnt ska eleverna enligt Lgr 11 utveckla sin förmåga i 
att genomföra systematiska undersökningar samt kunna använda relevanta begrepp, modeller 
och teorier för att beskriva och förklara samband i såväl människokroppen, naturen och i 
samhället. Mot bakgrund av detta blir därför syftet med vår litteraturstudie att söka, analysera 
och sammanställa vetenskapliga artiklar som berör laborativt arbete i NO-undervisningen för 
att ta reda på vilka för- och nackdelar ett laborativt arbetssätt har för både lärare och elever. 
För att kunna besvara detta har vi skapat följande frågeställningar: 
 

• På vilket sätt kan ett laborativt arbete gynna elevers förståelse för naturvetenskapliga 
fenomen? 

• På vilket sätt använder sig lärare av det laborativa arbetet i NO-undervisningen idag?  

2. Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi att presentera tidigare forskning som är relevant för vår 
litteraturstudie. Forskningen har utgångspunkt i naturkunskapens laborativa arbete, såväl 
laborationer som det sociala samspelet som sker i samband med laborationer. I ett laborativt 
arbete ingår det olika arbetsmoment där laborationer är en central del av arbetet. Därför 
kommer vi i bakgrunden att lyfta olika sätt att se på hur en laboration kan konstrueras och 
utföras samt ge en generell bild över syftet med att arbeta laborativt.   
 
2.1 Laborationers uppbyggnad 
Andersson (2015) anser att laborativt arbete, oavsett vad vi associerar det med, handlar om en 
begränsad uppgift som eleverna ska arbeta med under en viss tidsperiod. När eleverna utför 
ett laborativt arbete sker det i praktiken där eleverna aktivt tillskansar sig information. 
Ramarna för det laborativa arbetet definieras av uppgiftens karaktär. Författaren belyser att 
laborationers uppbyggnad består av olika frihetsgrader som presenteras i figur 1 nedan. 
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Frihetsgrad Problem Metod Resultat 

Nivå 0 Givet Given Givet 

Nivå 1 Givet Given Öppet 

Nivå 2 Givet Öppen Öppet 

Nivå 3 Öppet Öppen Öppet 
Figur 1. En laborations frihetsgrad enligt Andersson (2015). 
 
När en laboration har frihetsgrad 0 betyder det att eleverna har fått tydliga instruktioner att 
följa där alla delar är givna utifrån förutsättningarna. Denna del av laborationer används för 
att verifiera en teori till praktiken. Ju fler frihetsgrader en laboration består av, desto större 
utmaning ger den eleverna eftersom de behöver tänka och själva utforma laborations 
utförande. Enligt Skolverket (2019b) är frihetsgraden nivå 2 det första steget att gå från 
lärarstyrning till att låta eleverna göra en egen planering. Läraren formulerar frågeställningen, 
men själva genomförandet och resultatet ska eleverna själva få planera, genomföra och 
diskutera i grupp. Jämfört med nivå 1 blir laborationerna mer undersökande och skapar ett 
engagemang bland eleverna. Skolverket betonar också att lärarens roll i laborationer med 
frihetsgrad 2 blir att vägleda eleverna genom sina laborationer så att den vetenskapliga 
processen inte tar större fokus än det vetenskapliga innehållet.  
 
Vidare menar Andersson (2015) att när elever får möjligheten att arbeta med laborationer 
behöver läraren tydligt förklara vilket syfte och vilka mål som förväntas att uppnås med 
laborationen, både i ord och i handling. Resultatet i studien betonar att de elever som inte 
uppfattar syftet med laborationen troligtvis inte heller kommer anse att det är en meningsfull 
aktivitet. Slutsatsen som författaren gör in sin studie är att elevernas diskussioner inte visade 
sig ha någon positiv effekt för elevernas begreppsförståelse, eftersom kvalitén på 
diskussionerna är beroende av undersökningens karaktär.  
 
Ett annat sätt att kategorisera olika typer av laborationer presenteras i Domin (1999). 
Författaren har i sin litteraturöversikt beskrivit skillnaden mellan olika laborationer genom att 
använda sig av tre olika aspekter: resultat, metod och tillvägagångssätt. Domin har delat upp 
olika typer av laborationer i fyra delar. Resultatet av laborationen kan antingen vara givet 
eller okänt för eleverna, och vilken metod som används för att komma fram till resultatet kan 
antingen vara induktiv eller deduktiv. Ett exempel på en induktiv metod innebär att eleverna 
själva får prova sig fram och genom sina observationer och erfarenheter dra slutsatser. En 
deduktiv metod innebär att eleverna använder sig av en förbestämd procedur för att komma 
fram till ett antingen givet eller okänt resultat. Figur 2 ger en överblick i hur de olika typerna 
av laborationerna kan kategoriseras: 
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Typ av laboration Resultat Metod Tillvägagångssätt 

Expository Givet Deduktiv Förutbestämt 

Inquiry Okänt Induktiv Obestämt 

Discovery Givet Induktiv Förutbestämt 

Problem-based Givet Deduktiv Obestämt 
Figur 2: fyra olika typer av laborationers upplägg (Domin, 1999).  
 
Expository är den mest populära metoden, men även den mest kritiserade. I den här typen av 
laborationer får eleverna tydliga instruktioner både muntligt och skriftligt hur laborationen 
ska genomföras och vad den ska resultera i. Denna typ av laboration benämns ofta som 
kokbokslaborationer på svenska.  
 
Inquiry: denna typ av laboration ställer högre krav på eleverna, eftersom eleverna här 
förväntas planera sin egen undersökning och utföra den. Detta härleder till att eleverna får 
mindre direktiv av läraren vilket gör att eleverna själva får ta ansvar för hur laborationen ska 
konstrueras och genomföras. Inquiry ställer även högre krav på lärarna och tar längre tid att 
genomföra än expository. Inquiry är den metod som mest liknar hur forskare inom 
naturvetenskap arbetar. 
 
Discovery: Här informerar läraren eleverna om vad de ska göra samt vilken information 
eleverna behöver samla in för att utföra laborationen. Eleverna ska sedan dra egna slutsatser 
utifrån det insamlade materialet, vilket ger eleverna möjligheten att på egen hand undersöka 
och upptäcka naturvetenskapliga fenomen.  

Problem-based: Här ger läraren eleverna ett problem som ska lösas. Problemet ska ha 
koppling till en eller flera teorier som bearbetats i tidigare undervisning. Målet med problem-
based metoden är att eleverna ska få en bättre förståelse för begrepp som behandlats i teorin. 
Metoden kräver att eleverna behöver tänka på hur de planerar genomförandet av laborationen, 
och reflekterar över tillvägagångssättet. 

Domin (1999) menar vidare att det finns flera faktorer som kan påverka laborationerna så att 
de inte uppnår sin potential. Författaren betonar att elever har en tendens att spendera mer tid 
på att bestämma om de kom fram till det önskade resultatet än att planera och organisera sina 
laborationer. Beroende på vilken typ av upplägg lärare använder sig av på sin laboration 
kommer lärandet för eleverna att skiljas åt, eftersom val av metod styr resultatet.  

