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Sammanfattning     Laborationer i naturvetenskap har blivit en mer central del av 

undervisningen sedan nationella prov infördes i ämnet. 

Laborationer i naturvetenskap har fångat vårt intresse eftersom vi 

upplevt att syftet med laborationen sällan synliggjorts för eleverna, 

både från våra egna erfarenheter och vad vi sett när vi varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning. Syftet med vår kunskapsöversikt 

var att undersöka vad forskningen säger om lärares syften i 

relation till laborationer i naturvetenskap. Vi har sökt efter 

forskning och granskat den kritiskt för att besvara våra 

forskningsfrågor: Vad säger forskningen om vilka syften lärare har 

med att arbeta laborativt i naturvetenskap? och Vad säger 

forskningen om hur lärare synliggör sina syften för eleverna under 

laborativa moment? Vi fann bland annat att lärares syfte med 

laborativt arbete är att intressera och roa eleverna, utveckla 

förståelse för begrepp och händelser, tänka och reflektera och att 

koppla naturvetenskapen till vardagen. Det vi fått fram är att 

lärares syfte med laborativa moment synliggörs på olika sätt 

genom antingen introduktionen, instruktionen eller under 

lektionen. Vi föreslår att fortsatt forskning fördjupar sig på vilket 

sätt lärare ska synliggöra syftena under laborativa moment för 

eleverna. Men även fokusera på om det har någon inverkan på 

deras lärande om eleverna uppfattar syftena eller inte.  

 

 

 

  



 
 

Förord 

Ett barn utforskar världen varje dag. För varje steg ett barn tar skapas en ny undran om hur 

omgivningen fungerar. Undran om vad som sker när man blåser på en kall fönsterruta eller 

vad som händer med vatten när det kokar. I läroböcker kan barn läsa sig till varför dessa 

fenomen inträffar men med hjälp av laborationer kan barn få använda alla sinnen. Barn har ett 

behov av att undersöka, laborera, dra slutsatser och att genom leken sedan omvandla det till 

sin verklighet. Det är viktigt att som vuxen undersöka tillsammans med barnen och försöka 

förstå världen genom barns ögon. Vi vuxna får det svårt att förstå barns värld om vi enbart 

använder oss av läroböcker. Barn behöver laborera och reflektera. Det behövs för att kunskap 

ska befästas hos dem, de behöver prova om och om igen. De behöver göra fel fem gånger för 

att sedan lyckas en gång. Barn behöver testa, känna, smaka och lukta. Det är viktigt att som 

lärare tänka på att lärande inte enbart sker genom arbete i läroböcker utan dessutom genom att 

laborera och reflektera i undervisningen. 

I vår kunskapsöversikt har vi arbetat och genomfört alla delar tillsammans. Vi vill tacka 

varandra för ett fantastiskt samarbete. Vi vill även tacka våra underbara handledare och 

handledningsgrupp. Tack. 
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Inledning 

I vår kunskapsöversikt ska vi undersöka vad forskningen säger om lärares syften i relation till 

laborationer i naturvetenskaplig undervisning. Vi vill fördjupa oss inom detta område 

eftersom vi under vår skolgång inte blev motiverade till att lära oss naturvetenskap. Idag har 

vi kommit till insikt om varför vi inte blev motiverade. En anledning till motivationsbristen 

var att vi inte förstod lärarnas syfte med laborationsmomenten. Vårt fokus var inriktat på att 

utföra laborationerna, fylla i laborationsrapporterna för att sedan få gå ut på rast. Vi förstod 

inte att laborationerna kunde stärka den teoretiska undervisningen och i sin tur besvara olika 

frågor kring naturvetenskapliga fenomen. 

 

“Jag kan säga att jag givit laborationer utan att egentligen begripa varför 

man har gjort dem. Om nån skulle frågat varför vi gjort den här laborationen 

kanske jag skulle svarat att ja, vi har alltid gjort den.” 

Carl (Lundqvist & Lidar, 2013, s.97) 

 

I citatet ovan ur Lundqvist & Lidar (2013) beskriver läraren Carl att han inte alltid haft tydliga 

syften med sina laborationer. Carl berättar att han utfört laborationer med sina elever utan att 

veta varför han gjort dem. 

 

Laborationer är en central del av den naturvetenskapliga undervisningen. I Lgr11 (Skolverket, 

2011) framgår det att genom undervisningen i naturvetenskap ska eleverna utföra 

laborationer. Vår fråga är vad forskningen säger om vilka syften lärare har med att arbeta 

laborativt i naturvetenskap och hur de synliggör sina syften för eleverna. 
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Bakgrund 

Vi upplever att naturvetenskap har fått en större del i undervisningen eftersom att det införts 

nationella prov i ämnet. I det nationella provet finns det en del som inriktar sig på 

laborationer. Läroplanens innehåll har förändrats vilket innebär att lärarna har andra syften 

och mål idag när det gäller laborationer i undervisningen än vad de hade förut. Det är idag 

viktigt att eleverna ska kunna förstå, använda och resonera kring naturvetenskap. Det är även 

viktigt att eleverna förstår till vilket syfte laborationen utförs för att de ska vara insatta och 

förstå vad som händer. Vi har sett en problematik ute på fältet då syftena inte synliggörs för 

eleverna. Vi har därför valt att undersöka om vilka syften lärare har med sina laborationer och 

på vilket sätt de synliggör syftena för eleverna. 

 

Begreppet syfte 

Vi har valt att använda oss av begreppet syfte när vi utför vår kunskapsöversikt. Vi använder 

det som ett samlingsbegrepp för vilka syften, mål och anledningar lärare har för att utföra 

laborationer. I Lgr11 (Skolverket, 2011) används begrepp som syften och mål, det innefattar 

vad eleverna ska lära sig och uppnå. Det får inte blandas ihop med vad vi undersöker i vår 

kunskapsöversikt. Vi är ute efter att ta reda på varför lärare utför laborationer och vilka tankar 

de har kring de laborativa momenten. Det kan vara syften eller mål från läroplanen men även 

andra anledningar som spelar in, som exempelvis att roa eleverna. Vi vill därför 

uppmärksamma läsaren på att vi inte kommer undersöka vilka mål Lgr11 (Skolverket, 2011) 

har med naturvetenskaplig undervisning utan vilka syften lärarna har.  

 

Lgr11 (Skolverket, 2011) har och kommer alltid ha en inverkan hos alla lärare. Anledningen 

till detta är för att lärarna ska arbeta efter Lgr11 för att eleverna ska uppnå målen. Det är 

därför viktigt för den personen som läser vår kunskapsöversikt att förstå att vi inte kommer 

undvika läroplanen eftersom att den är grunden till hur lärarna utformar sina syften inför varje 

lektion. Syftena behöver inte alltid vara tagna från läroplanen rent av utan syften som att roa 

eleverna kan bidra till att eleverna uppfyller ett mål som står i Lgr11.  