2.2 Mål och syfte med laborativt arbete 
Högström (2009) har i sin avhandling studerat ett laborativt arbetssätt i NO-undervisningen. 
Författaren beskriver att själva definitionen av ett laborativt arbete inte är det primära, utan 
det viktigaste är vad som ska utföras och hur det ska utföras. Högström belyser och 
uppmärksammar laborativt arbete i grundskolan med särskilt fokus på lärarnas mål och hur 
målen förverkligas i skolpraktiken. Resultatet i studien visar att NO-lärare i den svenska 
grundskolan definierar målen som att eleverna ska utveckla sina kunskaper om 
naturvetenskapliga fenomen och begrepp med hjälp av laborationer. Majoriteten av NO-
lärarna ansåg att det är viktigt att utveckla elevers tänkande och reflekterande. Författaren 
framhäver att laborationer inte enbart ska utmynna i ett resultat, utan att eleverna ska 
reflektera och kritiskt granska sitt resultat. Det framgår i resultatet att det finns flertalet 
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faktorer som påverkar lärares möjligheter att utföra laborativa moment i undervisningen. 
Högström kom fram till att omgivning, tid, material och planering var de primära 
anledningarna som påverkar lärarens undervisning. Beroende på skolans lokaler, material och 
gruppstorlek kunde viss typ av laborationer inte genomföras.  
 
I en observationsstudie av Gunnarsson (2008) visas att eleverna främst fokuserar på att följa 
instruktionerna och hur resultatet ska redovisas, snarare än att skapa sig en förståelse för det 
som undersöks. I studien har elevers lärprocesser och hur dessa kommer till uttryck i möte 
med laborationer studerats. Studien behandlar den laborativa verksamheten med fokus på 
ellära i fysik bland elever i årskurs 7. Studiens resultat visar att förståelse för det 
naturvetenskapliga fenomenet uteblir vid laborationer och att eleverna istället fokuserar på 
själva genomförandet av laborationerna. Gunnarsson anser att lärarna verkar med andra ord 
utgå från att eleverna lär sig genom att arbeta praktiskt i NO-undervisningen. Detta bekräftas i 
intervjuer med lärarna, där de beskriver att eleverna antas förstå syftet med laborationen. För 
att eleverna ska få en god förståelse för det som undersöks menar Gunnarsson att det krävs en 
mer erfaren person som finns tillgänglig för att stötta och vägleda eleverna i sitt lärande. 
Författaren belyser att lärarens didaktiska fingertoppskänsla är en viktig faktor för elevernas 
lärande. Genom att få en förståelse för lärarens roll i ett laborativt moment samt hur 
laborationers struktur påverkar eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen är relevant för syftet i vårt arbete.  
 
I en intervjustudie där Wellingtons (1998) frågade 48 nyexaminerade lärare i naturvetenskap, 
varför laborativt arbete var viktigt kategoriserade han svaren enligt följande:  

1. Kognitiva argument 
Kognitiva argument kan även förklaras som kunskap och förståelse, där praktiskt arbete kan 
förbättra elevernas förståelse för naturvetenskap och genom att låta eleverna visualisera 
vetenskapens lagar och teorier ökar möjligheten till en förståelse av naturvetenskapliga 
fenomen. 

2. Attityd och motivation 
Genom att eleverna får konkreta erfarenheter i ett laborativt arbete, kommer deras intresse för 
naturvetenskapen att utvecklas. Wellington menar dock att inte alla elever kommer att få ett 
intresse för naturvetenskap med hjälp av laborativt arbete, eftersom det finns elever som ger 
upp när de stöter på problem under laborationen som de inte förstår.  

3. Färdigheter 
Färdigheter handlar om det laborativa förmågor eleverna utvecklar när de arbetar med olika 
artefakter som ingår i laborationer.  
 
Wellington (1998) belyser att dessa mål är godtyckliga, det vill säga att det finns kritiska 
aspekter att ta hänsyn till i förhållande till målen. Laborativt arbete kan lika enkelt skapa 
förvirring som förståelse för syftet med laborationen bland eleverna. När elever arbetar 
laborativt i grupp anses detta ge ett lärande där de utvecklar kunskaper inom kommunikation 
och samarbete. Samtidigt anser Wellington att om vi analyserar grupparbete på ett djupare 
plan visar det sig att eleverna har delat in sig i olika uppdrag. En del elever tar över själva 
utförandet, vilket gör att andra elever inte gör någonting vilket leder till att de blir 
oengagerade inför uppgiften. Det finns även de elever som skriver ner resultatet och skapar 
tabeller och missar samtidigt själva utförandet av laborationerna där lärandet är tänkt att ske.  
 
Laborationer är en viktig del i NO-undervisningen, vilket beskrivs i en avhandling av Hult 
(2000). Författaren har utifrån forskning kommit fram till att syftet med laboration kan 
sammanfattas i sju delar: 
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1. Laborationen kan fungera som ett komplement till teorin 
2. Studenter kan med hjälp av laborationer utveckla både en analytisk och kritisk 

förmåga, samt förmåga att formulera ett mål 
3. Laborationer ger möjligt att använda sig av sina sinnen, vilket ger ett meningsfullt 

lärande och samt att genom dessa få syn på vilka inlärningsbehov som eleverna har 
4. Elever får större förståelse för hur ett vetenskapligt arbete fungerar med hjälp av 

laborationer 
5. Praktiskt arbete underlättar förståelsen för teoretiska begrepp och utvecklar elevens 

problemlösningsförmåga 
6. Laborationer bidrar till att göra studenterna mer motiverade för naturvetenskapliga 

studier 
7. Laborationen kan fungera som ett instrument i att utveckla den sociala kompetensen, 

och elevens kommunikativa förmåga.  
 

Hult (2000) tar även upp kritiska synpunkter på det laborativa arbetet i undervisningen. 
Kraven på laborationen är allt för ofta för låga eller för höga för eleverna. Antingen ska 
eleverna följa detaljerade anvisningar där de själva har ansvar för planering, genomförande 
och dokumentation, eller så ska dem med hjälp av statiska instruktioner genomföra och 
komma fram till något som de redan vet. När laborationerna blir för svåra för eleverna kan det 
handla om att de ska lösa problem som de inte har tillräcklig kunskap om för att klara av 
själva. Det råder ingen konsensus kring huruvida att illustrera teori med hjälp av laborationer 
är det bästa sättet för att öka elevernas förståelse för en teori. Laborationer tar tid att 
genomföra och är kostsamt utifrån aspekter som tid och material, eftersom det eleverna lär sig 
är snarare praktiska färdigheter än förståelse för en teori.  

3. Metod 
I den här delen kommer vi att presentera forskningsartiklar som vi har använt oss av i vår 
litteraturstudie. Vi kommer att beskriva hur vi har gått till väga för att få fram relevant 
forskning, vilka avgränsningar som har gjorts, vilka sökstrategier vi har använt oss av och 
slutligen en diskussion kring hur insamlingen av vårt material har utförts.  
 
Vår arbetsmetod går att likna vid en systematisk undersökning, med undantag för att vi inte 
har kunnat granska all forskning kring ämnet av praktiska skäl vilket gör att vår 
litteraturstudie är mindre omfattande. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) 
innebär en litteraturstudie att inom ett valt ämne eller problemområde systematiskt söka, 
granska och sammanställa litteratur. För att ge en större tyngd i en litteraturstudie bör enligt 
Eriksson Barajas et al. all forskning kring det valda området ingå i studien. Samtidigt menar 
författarna att det inte finns några bestämda regler kring hur många studier som bör ingå i en 
litteraturstudie, utan att antal studier som väljs beror på tidsaspekten och den ekonomiska 
möjligheten litteraturstudien har för att kunna genomföras.  
 
3.1 Litteratursökning 
Forskningen till vår litteraturstudie är huvudsakligen tagna från databaserna Eric, SwePub, 
Libris och NorDiNa med hjälp av olika kombinationer av sökord. Vi utgick från att sökorden 
ska grunda sig i laborativt arbetets olika delar, där olika former av laborationer och praktiskt 
arbete är väsentligt. När vi sökte efter forskning till vår studie utgick vi från följande 
inklusion- och exklusionskriterier för att säkerhetsställa att få fått fram forskning som är 
relevant till våra frågeställningar och vårt syfte: 
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Inklusionskriterier: 
• Innehållet behandlar laborativt arbete inom NO-undervisningen 
• Forskning med positiva och kritiska aspekter om laborativt arbete 
• Studierna ska vara vetenskapligt granskade 
• Skriva på ett skandinaviskt språk eller engelska 

 
Exklusionskriterier: 

• Forskning som fokuserar på genus i NO-undervisningen 
• Forskning baserad på förskolenivå 

 
Anledningen till att vi har valt föregående kriterier är att forskning som behandlar genus och 
förskolenivå inte ansågs vara relevant med det vi ville undersöka, eftersom vår litteraturstudie 
inte behandlar ett genusperspektiv i NO-undervisningen.  
 
När vi påbörjade våra sökningar efter vetenskapliga studier gjorde vi sökningar i databaserna 
med hjälp av våra sökord: laborativt arbete, naturvetenskap, science, och laboratory. På Eric 
fick vi över 900 träffar på science och laboratory vilket var för många för att vi ska kunna 
avgöra vilka artiklar som var mest relevanta för vår litteraturstudie. När vi gjorde samma 
sökning på NorDina, blev det endast 17 träffar. Här började vi att läsa artiklarnas rubrik för att 
sedan läsa artiklarnas abstract om vi ansåg att artikeln kunde vara av intresse för vår 
litteraturstudie.  
 
I de studier vi hittade på NorDina tillskansade vi oss nya sökord som författarna använts sig 
av som vi ansåg låg i linje med syftet för vår litteraturstudie. De nya sökorden som vi 
upptäckte var till exempel practical work, explorative och scientific inquiry som användes av 
flera artiklar vi ansåg var relevanta för vår studie. Denna arbetsmetod använde vi oss av när vi 
fortsatte att göra vidare sökningar i de andra databaserna, för att få fram mindre och mer 
specifika träffar i databaserna. Vid de tillfällen där antalet träffar översteg möjligheten för oss 
att granska allt resultat med tanke på tidsaspekten för vår litteraturstudie, avgränsade vi 
sökningen med fler sökord i sökningarna. När antalet träffar som sökningarna genererade 
minskade kunde vi börja granska de artiklar som kom upp. Vi valde tillslut ut tio artiklar från 
de fyra databaserna, och fyra artiklar utifrån manuella sökningar.  
 
Vi har i denna litteraturstudie använt oss av olika sökmetoder, däribland boolesk operation. 
En boolesk operation innebär enligt Eriksson Barajas et al. (2013) att flera sökord kombineras 
med “AND”, “OR”, och “NOT”. I huvudsak har vi dock använt oss av trunkering som 
innebär att vi täcker in olika varianter av begrepp där en asterisk sätts i början eller slutet av 
ordet (Eriksson Barajas et al., 2013). Ett kriterium för våra sökningar har varit att de är peer-
reviewed, vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade och godkända. I NorDiNas 
databas är samtliga artiklar vetenskapligt granskade, men i till exempel Eric behöver 
sökningen filtreras så att endast artiklar som är peer-reviewed kommer upp i vår sökning. 
Utöver databassökningar har vi även använt oss av manuella sökningar. Ett exempel på 
manuell sökning är att läsa en artikel som är intressant inom ramen för ämnet och sedan 
studera artikelns referenslista, för att på så sätt upptäcka ytterligare relevant forskning. Detta 
är en teknik som vi använt oss av när vi har läst olika avhandlingar. Utöver detta har vi även 
via vår handledare fått en del tips på artiklar som kan vara relevanta för vår studie. Dessa 
artiklar benämns som manuell sökning i artikelöversikten (se bilaga 1). 
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Tabell 1: I tabellen går det att utläsa vilka sökord och hur vi kombinerat dessa, samt hur 
många träffar sökningarna har genererat.  
 
Libris: 

SÖKSTRÄNG TRÄFFAR 
Kommunikation* lärande* fysik* experiment* 2 
Laborativt arbete* laborationer* 2 
Laborativt arbete 4 

 
ERIC: 

SÖKSTRÄNG TRÄFFAR 
Practical* work* motivate* 4 
Practical work* effectiveness* learning* 3 
Practical work* effectiveness* secondary school* 2 
Lab* work* secondary school* learning* 3 
Laboratory instruction* science knowledge* 6 

 
NorDiNa: 

SÖKSTRÄNG TRÄFFAR 
Learning about science* explorative* 2 
Nature of Science* laboratory* 5 
Scientific inquiry* teaching* laboratory* 2 
Elever* intresse* 2 

 
SwePub: 

SÖKSTRÄNG TRÄFFAR 
Kommunikation* lärande* fysik* experiment* 
 

2 

 
Tabell 1: Sökstrategi 
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4. Resultat 
I det här avsnittet kommer vi att med ett objektivt förhållningssätt beskriva likheter och 
skillnader av de utvalda artiklarnas resultat som ligger i linje med litteraturstudiens 
frågeställningar och syfte med att undersöka vad forskningen säger om ett laborativt arbete. 
När vi läste våra artiklar summerade vi varje artikel i korta drag där vi valde ut nyckelord som 
vi ansåg kunde beskriva artikelns resultat i stora drag. När vi sedan sammanställde alla 
artiklars nyckelord kunde vi på så sätt identifiera de kategorier som resultatdelen är baserad 
på.  
 
Vi har således kommit fram till tre kategorier som resultatet i vår litteraturstudie är uppdelat i: 

• Lärares syn på laborativt arbete 
• Kritiska aspekter av laborationer 
• Elevers motivation och attityd till laborativt arbete i naturkunskap 

 
Artiklarna är summerade i tabellform där vi redogör för vilka artiklar som ingår i varje 
kategori (se bilaga 3). För att kunna besvara vår frågeställning: På vilket sätt använder sig 
lärare av det laborativa arbetet i NO-undervisningen idag? har vi tagit fram en kategori som 
svarar på vår fråga: 

• Lärares syn på laborativt arbete 
 
Till vår andra frågeställning: på vilket sätt kan ett laborativt arbete gynna elevers förståelse 
för naturvetenskapliga fenomen, har vi skapat två kategorier: 

• Kritiska aspekter av laborationer 
• Elevers motivation och attityd till laborativt arbete i naturkunskap 

 
4.1 Lärares syn på laborativt arbete 
I det här avsnittet redogör vi för olika synsätt lärare har på laborativt arbete samt vilka 
fördelar och svårigheter som lärare upplever med att skapa och arbeta laborativt.  
 
I intervjuer med lärare framgår det i en studie av Abrahams och Reiss (2012) att laborationer 
är en väsentlig del av undervisningen i naturkunskap. Studien är baserad på observationer och 
intervjuer från 30 undervisningstillfällen där praktiskt arbete varit i centralt. Lärarna beskriver 
att laborationer förefaller som ett naturligt inslag och menar att det är det rätta sättet att arbeta 
med i undervisningen. Studien påvisar dock att lärarna också behöver implementera teoretisk 
undervisning som sedan kopplas ihop med laborationerna för att klargöra syftet och ge 
eleverna en större möjlighet till att förstå laborationens innehåll. Enligt författarna arbetar 
lärarna i studien med laborationer utan en tydlig koppling till en teoretisk bakgrund. Studiens 
resultat påvisar att lärare behöver få en större förståelse för vad de förväntar sig att elever ska 
lära sig i undervisningen, och tänka utifrån ett elevperspektiv där laborationerna ger en 
vardagsförankring till deras verklighet. Studien påvisade även att när lärarna planerar sina 
laborationer utgick de från vad eleverna skulle lära sig, men inte hur de skulle lära sig. Detta 
framgick istället från de laborationsinstruktioner som eleverna tilldelades, eftersom 
instruktionerna var så pass explicita i sin form.  
 