 

Läroplanen och nationella prov i naturvetenskap 

Läroplanens innehåll förändras över tid. I en studie av Johansson & Wickman (2012) framgår 

det att mål som säger att eleverna ska lära sig att ställa frågor, formulera hypoteser eller 

planera undersökningar, inte alltid varit lika centrala som de är idag. Enligt Lgr11 
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(Skolverket, 2011) är det idag viktigt för eleverna att agera självständigt och utföra laborativa 

moment. Däremot står det i Lgr62/69 att eleverna ska försöka att laborera på egen hand. En 

annan skillnad är att det inte läggs lika mycket fokus på rapportering av elevers resultat vid 

naturvetenskaplig undervisning i Lgr11 som Lgr62/69 gjorde. En annan förändring som har 

skett är att eleverna ska ha ett mer kritiskt förhållningssätt i Lgr11 än vad de skulle i 

Lgr62/69. Då skulle de bara vara kritiska mot sina egna resultat, medan de i Lgr11 ska vara 

kritiska angående sina resultat, andras argument och olika informationskällor. En ytterligare 

förändring från och med läsåret 2009/2010 i Sverige är att nationella prov i naturvetenskap 

har införts. Lundqvist & Lidar (2013, s.85-86) menar att de nationella proven ska bidra till att 

lärares didaktiska utveckling i naturvetenskap ökar och det i sin tur ska leda till att eleverna 

får en ökad förståelse för ämnena. I de nationella proven har laborationsdelen blivit en egen 

del. I laborationsdelen ska eleven göra en egen planering för en laboration, genomföra och 

utvärdera planeringen som i slutet bedöms av en lärare. När eleverna får möjlighet till att 

utföra en egen planering av en undersökning medför det ett nytt sätt att tänka för lärare och 

elever (Lundqvist & Lidar, 2013, s.97). 

 

Lundqvist & Lidar (2013, s. 98) har i sin studie fått fram att innan de nationella proven 

infördes i naturvetenskap läsåret 2009/2010 låg lärarnas fokus på att eleverna skulle kunna 

utläsa och följa laborationernas instruktioner samt handskas med laborationsutrustning. Idag 

lägger lärarna tyngden mer på att förstå, använda och resonera kring naturvetenskap. 

 

Koppla teori till praktik 

Många forskare trycker på att det är viktigt att kunna koppla teorin till praktiken och praktiken 

till teorin generellt i alla ämnen. Gruvberg (2008, s.73-74) menar att verksamma lärare anser 

att laborationer stärker den teoretiska delen i undervisningen. Egidius (2002 s.64-65) menar 

att om man inte använder sig av praktik blir teorin svår att förstå, men också att utan teori 

förstår man inte det praktiska. 

 

Varför ska vi laborera i naturvetenskap? 

Lagerholm (2009, s.14) betonar att genom laborationen gör vi det abstrakta i 

naturvetenskapen mer konkret. Ett exempel på det är när man laborerar med luft. Vi kan inte 

se luften men vi kan känna att den är vid oss. Genom laborationer kan vi ge barnen en 

förståelse för vad som händer när till exempel varm luft stiger och en konvektionsström bildas 

via en spiralorm. Hon menar även att om barnen får ställa frågor och söka efter svar får 



4 
 

laborationen en större betydelse och förändrar barns syn på olika sammanhang.  Lagerholm 

(2009, s.14) menar även att laborationer leder till att eleverna samtalar med varandra vilket 

gör att de sätter ord på nya erfarenheter inom naturvetenskapen. 

 

Vilka problem finns det med att laborera i naturvetenskap?  

I Lagerholm (2009, s.15) berörs området tid. Hon menar att det tar lång tid att laborera. 

Många lärare ser det som ett problem, för att de inte har tillräckligt med tålamod och vill att 

eleverna snabbt ska komma fram till det rätta svaret. Ett annat problem som finns är att 

lärarna tycker att det är jobbigt när de inte kan besvara elevernas frågor, vilket skulle kunna 

lösas genom att utmana barnen och låta dem finna svaren på egen hand (Lagerholm, 2009, 

s.16). Lidar (2010, s.46) belyser ytterligare ett problem med att laborera i naturvetenskap. Om 

eleven inte förstår till vilket syfte hen utför laborationen kan det leda till att eleven inte är 

insatt och då inte förstår vad det är som händer i laborationen. 
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Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vad forskningen säger om lärares syften med laborationer i 

naturvetenskap och hur de synliggörs. 

 

Vi har valt att precisera vårt syfte genom två frågeställningar. 

 Vad säger forskningen om vilka syften lärare har med att arbeta laborativt i 

naturvetenskap? 

 Vad säger forskningen om hur lärare synliggör sina syften för eleverna under 

laborativa moment? 
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Metod 

4.1 Datainsamling 

Vi har använt oss av två olika sökmetoder för att samla in data. Den ena genom 

Databassökning, det innebär att man söker efter artiklar i olika databaser. Den andra 

sökmetoden vi använt oss av var Manuell sökning. Manuell sökning innebär att man studerar 

andra studiers referenslistor och därmed hittar annan forskning (Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström 2013, s.74). 

 

Vi började med att samla in data genom att söka i olika databaser. De databaser vi har använt 

oss av är Summon och Swepub. När vi valde ut de sökord vi skulle använda oss av utgick vi 

ifrån vårt syfte. I sökordsöversikten (Bilaga 1) presenteras vår historik angående vilka sökord 

vi använt oss av, vilka begränsningar vi nyttjat, hur många träffar vi fått och hur många 

sammanfattningar vi läst. Vi har sökt på svenska och fått fram material som vi anser vara 

användbart för att utföra vår kunskapsöversikt. Anledningen till att vi sökt på svenska är för 

att vi vill ha studier som är utförda i Sverige. När vi sökte i de olika databaserna har vi 

begränsat vår sökning genom att använda oss av inklusionskriterier, med att enbart söka 

material som är tidskrifter, avhandlingar eller referee-granskat material. Anledningen till 

dessa inklusionskriterier var för att vi ville få fram material som var relevant för vår 

kunskapsöversikt, alltså vetenskapligt material. 

 

Våra nio sökningar genererade i 187 träffar, där samtliga sammanfattningar lästes. Ur urval 1 

fick vi nio artiklar som vi ansåg berörde vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

I databasen Summon använde vi oss av åtta olika sökord, laborationer, undervisning, 

naturvetenskap, grundskolan, lärare, mål, laborativt och förståelse kombinerade på olika vis 

för att optimera sökningen. Vi valde att avgränsa våra sökningar med olika inklusionskriterier, 

som till exempel referee-granskat material och enbart avhandlingar etc. Våra sökord i 

Summon är enbart på svenska, det har vi medvetet valt att göra då vi ville undersöka hur 

svenska studier berör vårt syfte. En artikel är däremot författad på engelska, men studien är 

utförd i Sverige. Sökningarna i Summon genererade sammanlagt 155 träffar, samtliga 

sammanfattningar lästes och nio artiklar gick vidare från urval 1. 
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I Swepub använde vi oss av sju olika sökord, laborativt arbete, attityder, naturvetenskap, 

lärare, NO-undervisning, intresse och laborativt som genererade i fjorton träffar där samtliga 

sammanfattningar lästes. Vi avgränsade sökningarna med att enbart söka material som var 

referee-granskat. Ingen av artiklarna var intressant för vårt syfte och gick vidare till urval 1. 