Även Hofstein och Lunetta (2004) har i en litteraturöversikt undersökt hur lärare använder sig 
av laborativt arbete i undervisningen. Författarna menar att laborationer skapar möjligheten 
för elever att koppla samman teori och praktik med naturvetenskapliga fenomen. Likt 
Abrahams och Reiss (2012) påvisar författarnas att undervisningen ska vara utformade efter 
hur eleverna ska lära sig, snarare än att fokusera på vad de ska lära sig. För att kunna utföra 
detta behöver laborationen vara designad så att lärarens roll blir en del av förståelsen av 
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laborationen (Abrahams och Reiss; Hofstein och Lunetta). 
 
Med stöttning från läraren anser Abrahams och Reiss (2012) att eleverna får hjälp att tänka 
kritiskt och möjligheten till att diskutera händelserna som sker i laborationen, vilket är något 
som Hofstein och Lunetta (2004) även anser, men menar också att lärarna behöver ges tid att 
interagera med eleverna och att eleverna får möjligheten att reflektera kring sitt 
undersökande. Detta är också något som Högström, Ottander och Benckert (2009) belyser i 
sin studie, att lärare behöver klargöra både för sig själv och eleverna vad dennes roll innebär 
när eleverna arbetar med laborationer. 

“I want the students to become interested in science and when they leave this school, I would prefer 
that the students of their own free will read about science in a newspaper” (Högström et al., 2009, s. 
510)  

Läraren som är citerad ovan beskrev vidare att målet med hennes undervisning var att 
eleverna ska skapa ett intresse för naturkunskap och fortsätta att söka ny information utanför 
undervisningen. I Högström et al. (2009) studie har författarna observerat laborativt arbete i 
en årskurs åttas undervisning i naturkunskap där videoobservationer och intervjuer har 
genomförts.  
 
I en observationsstudie av Berg och Löfgrens (2007) visades att lärares laborationer i en 
årskurs 4 var utformade så att eleverna förväntades komma fram till ett resultat utifrån egna 
hypoteser. Författarna betonar att när elever skapar egna hypoteser tenderar de att fokusera på 
vad som kommer att hända snarare än varför det händer. Detta leder i sin tur, enligt 
författarna till att hypoteserna snarare kan uppfattas som gissningar som inte har koppling till 
de aktuella begreppen och fenomen som kan kopplas till laborationen. När lärare planerar sina 
laborationer fokuseras innehållet på vad eleverna ska göra, snarare än på vad de ska lära sig 
enligt en studie av Lunde, Rundgren och Rundgren (2015). I deras intervjustudie med 12 NO-
lärare från olika skolor i en mindre kommun visade resultatet att lärare planerar sina 
laborationer utifrån hur de ska genomföras och utvärderas utan att klargöra vilket kunnande 
som laborationen innebar för eleverna. Lärarna strävade efter att arbeta laborativt i sin 
undervisning, men uttrycker svårigheter i att få tillgång till relevanta aktiviteter och menade 
på att det var upp till dem själva att hitta eller skapa aktiviteter. Vid planering och 
genomförande av laborativt arbete framgick det via gruppreflektionerna att lärarna utgick 
ifrån läroplanen och nationella prov för att skapa en riktlinje i hur de ska tänka för att skapa 
laborativa aktiviteter.  
 
I en intervjustudie där elva lärare från fyra olika skolor deltog har Högström, Ottander och 
Benckert (2006) undersökt vilka mål lärare har med den laborativa undervisningen. 
Författarna kunde genom intervjuerna summera lärarnas mål med att de vill utveckla elevers 
förståelse för begrepp och fenomen, ge de möjligheten att tänka och reflektera, göra 
vardagliga kopplingar, utveckla praktiska och manipulativa färdigheter samt att skapa ett 
intresse. En lärare i intervjuerna beskriver syftet med sin undervisning: 
 
“Syftet är ju att i möjligaste mån visa praktiskt det man pratar om teoretiskt. Alltså få dem att förstå 
eller bli lite mer intresserade av det. Om man ska prata om det periodiska systemet, som är väldigt 
torrt och teoretiskt, så kan det ju vara kul om man kan visa några grundämnen. Till exempel litium och 
natrium och kalium som står i samma grupp, att de reagerar ungefär likadant. Och att man då sen 
försöker förklara varför de gör det och så vidare.” (Högström et. al., 2006, s. 58) 
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Studiens resultat visar att lärares mål med laborativt arbete består av kognitiva, affektiva och 
psykomotoriska aspekter1. Lärare utgick från dessa aspekter i olika sammanhang där det mest 
framträdande målet var att utveckla elevers förståelse för begrepp och fenomen, att tänka och 
reflektera kring det laborativa arbetet samt att skapa anknytningar till elevernas vardag och 
verklighet. Författarnas resultat visade också att lärarna i en större omfattning utformade sina 
laborationer utifrån affektiva aspekter, där fokus var att skapa intresse och göra kopplingar till 
elevernas vardag och verklighet snarare än att utveckla deras praktiska och manipulativa 
färdigheter.  
 
4.2 Sammanfattning 
I studiernas resultat visas det att lärare anser att laborationer är en väsentlig del av 
naturvetenskaplig undervisning och att det infaller naturligt att använda sig av det. Även fast 
lärare anser att det är viktigt, visar flera studier att användningen av laborationer görs på flera 
olika sätt och att fokus inte alltid är på vad eleverna ska lära sig, utan snarare hur de ska lära 
sig. Lärarens roll visar sig vara en viktig del när eleverna arbetar med laborationer, där läraren 
behöver vägleda eleverna och ställa ledande frågor istället för att ge de rätta svaren.  
  
Lärares mål med naturvetenskaplig undervisning är att vilja utveckla elevers förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen, att eleverna ska få reflektera, utveckla praktiska och 
manipulativa färdigheter och att skapa ett intresse. Lärare uttrycker svårigheter med att få 
tillgång till laborationer som utmanar elever, och menar att det är upp till dem själva att skapa 
laborationer.  
 
4.3 Kritiska aspekter av laborationer 
I det här avsnittet kommer vi belysa olika aspekter kring för- och nackdelar med att arbeta 
med laborationer och vilka utmaningar som finns.   
 
Lederman, Lederman och Antink (2013) menar trots all den forskning som finns att elever 
inte lär sig vetenskap genom att enbart utföra olika laborationer i skolan. I deras 
litteraturöversikt gör författarna en liknelse med andning, där de menar att bara för att vi vet 
hur vi andas betyder det inte att vi förstår mekaniken bakom andning. Att arbeta med 
laborationer i skolan är en bra ingång till att förstå naturvetenskapliga fenomen, men elever 
måste också få möjligheten att reflektera över det som görs. Författarna anser att elever 
behöver ha en förståelse till varför en laboration är uppbyggd på ett visst sätt för att få en 
tydligare förståelse för det vetenskapliga innehållet som ska processas.  

Flertalet av de laborationer som beskrivs för elever i läromedel är till stora delar det som på 
svenska benämns som kokbokslaborationer enligt Hofstein och Lunetta (2004). Författarna 
anser att denna typ av laboration inte engagerar elever eller ger dem möjlighet att skapa en 
större förståelse för det naturvetenskapliga fenomen som observeras, då eleverna endast 
arbetar utefter fasta instruktioner som ska följas. Många lärare arbetar även utefter discovery 
nivån i sina laborationer enligt Abrahams och Millar (2009). Deras observationsstudie är 
baserad på 25 undervisningstillfällen som innehöll laborativt arbete på elever mellan 11 och 
16 år på åtta olika skolor i Storbritannien. Resultatet i studien påvisar att lärare behöver få en 
större förståelse för att uppgifter som går ut på att eleverna ska göra kopplingar mellan teori 
och praktik i laborationer är betydligt mer krävande än att endast göra observationer och 

                                                        
1 Psykomotorisk = helhetssyn på människan där rörelse är i centrum. Genom lustfyllda aktiviteter 
skapas fantasi och kreativitet.  
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dokumentera ett resultat. De påvisar också att elever anser att praktiskt arbete är viktigt för 
deras utbildning och att de vill arbeta med laborationer. Samtidigt visar studien att praktiskt 
arbete i många skolor skapar förvirring bland eleverna, eftersom laborationens upplägg inte är 
tillräckligt genomtänkt. Författarna anser att för många elever bidrar det som händer under 
laborationerna litet till deras lärande av naturvetenskap. Även Högström et al. (2009) belyser 
att om laborationer ska bli en inlärningsupplevelse för eleverna är det viktigt att hjälpa 
eleverna utveckla sin förmåga att observera. Elever behöver stöttning från läraren för att 
förstå vad som är väsentligt i laborationen. Författarna menar därför att läraren behöver visa 
hur en observation eller en kemisk reaktion kan se ut så att eleverna kan göra dessa 
iakttagelser i sina undersökningar. 

I en interventionsstudie jämförde Wolf och Fraser (2007) effekterna av ett öppet 
undersökande arbetssätt (inquiry) med den mer traditionellt kokboks-modellen (expository). 
Studien genomfördes med 165 elever i 8 olika klasser i årskurs 7 där hälften av eleverna fick 
arbeta utefter inquiry-metoden och den andra halvan med expository-metoden, för att sedan 
genom för- och eftertest jämföra effekten av deras kunskapsutveckling. I resultatet framgick 
det att elever som fick arbeta utefter ett undersökande arbetssätt initialt kämpade med att 
utforma lämpligt kontrollerade experiment, men allt eftersom processen fortskred blev 
eleverna mer bekväma med arbetssättet och behövde mindre stöttning från lärarna.  

En anmärkningsvärd vändpunkt i elevernas utveckling var när eleverna fick arbeta med statisk 
elektricitet. Eleverna som arbetade med ett undersökande arbetssätt utforskade ett bredare 
utbud av material som fanns att tillgå, och deras gruppdiskussioner blev mer djupgående 
jämfört med eleverna i den traditionella undersökningsgruppen. Högström et al. (2009) anser 
även att om elever ska arbeta med ett undersökande arbetssätt (inquiry) är det viktigt att 
läraren ger eleverna tillfälle att träna på att skapa frågeställningar, planera laborationer, lära 
sig att observera och kritiskt diskutera resultatet som framkommer i laborationerna.  

Resultatet i Wolf och Fraser (2007) studie visar även att eleverna som arbetade enligt 
traditionella undersökningsmetoder (expository) var statiska i sitt arbetssätt, i den mening att 
de endast utgick från de instruktioner som de tilldelades. Ett tydligt exempel på detta var när 
eleverna fick fyra objekt att testa enligt instruktionerna, varav en femte ruta lämnades tom. 
Tanken bakom den tomma rutan var att eleverna själva skulle komma på ett material att testa 
statisk elektricitet på, men resultatet visade att nästan ingen utav grupperna gjorde detta.  

4.4 Sammanfattning 
Forskning visar att elever inte lär sig vetenskap genom att enbart utföra olika laborationer i 
skolan. Elever ska inte enbart arbeta med laborationer för att det är en del av NO-
undervisningen, utan elever behöver få en förståelse för laborationers uppbyggnad. 
Laborationens karaktär skapar olika förutsättningar för elevernas lärande. Beroende på om 
instruktionerna eleverna blir tilldelade är givna eller inte skapas olika lärandesituationer för 
eleverna. 

Laborationer handlar inte bara om att observera och dokumentera, utan att reflektera och göra 
kopplingar till vardagliga sammanhang för att öka en förståelse för naturvetenskapliga 
fenomen. Studier påvisar att när elever arbetar med laborativt arbete ökar deras intresse och 
vilja till att undersöka naturvetenskapliga fenomen.   
 
  



 16 

4.5 Elevers motivation och attityd till laborativt arbete i naturkunskap 
I följande avsnitt kommer vi belysa vad artiklarna har tagit upp angående elevers intresse och 
engagemang när det kommer till att arbeta laborativt. Faktorer som undersökts som påverkar 
intresse och engagemang är bland annat dialogens struktur, vilken typ av laboration som ska 
utföras, vad lärarens syfte och mål med laborationen är samt hur aktiv eleven är under 
arbetsgången. 
 
Enligt Nilsson (2005) studie visar forskning på att allt färre elever har ett intresse för 
naturvetenskap. Författaren anser om naturvetenskap introduceras på ett spännande sätt i tidig 
ålder kan det utveckla en positiv inställning till området bland elever. I Nilssons (2005) studie 
har observationer om hur elever diskuterar experiment och relaterar dessa till sina egna 
upplevelser, erfarenheter och kända vardagsfenomen analyserats. Resultatet av studien visar 
att genomförande av praktiska experiment i grupp är ett sätt för att engagera elever i 
diskussioner om naturvetenskapliga begrepp. Det visar sig i studien att när eleverna diskuterar 
med varandra lyfts flera naturvetenskapliga begrepp fram utöver det som var primärt för 
experimentet som eleverna relaterar till sin egen vardag. Även Abrahams (2009) belyser att 
elevernas personliga intresse ligger till grund för att en förståelse och ett lärande ska ske. 
Abrahams har utfört observationer samt intervjuer med elever på åtta olika skolor i 
Storbritannien. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar det personliga 
intresse, däribland relevans, sociala samspel, tidigare kunskap och förankring i 
vardagssituationer. 
 
NO-undervisning behöver vara relevant i avseende till att motivera eleverna enligt Lundin och 
Lindahl (2014). Författarna har gjort en observation- och intervjustudie med två lärare i två 
klasser på olika skolor där eleverna var mellan 13 och 15 år om vad lärare och elever anser 
om att arbeta laborativt. Enligt författarna finns det många möjligheter att engagera elever i 
naturkunskap, men elever upplever att den undervisning som de tar del av i många fall inte 
har någon koppling till deras egna erfarenheter eller vardag, vilket är något som Nilsson 
(2005) poängterar att om undervisningen har koppling till elevernas vardag genererar det en 
positiv attityd gentemot naturkunskap. Lundin och Lindahl poängterar dock att det som är 
relevant för läraren inte nödvändigtvis är relevant för eleverna och kan därför bidra till att 
lärare och elever har olika åsikter om aktivitetens relevans.  
 