 

4.2 Databearbetning 

Vi har under vår databearbetning utformat en översikt över de artiklar vi valt att använda oss 

av i vårt resultat. I artikelöversikten (Bilaga 3) har vi redovisat artiklarnas utgivare, år, 

databas, titel, syfte, metod, urval, bortfall och slutsats. Detta förenklar arbetet för oss som 

utför undersökningen men även för er som läser vår kunskapsöversikt. 

 

Våra nio artiklar ur urval 1 kvalitetsgranskades i urval 2 (Bilaga 2). Vi valde att 

kvalitetsgranska våra artiklar för att se att de var vetenskapliga. Granskningen utfördes med 

hjälp av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013, s.188) “Checklista för kvalitativa 

artiklar” (Bilaga 4). Checklistan består av olika kategorier som granskar artiklarnas syfte, 

undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys och utvärdering. Vi gick igenom 

checklistan muntligt tillsammans. Vi ansåg att alla nio artiklar var vetenskapliga. Det är de 

nio artiklar som utgör vårt resultat i vår kunskapsöversikt. 

 

Vi skrev sedan ut våra nio artiklar i pappersform. Vi läste sedan artiklarna flera gånger 

individuellt. Därefter träffades vi för att diskutera innehållet i de olika artiklarna, med fokus 

på resultatdelen. Vi valde sedan ut relevanta bitar ur artiklarna som vi sedan skrev in i ett 

Word-dokument. Vi fann återkommande mönster i artiklarna gällande lärares syften och på 

vilket sätt de synliggörs. Den engelska texten valde vi att först översätta tillsammans i Google 

translate, men översättningen var inte särskilt trovärdig vilket ledde till att vi valde att gå 

igenom den engelska artikeln ytterligare några gånger gemensamt för att skapa oss en 

förståelse kring texten. 

 

Vårt sista steg i databearbetningen var att dela in det vi redan markerat och tagit ut i olika 

kategorier. Vi jämförde även likheter och skillnader i de olika resultatdelarna och ställde dem 

emot varandra. Utifrån de kategorier vi tagit fram har vi kunnat skriva ett resultat. 

Resultatdelen är uppdelad i två kategorier, som i sin tur är utformade med hjälp av våra två 
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frågeställningar. Den första kategorin är lärares syften med laborativt arbete, därefter följer 

fyra underrubriker som är att intressera och roa eleverna, utveckla förståelse för begrepp och 

händelser, tänka och reflektera, koppla naturvetenskapen till vardagen. Den första rubriken i 

vårt resultat innefattar syftet intressera och roa som innebär att läraren i sin undervisning ska 

fånga elevernas intresse samtidigt som undervisningen ska bidra till att eleverna blir roade och 

ökar sin kunskapsutveckling. Den andra rubriken är att utveckla förståelse för begrepp och 

händelse. Det innebär att läraren vill att eleverna ska förstå förståelsen av naturvetenskapliga 

begrepp och händelser. Med det menas att läraren vill att eleverna ska kunna förstå vad som 

händer under ett laborativt moment och inte enbart se att det händer något. Den tredje är att 

kunna tänka och reflektera kring det laborativa arbetet genom exempelvis hypoteser och att 

eleverna aktivt ska tänka under de laborativa momenten. Eftersom att eleverna därefter ska 

kunna reflektera och diskutera kring de dem har sett. De fjärde är att kunna koppla 

naturvetenskapen till vardagen, vilket innebär att eleverna får en ökad förståelse hur 

naturvetenskapen påverkar oss i vardagen. Vi har valt de fyra underrubriker för att det är de 

syften som framgått i flest resultatartiklar. Den andra kategorin är utformad med hjälp av vår 

andra frågeställning som tar upp hur lärare synliggör syftena med laborationen för eleverna. I 

den kategorin finns det inga underrubriker eftersom varje enskild lärare synliggjorde sina 

syften på olika sätt. Några av lärarna synliggjorde syftena antingen innan, under eller efter de 

laborativa momenten i undervisningen medan andra lärare inte alls synliggjorde syftena för 

eleverna. Därför valde vi att skriva en löpande text utan underrubriker.  
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Resultat            

Lärares syften med laborativt arbete 

Den forskning vi tagit del av visar att lärare oftast har tydliga syften med det laborativa 

arbetet i naturvetenskap. Vi har valt att presentera de syften som framgått i flest 

resultatartiklar. De huvudsakliga syftena med laborationerna är att intressera och roa eleverna, 

utveckla förståelse för begrepp och händelser, tänka och reflektera och att de ska kunna 

koppla det till deras vardag. 

 

Intressera och roa eleverna 

I Högström, Ottander & Benckert (2006, s.59) studie är syftet att beskriva hur lärare i den 

svenska grundskolans senare år framställer sina syften med det laborativa arbetet. I studien 

intervjuades lärare om hur de beskriver syften för eleverna. I studien framgår det att flera av 

lärares syften med laborationer är att det ska intressera och roa eleverna. Lärarna i studien 

beskriver att “ett av mina största mål är att fånga intresset för naturvetenskap” och “då är det 

bara för att det ska vara roligt och man gör kemi”. En annan lärare beskriver att det ska vara 

roligt för eleverna att utföra laborationer. Hon menar att eleverna minns vissa laborationer 

hela livet och de laborationer som inte är lika roliga minns de inte lika länge. En annan lärare i 

studien betonar att man kan ha roligt och lära på samma gång. Samma syfte presenteras även 

av en lärare i studien av Högström, Ottander & Benckert (2010, s.84). Syftet med studien var 

att undersöka vilka syften som anses viktiga av lärare i den svenska grundskolan. I studien 

intervjuades lärare som undervisade i naturvetenskap.  En av lärarna, benämnd Berit, berättar 

att det är viktigt för henne att eleverna ska uppleva naturvetenskap som något roligt. Hon 

berättar att hon vill att laborationerna ska vara både roliga och lärorika. Hon vill även att 

eleverna ska bli mer intresserade av naturvetenskap genom det laborativa arbetet. En annan 

lärare i studien säger att det kan bli tråkigt att bara läsa naturvetenskap och hon anser att 

laborationer kan göra naturvetenskapen mer intressant och rolig för eleverna. Detsamma anser 

en lärare i studien utförd av Berg, Löfgren & Eriksson (2007, s.157). Syftet med studien var 

att belysa vilket kemiinnehåll som görs tillgängligt och konstitueras under pågående 

laborationer i en klass. Studien innehöll klassrumsobservationer, intervjuer och kopior från 

elevernas arbetshäften. Läraren i studien beskriver att hon hoppas att hennes elever upplever 

hennes naturvetenskapliga laborationer som något roligt, istället för något som är svårt och 

tråkigt. Genom att eleverna upplever naturvetenskapen som något roligt och intressant väcks 
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deras intresse för naturvetenskap. Detta betonar även en lärare i en studie av Gunnarsson 

(2008, s.111). I studien var syftet att dels beskriva den pågående verksamheten och 

instruktionerna. Studien innehöll observationer, fältanteckningar och videoinspelningar. 

Detsamma berör Högström, Ottander & Benckert (2009, s.510) i deras studie. Syftet med 

studien var att undersöka hur lärares syften uttrycks under laborativt arbete och vad eleverna 

uppfattar som viktigt att lära sig. Studien innehöll en observation och en intervju. I studien 

berättar läraren Lisa om hennes syften med laborativa moment. Hennes syfte är att eleverna 

ska bli intresserade och att de på eget initiativ fördjupar sig mer i naturvetenskap. Johansson 

(2012, s.41) beskriver i sin studie om vikten av att eleverna uppfattar undervisningen som 

antingen rolig eller tråkig. Syftet med studien var att beskriva de mål och syften som finns i 

grundskolans läroplaner och som lärare för de yngre åldrarna har med undersökande arbetssätt 

i naturvetenskap. Studien innehöll både intervjuer och klassrumsobservationer. Det var lärare 

som intervjuades och en klass som observerades. I studien framgår det att lärarens syfte med 

laborationerna var att eleverna skulle uppfatta undervisningen som rolig. Anledningen var att 

om undervisningen är rolig eller tråkig har betydelse för om eleverna tar sig vidare i 

aktiviteten. 

 

Utveckla förståelse för begrepp och händelser 

Ett annat syfte ur våra resultatartiklar som lärare anser är relevant vid laborationer är att de 

vill att eleverna ska utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp och händelser. Berit, 

en lärare ur en av studierna av Högström et al. (2010, s.84) förklarar att hennes syften med 

laborationer är att öka förståelsen kring naturvetenskap. Hon menar att det är viktigt vid 

laborationer att eleverna förstår vad som händer, inte bara ser att det händer något. Berit 

beskriver även att eleverna inte alltid utgår från samma syfte som hon när de utför 

laborationerna. Eleverna tycker att det är bra om det smäller och kanske struntar i att förstå 

varför det smäller, som är Berits syfte med laborationen. Flera av de tillfrågade lärarna i 

studien uttryckte att deras syfte med laborativa moment var att utveckla förståelse för begrepp 

och händelser i naturvetenskap. Likaså framkommer det i studien av Anderhag, Danielsson-

Thorell, Andersson, Holst & Nordling (2014, s.69). Meningen med studien var att se elevers 

möjligheter att handla i relation till aktivitetens syfte. I studien utfördes observationer på 

högstadie- samt gymnasienivå. I studien framkommer det att lärares syfte med laborationer är 

att de huvudsakligen ska bidra till förståelse. I studien vill läraren att eleverna ska skapa en 

förståelse för Newtons andra lag, sambandet mellan kraft, massa och acceleration. I 
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laborationen får eleverna möjlighet att mäta den tid det tar för en vagn att åka en bestämd 

sträcka, med hjälp av olika vikter. Hur långt vagnen åker tillsammans med tiden kan användas 

för att räkna ut accelerationen. I Johanssons (2012, s.45) studie framgår det att lärares syfte 

med laborationer ska leda till att eleverna lär sig att använda samlade begrepp för att beskriva 

egenskaper inom naturvetenskapen på ett systematiskt sätt. 

 

Tänka och reflektera 

Ytterligare ett syfte lärare har med laborationer är att låta eleverna tänka och reflektera kring 

det laborativa arbetet. Det framgår i Högström et al. (2006, s.58) när en lärare beskriver att 

hon alltid låter eleverna tänka ut hypoteser innan de utför en laboration. Hon låter eleverna 

gissa fritt och tycker inte att det rätta svaret är det viktiga i laborationsmomentet. Detta 

beskrivs även i Anderhag et al. (2014, s.68) där lärarna anser att eleverna måste vara aktiva 

med tänkandet både före, under och efter laborationen utförs. I Högström et al. (2009, s.510) 

berättar läraren Lisa att hon vill att eleverna ska tänka innan de börjar arbeta med 

laborationerna. Hon vill även att tanken ska finnas där hela tiden, att eleverna aktivt ska tänka 

när de utför laborationen.  En lärare i studien av Gunnarsson (2008, s.109) beskriver att 

eleverna kan uppleva det som något svårt att ställa en hypotes, speciellt kring något de inte 

stött på tidigare. När läraren i studien berättar för eleverna att de ska ställa en hypotes om vad 

de tror kommer hända får läraren reaktioner som “Jag vill inte tro nåt, jag vill undersöka.” och 

“Jag tror det är det som är rätt.”. I Berg et al. (2007, s.151) belyser de ett problem med att låta 

eleverna formulera hypoteser. Anledningen till detta problem är för att eleverna inte alltid 

förstår vad de ska ställa en hypotes kring. Det leder till att de fokuserar på fel saker och inte 

det laborationen syftar till. I Lundqvists (2009, s.65) studie där syftet var att bidra med 

kunskaper om lärares undervisningssätt och deras betydelse för elevers lärarande och 

socialisation i naturvetenskaplig undervisning styrker den vad Berg et al. säger. Eleverna i 

Lundqvists studie menar att de inte kan skriva om en laboration innan de har utfört den. Det 

blir svårt för eleverna om de inte känner till kontexten tillräckligt bra. 

 

Koppla naturvetenskapen till vardagen 

Att koppla naturvetenskap till vardagen är ett syfte en lärare i studien av Högström et al. 

(2006, s.59) har. Fred beskriver att han vill att eleverna ska få en allmänkännedom om de 

naturorienterande ämnena och kunna koppla det till vardagliga ting. Ett exempel på det är när 

han undervisar om reduktions- eller oxidationsreaktioner, då har han sett att eleverna inte 
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visar något intresse för det. Däremot om han kopplar det till motorer, trafik och avgaser, 

märker han att eleverna vaknar till och ett visat intresse från elevernas sida synliggörs. Samma 

syfte berör även en lärare i studien utförd av Gunnarsson, (2008, s.111) där läraren menar att 

eleverna ska lära sig allmänna grundkunskaper i naturvetenskap. Han vill att laborationerna 

ska leda till att eleverna kopplar ihop det naturvetenskapliga ämnet till sin vardag. Bertil 

beskriver i en intervju vad han menar med att eleverna ska koppla ihop det naturvetenskapliga 

ämnet till sin vardag. Han menar att genom att lära elever om olika elektroniska laddningar i 

naturvetenskapen kan man koppla det till att vi i vardagen lätt kan få stötar och att man kan 

sätta upp en ballong i taket med hjälp av att gnugga den mot håret så att den blir statisk. Detta 

belyser även Högström (2009, s.39) i sin studie där syftet var att undersöka om vad lärarna 

vill uppnå, vilka svårigheter de ser och om det finns skillnader mellan de olika ämnena, 

biologi, fysik och kemi. I delstudierna ett och fyra intervjuades lärare.  I studien framgick det 

att flera av lärarna mestadels hade syften inriktade på att laborationerna skulle kunna kopplas 

till vardagen. De vill visa eleverna att naturvetenskap är något som finns i vår närhet hela 

tiden, genom att bland annat koppla laborationerna till vardagliga fenomen. 

På vilket sätt synliggör lärarna sina syften för eleverna 

under laborativa moment? 