I resultatet poängterar Lundin och Lindahl (2014) att lärare ofta tenderar till att lägga fokus på 
laborationens konstruktion, snarare än elevers engagemang kring förståelsen för det 
naturvetenskapliga lärandet. Vid ett laborationstillfälle där eleverna skulle undersöka vilken 
blodgrupp de tillhörde påträffade följande diskussion: 
 
Teacher: ...and then we take the blue anti-A. If you pipette a drop of anti-A on the blood that contains 
factor A, it will form clots. Then, it is really important again, when you pipette, you must not dip the 
pipette into the blood. You should pipette at least half a centimetre above. This tip absolutely cannot 
touch any blood. 
John: Then it becomes... 
Bryan: What happens if you put that in your hand then? 
Teacher: Well nothing special I guess... 
David: What happens if you take it in a vein? What is...? 
Fred: Does it attack [as an acid]? 
Teacher: Absolutely not. 
David: What happens, does it become some kind of blood clot? 
Teacher: No, I do not think that happens... 
Nick: Clot of blood. 
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Teacher: There, it probably stays, but, you do as I have said. (Lundin och Lindahl, 2014, s. 39) 
  
Vid observationerna framgick det att lärarna har en tendens att inte svara på elevernas frågor 
som berör det naturvetenskapliga innehållet, utan fokuserar istället på själva säkerhetsaspekter 
av laborationen och att genomförande skulle utgå ifrån laborationens instruktioner.  
 
Ytterligare forskning som visar på att laborationer på ett positivt sätt påverkar elevers 
attityder till naturvetenskap är Freedman (1996). I en interventionsstudie har författaren 
undersökt sambandet mellan laborativt arbete, elevers prestationer samt attityder inom 
naturvetenskap. Under en period på 36 veckor använde forskaren sig av två olika 
kontrollgrupper, där den ena gruppen regelbundet fick arbeta laborativt en gång i veckan, 
medan den andra gruppen endast fick teoretiskt undervisning utan några laborativa inslag. 
Efter att båda grupperna fått göra ett sluttest visar resultatet att de elever som arbetat med 
laborativa inslag i undervisningen presterade bättre gentemot den grupp som endast fick 
teoretiskt undervisning. Därmed ansågs de som arbetat med laborativa inslag ha uppnått en 
högre kunskap inom naturvetenskap. Utöver deras kunskapsutveckling visar studien också ett 
samband mellan laborativt arbete och positiva attityder till naturkunskap.  
 
En observationsstudie av Østergaard (2012) påvisar att när eleverna får arbeta utifrån inquiry 
based science education (IBSE) ökar deras engagemang och intresse. IBSE är en pedagogisk 
och didaktisk undervisningsmetod som betonar att elever måste aktivt delta i undervisningen, 
vara utforskande, samarbetsvilliga och ha en dialog mellan varandra och läraren. 
Undervisningen kan bestå av att rita, skriva, forska och reflektera om naturvetenskapliga 
fenomen där lärarens roll handlar om att vägleda eleverna snarare än att ge de rätta svaren. 
Det centrala i att arbeta med laborationer är hypotesen enligt författaren. När elever skapar 
egna hypoteser behöver läraren stötta eleverna med hjälp av ledande frågor när de formulerar 
sina hypoteser. Flertalet lärare beskriver i studien att det är en utmaning att inte ställa ledande 
frågor som leder till det rätta svaret för eleverna. Resultatet i studien påvisar att elever var 
betydligt mer engagerade än vad lärarna hade förväntat sig innan de började att arbeta med 
IBSE-metoden.  
 
4.6 Sammanfattning 
För att utveckla ett intresse för naturkunskap bland eleverna behövs ämnet presenteras på ett 
spännande sätt med kopplingar till elevernas vardag. Elevers personliga intresse ligger till 
grund för att en förståelse och ett lärande ska ske, vilket kan påverkas genom relevans, sociala 
samspel och med kopplingar till deras vardagssituationer. Flera studier visar att när elever får 
arbeta och diskutera naturkunskap ökar deras engagemang och intresse. Studier påvisar att när 
NO-undervisningen saknar relevans och koppling till elevernas vardag uteblir intresse och 
engagemang bland eleverna. 
  
När eleverna får möjligheten att gå in i rollen som naturvetare och arbeta utifrån ett 
undersökande förhållningssätt (inquiry) där de får skapa egna hypoteser, visar studier att den 
här typen av arbetssätt påverkar elevernas attityd positivt till naturkunskap.  
  



 18 

5. Analys av resultat 
Flera av artiklarna i vår litteraturstudie belyser användningen av laborativt arbete i 
naturvetenskaplig undervisning, där studierna visar att laborationens struktur påverkar 
resultatet av lärandet (Abrahams och Millar, 2009; Hofstein och Lunetta, 2004; Lederman et 
al., 2015; Wolf och Fraser, 2007). Majoriteten av lärare i Abraham och Reiss (2012) studie 
anser att laborationer är en väsentlig del i naturvetenskaplig undervisning och blir därför ett 
naturligt inslag i undervisningen. Laborationer är till för att påvisa en teori i praktiken, men 
själva genomförandet av laborationer diskuteras i studierna. Att arbeta laborativt innebär att 
elever skapar en förståelse för naturvetenskapliga fenomen där kopplingar till deras vardag är 
centralt (Abrahams, 2009; Högström et al., 2006). Lärare använder sig ofta av expository 
laborationer som läroböckerna presenterar där laborationerna i stor utsträckning går ut på att 
följa de instruktioner som anges (Hofstein och Lunetta, 2004). Flera studier påvisar att när 
eleverna istället får undersöka, skapa egna hypoteser och diskutera resultatet skapas en större 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen (Nilsson, 2005; Wolf och Fraser, 2007; Østergaard, 
2012). Detta bidrar till att lärare behöver vara medvetna om när de skapar sina planeringar 
vad som är syftet och målet med laborationer. Dock visar forskning att så inte alltid är fallet 
då lärare utgår från vad elever ska lära sig, inte hur (Berg och Löfgren, 2007; Lunde et al., 
2015). Resultatet visar även att lärare tenderar att fokusera på själva genomförande av 
laborationen, där det viktiga är att eleverna följer de instruktioner som anges.  
 
Studierna som ligger till grund för vår litteraturstudie ger olika syn på vad lärare fokuserar på 
när de skapar sin planering för sin naturvetenskapliga undervisning. Forskningen visar att ett 
laborativt arbete gynnar elevers förståelse för naturvetenskap, men lärare behöver vara 
medvetna om att laborationer inte alltid främjar ett lärande för eleverna. Laborationer kan 
skapa förvirring när syftet och målet med laborationerna inte presenteras tydligt för eleverna 
(Abraham och Reiss, 2012; Berg och Löfgren, 2007; Högström et al., 2009). En kritisk aspekt 
med laborativt arbete är att det finns svårigheter som till exempel att få tillgång till material, 
lokaler och att det är upp till lärarna själva att skapa egna laborationer. Tidsaspekten är även 
en återkommande faktor då lärare i flera studier anser att arbeta laborativt är tidskrävande och 
inte alltid genererar den kunskapen i förhållande till den tid det tar att planera och genomföra 
(Lunde et al., 2015).  
 
Utifrån resultatet behöver ett laborativt arbetssätt kopplas ihop med elevernas intresse och 
deras vardag (Nilsson, 2005; Abrahams, 2009). Flera studier visar att när elever arbetar 
laborativt i undervisningen får det en positiv effekt för deras intresse och attityd till 
naturkunskap, men detta är beroende av vilket förhållningssätt läraren har när de planerar och 
genomför sin undervisning. Läraren behöver agera som stöd för eleverna när de ska skapa och 
utföra laborationer i den mening att de behöver vägleda dem i deras undersökande utan att för 
den sakens skull ge det rätta svaret (Högström et al., 2009; Østergaard, 2012). Läraren 
behöver låta eleverna själva komma fram till svaret genom att undersöka, diskutera och 
reflektera sinsemellan, vilket är något som lärare uttrycker svårigheter med då det är lätt att 
ställa ledande frågor (Østergaard, 2012). Resultatet visar också att elever som regelbundet får 
arbeta utifrån ett laborativt arbetssätt i undervisningen tenderar att prestera bättre rent 
kunskapsmässigt, och att det finns ett samband mellan att arbeta laborativt och positiva 
attityder gentemot naturkunskap. 
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 6. Diskussion 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar; metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
diskuterar vi litteraturstudiens tillvägagångssätt med kritiska synpunkter. I 
resultatdiskussionen väver vi samman forskning i bakgrunden och resultatdelen utifrån 
litteraturstudiens syfte.    
 