I Högströms (2009, s.41-49) avhandling beskrivs tre olika laborationer i naturvetenskap 

(kemi, biologi och fysik). Han har observerat olika lärare för att se hur de synliggör syftena 

för eleverna. Däremot är det inte självklart att syftena alltid synliggörs. Detta problem berör 

Gunnarsson (2008, s.115) i sin studie. Studien visar att syften med laborationer sällan 

synliggörs för eleverna. Detta stöds även av Högström (2009, s.45). I studien utfördes en 

laboration i ämnet kemi, där synliggjordes inte lärarens syfte. Hennes syfte med laborationen 

var att “lika löser lika” men det synliggjordes inte för eleverna. Hon uppmuntrade dem istället 

att göra lite som de själva kände. Elevernas fokus låg på att utföra laborationen för att nå ett 

resultat att skriva en rapport om. Eleverna utgick från instruktionen som inte sammanföll med 

lärarens syfte. Vilket bidrog till eleverna inte kunde nå det syftet som läraren hade. Eleverna 

upplevde att instruktionen till laborationen var svår och den beskrivande teorin var svår att 

förstå. Eleverna fick reda på vad som ska göras i laborationen men de fick inte reda på varför 

de skulle göra det. 
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När syften synliggörs i undervisningen kan de presenteras på olika sätt. I Högströms (2009, 

s.41-49) studie visar han genom en observation av en biologilektion om att lärarens syften 

synliggörs på olika sätt. Lärarens syfte med laborationen var att eleverna skulle identifiera 

olika inre organ. Läraren synliggjorde syftet för eleverna tydligt. Genom att hon i början av 

lektionen introducerade laborationen för eleverna, där hon presenterade uppgiften kort och 

tydligt. Läraren synliggjorde även syftet i elevernas instruktion. I instruktionen framgick det 

viktiga begrepp och hur eleverna skulle utföra laborationen. Under laborationens gång 

återkom lärarens syfte genom interaktioner mellan elever. Det syntes tydligt i Högströms 

(2009) observation av läraren att hon var medveten om vilka syften hon hade med 

laborationen. Det syntes genom att hon repeterade dem ett flertal gånger och de var riktade 

mot den aktuella laborationen. Syftet läraren hade med laborationen var även det som 

eleverna uppnådde. Lundqvists (2009, s.61) studie visar att läraren synliggör syftet för 

eleverna genom att ge riktningsdirektiv till dem när de laborerar. Läraren i studien visar hur 

eleverna borde gå tillväga för att undersöka det som är relevant i laborationen för att nå det 

rätta resultatet. I Johansson (2012, s.44-45) framgår det att läraren synliggör syftet för 

eleverna genom en introduktion. Syftet med undervisningen är att eleverna ska lära sig om 

egenskaper hos fasta och flytande ämnen. I studien framgår det att läraren låter eleverna 

laborera i mindre grupper och avslutar lektionen med en gemensam genomgång i helklass. 

Resultatet i studien visar att det är viktig för eleverna att ha ett närliggande syfte, det fungerar 

som mål i sikte för eleverna. Det betonar även Anderhag et al. (2014, s. 69-72) i sin studie. 

Läraren synliggör syftet för eleverna genom en introduktion. Det genom att läraren hänvisar 

eleverna till läroboken, där hennes övergripande syfte står beskrivet. Detta sker i 

introduktionen av uppgiften. Ett annat exempel på vilket sätt lärare synliggör syftet för 

eleverna är att de under laborationsmomenten upprepar dem. I studien leder det till att 

eleverna arbetar mot syftet de fått beskrivet av läraren. De syftet läraren synliggör för 

eleverna är det hon vill att de ska arbeta efter. Det framgår även att om eleverna är medvetna 

om syftet, har dem det i baktanken under genomförandet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

De resultatartiklar vi valde att bygga vårt resultat på var nio vetenskapliga artiklar som vi 

tillsammans granskade med hjälp av "Checklistan för kvalitativa artiklar" (Bilaga 4) (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.188). De resultatartiklar vi valde att använda oss av 

var alla kvalitativa vilket kan ses som en styrka. Det eftersom att vi har fått många utförliga 

och intressanta svar och att vi har kunnat se vad den enskilda individen tycker. Ytterligare en 

anledning till att vi valt att använda oss av kvalitativa studier är för att vi ville veta på vilket 

sätt syften i naturvetenskap synliggörs vilket kunde bli svårt att se om studien varit utförd på 

ett kvantitativt sätt, eftersom frågan är kvalitativ. Ytterligare en anledning till att vi valt att 

använda oss av kvalitativa artiklar var för att vi ville ha ett djup i vår studie. Vi anser att inte 

kvantitativa studier kan ge oss ett djup då de oftast bygger på statistiska undersökningar. 

 

Något som kan ses som en svaghet i vår kunskapsöversikt är att vi främst har artiklar som har 

ursprungslandet Sverige. Det kan vara en svaghet då vi inte har sett på vad studier utomlands 

säger om vårt ämne samtidigt som det för oss är en självklarhet då vi vill se vilka mål lärare 

har med laborationer i Sverige. Anledningen till att vi vill se vilka mål svenska lärare har är 

för att vi vill enkelt kunna relatera till läroplanen, vilket inte blir lätt om vi har studier från 

andra länder om deras lärares syften. Det kan även ses som ett problem med att vi sökt på 

svenska, eftersom att det finns artiklar som är utförda i Sverige men författade på engelska. 

 

En annan svaghet med vår kunskapsöversikt kan vara att vi har ett flertal resultatartiklar som 

är utförda av samma forskare, Per Högström. Däremot har han utfört olika studier med olika 

undersökningsgrupper. Vi har därför ändå kunnat ställa de emot varandra och med hjälp av 

andra resultatartiklar skriva vårt resultat och besvara våra frågeställningar. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår kunskapsöversikt var att undersöka vad forskningen säger om lärares syften 

med laborationer i naturvetenskap och hur de synliggörs.  Vi valde att precisera vårt syfte i två 

frågor. 
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1. Vad säger forskningen om vilka syften lärare har med att arbeta laborativt i 

naturvetenskap? 

2. Vad säger forskningen om hur lärare synliggör sina syften för eleverna under laborativa 

moment? 

 

De resultat vi fått fram ur våra resultatartiklar visar att lärare oftast har syften med sina 

laborationer och att de synliggörs för eleverna på olika sätt. Däremot visar våra resultatartiklar 

att vissa lärare inte alls synliggör sina syften (Anderhag et al. 2014; Berg et al. 2007; 

Högström 2009; Högström et al. 2006; Högström et al. 2010; Högström et al. 2009; 

Johansson 2012; Lundqvist 2009; Gunnarsson, 2008) 

 

Vi har i vår kunskapsöversikt fått syn på att syften kan ha olika karaktär. Läraren kan ha olika 

typer av syften. En typ som framkommit i vårt resultat var ett mål som står skrivet i Lgr11 

(Skolverket, 2011). Målet är att eleverna ska lära sig att tänka och reflektera kring 

naturvetenskap. En annan typ av syften som framkommit i vårt resultat är mer specifika syften 

som inte står skrivet i Lgr11. Syftet är att utföra laborativa moment för att roa eleverna. Vi 

kommer i denna resultatdiskussion diskutera om syftens karaktär har en påverkan på om 

lärarna synliggör dem för eleverna. 

 

Det har varit lärorikt att läsa om vad forskningen säger om vår första fråga: vilka syften lärare 

har kring att arbeta laborativt i naturvetenskap. I början av vår kunskapsöversikt förväntade vi 

oss att läsa om vilka mål lärare hade utifrån Lgrll. Några av våra resultatartiklar (Högström et 

al. 2010; Högström et al. 2006; Berg et al. 2007; Gunnarsson 2008; Högström et al. 2009) har 

visat att lärarna inte enbart utgår från läroplanen när de utför laborationer. Lärarna utgår även 

från specifika syften som inte behövs synliggöras i undervisningen. Det kan vara syften som 

att roa och intressera eleverna. Ett annat syfte som våra resultatartiklar berör är att eleverna 

ska tänka och reflektera kring naturvetenskap (Högström et al. 2006; Anderhag et al. 2014; 

Högström et al. 2009; Gunnarsson 2008; Berg et al. 2007). Målet har fått en större betydelse i 

Lgr11 än vad det haft i tidigare läroplaner, det framkommer i en studie utförd av Johansson & 

Wickman (2012) där de jämför läroplaners innehåll under en 50-års period. 

 

Vi har med hjälp av några av våra resultatartiklar (Högström 2009; Anderhag et al. 2014) fått 

fram att lärarna inte alltid synliggör deras syften för eleverna och om lärarna synliggör dem 

kan det ske på olika sätt. Vi drog först slutsatsen att det var dåligt att lärarna inte synliggjorde 
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sina syften men har med tiden ändrat vår uppfattning kring detta. Vi ser utifrån vårt resultat att 

syftens karaktär är avgörande för om de synliggörs för eleverna eller inte. Det första syftet vi 

beskrev i vår resultatdiskussion står inte skrivet i Lgr11. Det innebar att eleverna skulle bli 

roade. Vi anser att det är ett syfte som inte behövs synliggöras för eleverna då det kan kännas 

påtvingat om de är medvetna om att de måste ha roligt under laborationsmomentet. Det andra 

syftet vi beskrivit i vår resultatdiskussion är att eleverna ska tänka och reflektera kring 

naturvetenskap. Vi anser att det är viktigare att lärarna synliggör detta för eleverna. 

Anledningen till att det är viktigare för lärare att synliggöra detta är för att det står med i 

Lgr11. Det berör några av våra resultatartiklar (Högström 2009; Anderhag et al. 2014). Lidar 

(2010, s.46) styrker att det kan uppstå problem om eleverna inte förstår syftet med 

laborationen. Om eleverna inte har en förståelse, kan det kan leda till att eleverna inte förstår 

vad som händer i laborationen. Vi ser ur våra resultatartiklar att det är viktigt att läraren är väl 

medveten om vilka syften som ligger bakom laborationen. Anledningen till att det är viktigt är 

för att läraren har en inverkan på om eleverna ska uppnå målen. Högström (2009, s.48-49) 

och Johansson (2012, s.41) stärker detta genom att deras studier visar att vilka syften lärarna 

synliggör för eleverna har en påverkan för vilka mål eleverna uppnår. Lundqvist (2009 s.58-

59) menar att lärarens riktlinjer är betydelsefulla för att eleverna ska få chans att 

uppmärksamma ”rätt” saker. 

 

Vi ser slutligen att lärare måste ta ansvar över elevers utveckling och prioritera det som är bra 

för eleverna. Det vi anser är bra för eleverna är att läraren förhåller sig till Lgr11 eller utgår 

från syften som leder till en ökad förståelse för eleverna. Det vi anser som mindre bra för 

eleverna är att lärare inte synliggör sina syften i undervisningen. Vilket kan leda till 

kunskapsbrist hos eleverna och att de inte uppnår målen i Lgr11 (Skolverket, 2011). Med det 

menar vi att det sorgligt nog finns lärare som inte prioriterar att lära eleverna om exempelvis 

atomer och molekyler i kemi. Anledningen till att en lärare väljer att inte lära eleverna det är 

för att hon själv inte är någon “kemist”. Detta exempel framgår i studien Berg et al. (2007, 

s.157). Ett annat exempel som framkommer i Lagerholm (2009, s.15) som vi ser som ett 

problem är att många lärare tycker att det tar lång tid att laborera och inte har tillräckligt med 

tålamod. 

 

Den problematik med att vissa lärare varken lär ut de rätta begreppen eller har tålamod för 

laborationer i naturvetenskap måste förändras. Eftersom att de nationella proven i 

naturvetenskap har en egen del som inriktar sig på laborationer innebär det att lärarna måste 
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lägga fokus på att eleverna lär sig det som är viktigt. Lundqvist & Lidar (2013) beskriver att 

de nationella proven har en inverkan på lärares didaktiska utveckling i naturvetenskap. De 

betonar även att det kan leda till att eleverna får en ökad förståelse för de naturvetenskapliga 

ämnena. 
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Konklusion och implikation 

Vår kunskapsöversikt visar att lärare har tydliga syften när de utför laborationer i 

undervisningen. Däremot är det inte enbart läroplanens mål som präglar lärares laborationer. 

Syften som att roa eleverna var tydligt återkommande i våra resultatartiklar. Vår 

kunskapsöversikt visar även att lärare inte alltid synliggör dem för eleverna. När syften 

synliggörs kan de presenteras på olika sätt, i introduktionen, instruktionen eller under 

laborationens gång. Problem som kunde uppstå om lärarna inte synliggjorde syften för 

eleverna var att eleverna fokuserade på fel saker under laborationerna och därmed blev det 

svårare för eleverna att uppnå det som läraren hade som avsikt. Däremot visade studierna att 

om lärarna synliggjorde syften för eleverna blev det lättare för eleverna att uppnå dem. Vi 

anser att lärare bör synliggöra syften för eleverna om det är något läraren vill att eleverna ska 

uppnå. 

 

Vi kan i vår kunskapsöversikt se att det finns problem när lärarna inte synliggör sina syften 

för eleverna. Detta kan leda till att eleverna inte förstår naturvetenskap och därmed inte blir 

intresserade. Detta uppfattar vi som ett problem för läraryrket eftersom eleverna inte blir 

intresserade av naturvetenskap. Fångar inte läraren upp elevernas intresse för naturvetenskap 

kan det leda till att eleverna inte får en ökad förståelse inom ämnet och det kan leda till 

kunskapsbrist. Eleverna påverkas av lärares val i undervisningen. På vilket sätt lärare väljer 

att synliggöra sina syften för eleverna har stor betydelse för utvecklingen hos eleverna i 

naturvetenskap. Vår forskning stärker att om eleverna blir medvetna om varför det gör 

någonting blir det lättare för dem att förstå. 