6.1 Metoddiskussion 
När vi började med att göra sökningar i databaser upptäckte vi att de fanns relativt lite 
nationell forskning kring laborativt arbete, kontra den internationella forskningen. Detta har 
därför medfört att den forskning som använts i denna litteraturstudie mestadels består av 
internationell forskning. Detta bidrar till att flera studier vi har läst är skrivna på engelska, 
vilket innebär att innehållet kan bli svåröversatt. Med hjälp av forskning och vår egen styrka i 
det engelska språket anser vi att det resultatet vi fått fram stämmer överens med det forskarna 
vill ha sagt. Med tanke på att delar av den forskning vi använt oss av är äldre än tio år, började 
vi resonera kring studierna relevans till vår litteraturstudie. Då nyare forskning refererar till 
den äldre forskning som vi tagit del av i våra sökningar, anser vi ändå att de är tillförlitliga för 
vår litteraturstudie. 
 
 När vi hade tillräckligt med forskning började vi att sammanfatta dessa och skapade 
kategorier utifrån resultatet för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar i vår resultatdel. 
Validiteten i vårt arbete blir således hög, eftersom både bakgrund och resultat speglar syftet 
och våra frågeställningar. Utefter den forskning vi har läst kunde vi utläsa tre aspekter vilka 
går som en röd tråd i de studier vi tagit del av om laborativt arbete. Det är också dessa 
aspekter som har blivit våra kategorier i resultatdelen för att påvisa studiernas resultat. När vi 
sammanfattade forskningen utifrån dessa aspekter gav det oss en tydligare bild över dess 
innehåll samt likheter och skillnader (se bilaga 2). Vårt tillvägagångssätt går att beskriva som 
en innehållsanalys som Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver som en metod där forskaren 
systematiskt och stegvist kategoriserar data för att kunna identifiera olika mönster och teman.  
 
Vi har analyserat forskningen utifrån en kvalitativ ansats. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) 
strävar den kvalitativa ansatsen efter att beskriva, förklara och tolka. När forskare använder 
sig av en kvalitativ ansats har forskaren en objektiv inställning till ämnet och strävar efter att 
få en helhetsbild. Eftersom vi inte utgår ifrån huruvida innehållet i artiklarna förhåller sig 
positivt eller kritiskt till laborativt arbete kan vi på så sätt få en helhetsbild av ämnet oavsett 
om artikeln kommer från en databas eller en manuell sökning. 
 
Eftersom denna litteraturstudie sträcker sig över en relativt kort tidsperiod menar vi att arbetet 
har en låg reliabilitet. Anledning till detta är att det finns en stor mängd forskning kring 
laborativt arbete och naturkunskap, vilket gör att om någon annan skulle göra en liknande 
studie på laborativt arbete kommer troligtvis både urvalet av forskning och resultat att se 
annorlunda ut. Vi anser dock att vår litteraturstudie är intersubjektiv i den mening att våra 
sökträffar har ett lågt antal träffar, vilket gör att nästkommande person skulle få fram samma 
artiklar och samma resultat som vår litteraturstudie.   
 
I den forskning som ingår i vår litteraturstudie finns det skillnader i studiernas urval. Ett antal 
studier har ett relativt litet urval då de exempelvis endast har observerat en klass (Högström, 
Ottander och Benckert, 2009), jämfört med andra studier som till exempel Wolf och Fraser 
(2007) som observerat flera klasser under en längre period. Även fast deras urval skiljer sig åt 
kan vi konstatera att studiernas resultat i många fall är snarlika. Vi anser inte heller att det 
finns någon misstanke kring om författarna har en egen agenda med studierna, då de flesta tar 
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upp både för- och nackdelar kring laborativt arbete. Detta gäller även för den forskning som 
tagits upp i bakgrunden då resultatet speglar innehållet i bakgrunden.  
 
Angående våra manuella sökningar påträffas ett antal i vår litteraturstudie, då vi upptäckt 
referenser genom att jämföra olika studiers källor. Vi har under arbetsgången även haft 
kontakt med Per Högström som arbetar på Högskolan i Halmstad och som själv forskat kring 
laborativt arbete inom NO-undervisningen. Han har varit till stor hjälp och gett oss tips på 
relevant forskning, vilket även benämns som manuell sökning. Därav anser vi att de artiklar 
som benämns som manuell sökning är relevanta och har en koppling till vår litteraturstudie, 
även fast vi inte har hittat dess i våra sökningar i de olika databaserna.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie har syftat till att skapa en överblick om huruvida ett laborativt arbete 
gynnar elevers förståelse för naturvetenskapliga fenomen och hur det används i NO-
undervisningen idag. Vi har utgått ifrån två frågeställningar där den första syftar till att ge 
svar på hur olika typer av laborationer kan se ut samt hur elevers motivation och attityder 
påverkas. Vår andra frågeställning syftar till att svara på hur lärare ser på laborativt arbete 
samt hur planering och genomförande utförs.  
 
Berg och Löfgren (2007), Gunnarsson (2008) och Lunde et al. (2015) har kommit fram till 
liknande resultat när det handlar om lärarens roll i NO-undervisningen. De anser att när lärare 
planerar sin NO-undervisning behöver de planera den primärt utefter vad eleverna ska lära 
sig, inte hur. Enligt Lgr 11 ska eleverna lära sig att söka svar på frågor med hjälp av 
systematiska undersökningar och dokumentera, planera, utföra och utvärdera sina 
undersökningar. Samtidigt menar Abrahams och Reiss (2012) att när lärare arbetar med 
laborationer i sin undervisning så har de ingen tydlig koppling till en teoretisk bakgrund. 
Författarna belyser att lärare behöver ha en teoretisk undervisning som grund inför ett 
laborativt moment för att kunna bevisa en teori i praktiken. Vi anser därmed att lärare behöver 
ha en tydlig koppling mellan vad och hur eleverna ska lära sig och att laborationer behöver 
grunda sig i en teoretisk bakgrund för att kunna tydliggöra abstrakta fenomen i 
naturkunskapen.  
 
Lunde et al. (2015) resultat påvisade att när lärare planerar sin undervisning fokuseras 
innehållet på vad eleverna ska göra, snarare än vad de ska lära sig. Lärares planering visade 
sig också fokusera på själva genomförande och utvärderingen av laborationer, snarare än att 
klargöra vilket kunnande som laborationerna innebar för eleverna. Ett liknande resultat har 
också Berg och Löfgren (2007) kommit fram till. De anser att när elever får möjligheten att 
skapa egna hypoteser fokuserar elever på vad som kommer att hända i laborationen, snarare 
än varför. Vi menar att om vi lärare inte har i åtanke på vad eleverna ska lära sig när de 
skapar sin planering kan vi inte förvänta oss att eleverna kommer att förstå vilket lärande 
undervisningen syftar till.  
 