 

Det finns kunskapsluckor inom vårt berörda ämne. Vi anser att fortsatt forskning bör fokusera 

mer på hur lärare ska synliggöra sina syften för eleverna men även fokusera på hur eleverna 

uppfattar dem genom de laborativa momenten i naturvetenskap och om det har någon 

inverkan på deras lärande. Det i sin tur kan leda till att lärarna kan utgå från detta i sin 

framtida undervisning i naturvetenskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Sökordsöversikt 

Datum Databas Sökord/limits/booleska Antal 

träffar 

Lästa abstract 

2015-02-19 

 

Summon Laborationer 

Undervisning 

Naturvetenskap 

 

Limits: tidskrifter och 

avhandlingar 

7 7 

2015-02-19 Summon Naturvetenskap 

Grundskolan 

 

Limits: tidskrifter och 

avhandlingar 

54 54 

2015-02-23 Summon Lärare 

Naturvetenskap 

 

Limits: tidskrifter och 

avhandlingar 

63 63 

2015-02-25 Swepub Naturvetenskap 

Laborativt arbete 

 

Limits: avhandlingar  

3 3 

2015-02-25 Swepub Attityder 

Naturvetenskap 

 

Limits: avhandlingar 

8 8 

2015-02-25 Swepub Lärare eller NO-

undervisning 

 

Limits: refereegranskat 

2 2 

2015-02-26 Summon Lärare och mål och 

laborativt 

 

Limits: Endast 

vetenskapligt material 

2 2 

 

2015-02-26 Summon Förståelse och 

naturvetenskap och 

laborativt 

 

Limits: Endast 

vetenskapligt material 

1 1 
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2015-02-26 Swepub Intresse och laborativt och 

naturvetenskap 

 

Limits: Endast 

refereegranskad  

1 1 

 

 

 

 

2015-03-04 Summon Naturvetenskap och 

laborationer 

 

Limits: Peer-review 

8 8 

 

2015-03-04 Summon Naturvetenskap och 

laborationer 

 

Limits: avhandlingar 

20 20 
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Bilaga 2 - Kvalitetsgranskning 

Författare Titel Urval 1 Urval 2 (efter 

kvalitetsgranskning) 

Per Anderhag 

Carina Andersson 

Helena Danielsson-

Thorell 

Anders Holst 

Johan Nordling 

Syften och 

tillfälligheteter i 

högstadie- och 

gymnasielaborationen. 

En studie om hur elever 

handlar i relation till 

aktivitetens mål 

Vald Vald 

Astrid Berg 

Ragnhild Löfgren 

Inger Eriksson 

Kemiinnehåll i 

undervisningen för 

nybörjare. En studie av 

hur ämnesinnehållet får 

kunkurrera med målet 

att få eleverna 

intresserade av 

naturvetenskap 

Vald Vald 

Per Högström Laborativt arbete i 

grundskolans senare år: 

lärares mål och hur de 

implementeras 

Vald Vald 

Per Högström 

Christina Ottander 

Sylvia Benckert 

Lärares mål med 

laborativt arbete: 

utveckla förståelse och 

intresse 

Vald Vald 

Per Högström 

Christina Ottander 

Sylvia Benckert 

Laborativt arbete i 

grundskolans senare år: 

Lärares perspektiv 

Vald Vald 

Per Högström 

Christina Ottander 

Sylvia Benckert 

Lab Work and Learning 

in Secondary School 

Chemistry: The 

Importance of Teacher 

and Student Interaction 

Vald Vald 
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Annie-Maj Johansson Undersökande arbetssätt 

i NO-undervisningen i 

grundskolans tidigare 

årskurser 

 

 

Vald Vald 

Gunilla Gunnarsson Den laborativa 

klassrumsverksamhetens 

interaktioner - En studie 

om vilket 

meningsskapande år 7-

elever kan erbjudas i 

möten med den 

laborativa 

verksamhetens 

instruktioner, artefakter 

och språk inom 

elementär ellära, samt 

om lärares didaktiska 

handlingsmönster i 

dessa möten. 

Vald Vald 

Eva Lundqvist Undervisningssätt, 

lärande och 

socialisation. Analyser 

av lärares 

riktningsgivande och 

elevers 

meningsskapande i NO-

undervisning 

Vald Vald 
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Bilaga 3 - Artikelöversikt 

Publikati
onsår/ 
utgivare 

Databas/sök
ord/ 
kriterier/inkl
usions- och 
exklusionskri
terier 

Författare Titel Syfte Metod Urval 
/bortfall 

Slutsats/ 
resultat 

2014 
NorDiNa 

Databas: 
Summon 
Sökord: 
laborationer 
naturvetensk
ap 
Inklusionskri
terier: peer 
rewieved 

Per Anderhag, 
Helena 
Danielsson 
Thorell, Carina 
Andersson, 
Andreas Holst, 
Johan Nordling 

Syften och 
tillfälligheter i 
högstadie- och 
gymnasielabor
ationen: en 
studie om hur 
elever handlar 
i relation till 
aktivitetens 
mål 

Se elever 
möjligheter 
att handla i 
relation till 
aktivitetens 
mål. 

Observa
tioner 
av 
laborati
oner på 
högstadi
e samt 
gymsaie
nivå. 

Två 
skolklas
ser och 
två 
lärare 

Att resultatet skiljer 
sig om hur lärare 
presenterar olika 
moment på olika vis, 
med målen i främsta 
rummet. 

2006 
NorDiNa 

Databas: 
Summon 
Sökord: 
Lärare, mål, 
laborativt 
Inklusionskri
terier: 
endast 
vetenskapligt 
material 

Per Högström, 
Christina 
Ottander & 
Sylvia Benckert 

Lärarens mål 
med laborativt 
arbete: 
utveckla 
förståelse och 
intresse 

Att beskriva 
hur lärare i 
den svenska 
grundskolans 
senare år 
framställer 
sina mål med 
det 
laborativa 
arbetet.  

Intervju 
med 
lärare 
om hur 
de 
beskrive
r målen 
för 
eleverna
. 

Elva 
lärare 
intervju
ades 

Lärare beskriver mål 
med de laborativa 
arbetet olika när de 
pratade om 
laborationer i 
allmänhet och i 
förhållande till 
specifika laborationer. 

2010 
NorDiNa 

Databas: 
Summon 
Sökord: 
Naturvetens
kap 
Grundskolan 
Inklusionskri
terier: 
tidsskrifter, 
avhandlingar 

Per Högström, 
Christina 
Ottander & 
Sylvia Benckert 

Laborativt 
arbete i 
grundskolans 
senare år: 
lärares 
perspektiv 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
om vilka mål 
som anses 
viktiga av 
lärarna i den 
svenska 
grundskolan 

Intervju Sju NO-
lärare 

I resultatet visas hur 
lärare beskriver 
laborativt arbete och 
vad de vill uppnå med 
laborationer, vilka 
svårigheter de ser i 
den egna undervisning 
och vilka skillnader 
mellan ämnena de 
uppfattar. 

2009 
Springer 
Science 
+ 
Bussiness 
Media 

Databas: 
Summon 
Sökord: 
Förståelse, 
naturvetensk
ap, laborativt 
Limits: 
Endast 
vetenskapligt 
material 

Per Högström, 
Christina 
Ottander & 
Sylvia Benckert 
 

Lab Work and 
Learning in 
Secondary 
School 
Chemistry: 
The 
Importance of 
Teacher and 
Student 
Interaction 

Syftet är att 
undersöka 
hur lärarens 
mål uttrycks 
under 
laborativt 
arbete, vad 
eleverna 
uppfattar 
som viktigt 
att lära sig 
och hur 
detta 

Observa
tion + 
intervju 

En 
högstadi
eklass 
25 
elever 
och 
läraren 
Lisa. 

Genom resultatet kom 
de fram till vikten av 
elev-lärar interaktion, 
lärarens mål i relation 
till laborationen.  
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framgår. 

2007 
NorDiNa 

Manuell 
sökning 

Astrid Berg, 
Ragnhild 
Löfgren & Inger 
Eriksson 

Kemiinnehåll i 
undervisninge
n för 
nybörjare. En 
studie av hur 
ämnesinnehåll
et får 
konkurrera 
med målet att 
få eleverna 
intresserade 
av 
naturvetenska
p 

Syftet med 

studien är att 

belysa vilket 

kemiinnehåll 

som görs 

tillgängligt - 

konstitueras 

- under 

pågående 

laborationer 

i en klass. 

 

Klassru
msobser
vationer
, 
intervju
er, 
dokume
nt och 
kopior 
från 
eleverna
s 
arbetsh
äften. 

28 
elever 
åk 4. En 
kvinnlig 
lärare 
med 
lång 
erfaren
het. 

Resultatet  av 
analysen av det 
kemiinnehåll som 
grundas i lärarens 
och elevens 
handlingar och 
kommunikation. 
Därefter granskas 
vilket potentiellt 
kemiinnehåll 
laborationerna 
i sig erbjuder. Slutligen 
redogör vi för lärarens 
ambitioner med 
undervisningen. 

2009 
Umeå 
Universit
et 

Databas: 
Summon 
Sökord: 
Naturvetens
kap 
Grundskolan 
Limits: 
tidskrifter 
och 
avhandlingar 

Per Högström Laborativt 
arbete i 
grundskolans 
senare år - 
lärarens mål 
och hur de 
implementera
s 

Syfte1: 
Undersöka 
om vad 
lärarna vill 
uppnå, 
vilka 
svårigheter 
de ser och 
om det finns 
skillnader 
mellan de 
olika ämnena 
biologi, fysik 
och kemi. 
Syfte 2: 
Undersöka i 
vilken 
utsträckning 
målen 
uppfylls i 
skolpraktiken 

Delstudi
e 1: Elva 
lärare 
intervju
ades. 
Delstudi
e 2: 
Fallstudi
e och 
intervju 
Delstudi
e 3: 
Intervju 
Delstudi
e 4: 
intervju 

Elva 
lärare, 
en klass, 
en klass, 
sju NO-
lärare. 

Laborativt arbete i 
grundskolans senare 
år är att få kunskap 
om vad lärarna vill 
uppnå med det 
laborativa arbetet och 
hur lärarnas mål 
implementeras i 
undervisningen. 
Undersökningarna 
belyser också 
angränsande aspekter 
och resultat om mål i 
laborationsinstruktion
er, elevers 
uppfattningar av mål, 
svårigheter med 
laborativt arbete och 
skillnader mellan 
ämnena är viktiga för 
att försöka 
förstå varför lärarna 
uttrycker vissa mål och 
hur implementeringen 
av dessa 
påverkas. 

2009 
Acta 
Uppsala 
Universit
et 
 

Manuell 
sökning 

Eva Lundqvist Undervisnings
sätt, lärande 
och 
socialisation. 
Analyser av 
lärares 
riktningsgivare 
och elevers 
meningsskapa

Syftet med 
avhandlinge
n är att bidra 
med 
kunskaper 
om 
lärares 
undervisning
ssätt och 

Kunskap
söversik
t över 
egna 
studier 

- Resultatet av studien 
är att undervisningens 
verksamhet har 
betydelse för de 
handlingsutrymme 
som lärare och elever 
har och är en viktig 
faktor för de val som 
lärare gör i 
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nde i NO-
undervisninge
n 

dess 
betydelse för 
elevers 
lärande och 
socialisation 
i NO-
utbildning, 
både vad 
avser 
process och 
innehåll 
 

undervisningen 
 
 

2008 
Linköping
s 
universit
et 

Manuell 
sökning 

Gunilla 
Gunnarsson 

Den laborativa 
klassrumsverk
samhetens 
interaktioner. 

Syftet med 
avhandlinge
n är att dels 
beskriva den 
pågående 
verksamhete
n och 
instruktioner
na. 

Har 
studerat
s genom 
observa
tion, 
fältante
ckningar 
och 
videoins
pelning. 

Tre 
elevgru
pper i 
den 
svenska 
grundsk
olan 
årskurs 
7.  

Resultatet visar att 
syftet med 
laborationerna som 
läraren uttryckte i 
intervjun om vad 
eleverna skulle lära sig 
med de olika 
laborationerna förblev 
tydligt för eleverna 

2012 
Stockhol
ms 
universit
et 

Databas: 
Summon 
 Sökord: 
Naturvetens
kap 
Grundskolan 
Limits: 
tidskrifter 
och 
avhandlingar 

Annie-Maj 
Johansson 

Undersökande 
arbetssätt i 
NO-
undervisninge
n i 
grundskolans 
tidigare år 

Syftet med 
avhandlinge
n är att 
beskriva de 
mål och 
syften som 
finns i grund-
skolans 
läroplaner 
och som 
lärare för de 
yngre 
åldrarna har 
med 
undersö-
kande 
arbetssätt i 
NO.  

Intervju
Klassru
msobser
vationer 

20 
lärare 
och 1 
klass 

Resultatet av 
avhandlingen är att 
utveckla verktyg som 
kan hjälpa lärare att 
reflektera över 
undervisningsinnehåll 
och arbetssätt. 
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Bilaga 4 - Mall för kvalitetsgranskning 

(Hämtad från: Barajas. K. E., Forsberg. C. & Wengström. Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar.) 

 

A. Syftet med studien? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....... 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

Ja    Nej    

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja   Nej    

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

…………………………………………………………………………………………...............………

………………………………………………………………………………………....... 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

…………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………....... 
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Vilken urvalsmetod användes? 

  Strategiskt urval 

  Snöbollsurval 

  Teoretiskt urval 

  Annan, ange vilken:……………………………………………………  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt annan 

relevant demografisk bakgrund) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....... 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja    Nej    

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? Ja   

Nej    

 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………....... 

 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........... 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

  Ostrukturerade intervjuer 

  Halvstrukturerade intervjuer 

  Fokusgrupper 

  Observationer 
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  Video/ bandinspelning 

  Skrivna texter eller teckningar 

  Annan, ange vilken: 

…………………………………………………………………….………………….. 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja    Nej    

 

D. Dataanalys 

 

E. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

……………………………………………………………………………………….... 

 

Ange om: 

  Teman är utvecklade som begrepp 

  Citat presenteras sporadiskt 

  De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

  Svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning: 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

……………………………………………………………………… 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja    Nej    

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja    Nej    
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Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja    Nej     

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja    Nej     

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja     Nej     

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja    Nej    

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja   Nej     

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja   Nej     

 

Har resultaten relevans fö för pedagogisk verksamhet? 

Ja    Nej    

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja    Nej    

 

Finns risk för bias? 

Ja    Nej    

 

Vilken slutsats drar författaren? 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....... 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja    Nej    

 

Om nej, varför inte? 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja   Nej  
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