Samtidigt visar mycket av den forskning som vi har tagit del av att det finns flera faktorer 
som påverkar lärare när de skapar och genomför laborationer. Bland annat anser Lunde, 
Rundgren och Rundgren (2015) och Högström (2009) att lärare har svårigheter med att få 
tillgång till relevanta aktiviteter, vilket innebär att det är upp till dem själva att skapa sitt eget 
material. Andra aspekter som material, lokaler och gruppstorlek är också bidragande faktorer 
till att en viss typ av laborationer inte kan genomföras. Med detta i åtanke får vi en förståelse 
för varför lärare fokuserar på själva genomförande istället för lärandet, eftersom de i vissa fall 
finns flera faktorer på den specifika skolan som påverkar upplägget på undervisning som inte 
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lärarna kan styra över.  
 
Det faktum att lärare överlag faktiskt inte vet hur de ska arbeta laborativt för att gynna 
elevernas kunskapsutveckling ser vi som anmärkningsvärt. Vi är inte förvånade över hur 
lärare arbetar med laborationer sett till våra egna erfarenheter från vår egen skoltid. Enligt 
flera studier vill lärare arbeta laborativt (Abrahams och Reiss, 2012; Lunde et al., 2015), men 
den bristande kunskapen kring hur ett sådant arbete kan eller bör se ut gör att undervisningen 
inte blir lukrativ.  
 
Abrahams och Millar (2009) och Lundin och Lindahl (2014) visar i sina studier att elever 
anser att praktiskt arbete är viktigt i deras utbildning och att de vill arbeta med laborationer 
som har kopplingar till deras vardagssituationer, vilket Lundin och Lindahl menar är ett sätt 
för att engagera och motivera eleverna i naturkunskap. Deras studie påvisar dock att elever 
inte upplever att undervisningen idag har någon koppling till deras vardagssituationer. Detta 
kan vara en anledning till att elever inte uppnår en godkänd nivå i naturkunskap som 
Skolverket (2003) presenterade i en rapport, eftersom bland annat Nilsson (2005) anser att när 
undervisningen har en koppling till elevernas vardag genererar det en positiv attityd gentemot 
naturkunskap.  
 
Skolverket (2003) poängterar utifrån intervjuer med elever att elever anser att de inte har 
möjligheten att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt. Samtidigt menar Lundin och 
Lindahl att lärare försöker göra undervisningen relevant för eleverna genom att koppla ihop 
den med deras vardag, men påvisar också att det som är relevant utifrån ett lärarperspektiv 
behöver nödvändigtvis inte vara relevant för eleverna. Likväl poängterar Wellington (1998) 
att när elever får konkreta erfarenheter utvecklas deras intresse för naturvetenskap. 
Wellington menar dock att ett laborativt arbete inte ökar intresset för alla elever eftersom det 
finns elever som ger upp när de stöter på ett problem under laborationer.  
 
Beroende på laborationens upplägg visar flera studier på att elevers motivation ökar i NO-
undervisningen. Domin, (1999), Freedman, (1996), Högström et al. (2009), Wolf och Fraser 
(2007) och Østergaard, (2012) nämner laborationsmetoden inquiry som en undersökande 
metod som engagerar och skapar intresse för eleverna. I både Freedman och Wolf och Fraser 
genomfördes interventionsstudier som påvisade att inquiry ökade elevernas förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen och ökade deras intresse och engagemang. De ansåg att elever 
som arbetade med laborativa inslag uppnådde en högre kunskap inom naturvetenskap jämfört 
med de elever som inte fick arbeta med laborativa inslag. Genom att vi tagit del av forskning 
som beskriver olika uppbyggnader av laborationer (Andersson, 2015; Domin, 1999) har vi 
med hjälp av ytterligare forskning fått en ökad förståelse för hur viktigt det är som lärare att 
ha i åtanke hur laborationen ska utföras och vad den ska resultera i när det kommer till 
elevernas lärande.  
  



 22 

7. Slutsats och implikation 
Det vi har kommit fram till i denna litteraturstudie är att laborativt arbete inom NO-
undervisningen är ett arbetssätt som har potential att bidra till en mängd olika positiva 
förtjänster inom naturkunskapen, men att det finns en hel del brister som gör att det laborativa 
arbetssättet inte uppnår denna potential. Det vi har kunnat utläsa från forskningen med 
koppling till vår frågeställning: På vilket sätt använder sig lärare av laborativt arbete i NO-
undervisningen idag, är att lärare idag arbetar laborativt i NO-undervisningen men att det 
finns svårigheter. Lärare strävar efter att skapa laborationer som ger eleverna möjligheter till 
att få en förståelse för naturvetenskapliga fenomen, men lärares planeringar och deras 
förhållningssätt i undervisningen är till viss del bristfällig. Lärarens roll är en väsentlig del i 
undervisningen där läraren behöver stötta eleverna med ledande frågor för att de ska få 
möjligheten att reflektera och tänka kritiskt kring sitt tillvägagångssätt. 
 
Vi har i denna litteraturstudie tagit del av forskning som svarar på vår andra frågeställning: På 
vilket sätt kan ett laborativt arbete gynna elevers förståelse för naturvetenskapliga fenomen? 
Det finns flera aspekter som vi menar måste tas i beaktning för att kunna gynna elevers 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Lärare behöver ge eleverna inflytande i 
undervisningen genom att basera undervisningen på elevernas intresse och 
vardagserfarenheter för att öka deras motivation och engagemang. Läraren behöver även på 
ett tydligt sätt klargöra syfte och mål med undervisningen så att eleverna är medvetna om vad 
som förväntas av dem. Eleverna behöver också få möjligheten att aktivt delta genom att själva 
få undersöka och reflektera sitt tillvägagångssätt och resultat med stöttning från läraren. När 
dessa aspekter tillgodoses menar vi att ett laborativt arbete kan gynna elevers förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen i större utsträckning.  
 
Vi har beskrivit olika typer av laborationer i vår litteraturstudie och visat på för- och 
nackdelar med de olika typerna. Den typ av laboration som visat sig vara den mest 
användbara när det kommer till att ge eleverna möjligheten att utveckla sin kunskap för 
naturvetenskapliga fenomen är inquiry-metoden, där fokus är att diskutera och undersöka 
såväl ensam som i grupp i samspel med läraren. Samtidigt är det också denna typ av 
laboration som ställer högst krav både på läraren och eleverna, vilket då innebär att det också 
ställer höga krav på lärarens ämnes- och didaktiska kompetens. 
 
En viktig implikation utifrån det resultat som samlats in är att lärare beroende på vilken typ av 
laboration som ska utföras behöver anpassa dessa efter de syfte och mål som ligger till grund 
för aktiviteten. Detta för att eleverna ska ta till sig den kunskap som eftersträvas. Det är också 
viktigt som lärare att ge tid åt eleverna att reflektera och diskutera tillvägagångssätt och 
resultat för att ytterligare belysa ett lärande.  
 
En kunskapslucka som vi upptäckt i vår litteraturstudie är att en stor majoritet av forskarna 
anser att det behövs mer forskning kring laborativt arbete. Det saknas forskning kring effekten 
av elevernas lärande inom laborativt arbete i naturkunskap, därav går det inte att dra en 
generell slutsats om det laborativa arbetssättet betydelse i undervisningen. Vårt resultat visar 
också att Sverige som land ligger på efterkälken då det inte finns någon omfattande nationell 
forskning kring ämnet i jämförelse med den internationella forskning som finns att tillgå. 
Därav är vi intresserade av att på vår slut-VFU undersöka hur lärare arbetar i de 
naturvetenskapliga ämnena för att utveckla elevers förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 
Vi vill också undersöka om ett laborativt arbete används i skolan i Sverige och hur det i så fall 
implementeras.  
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