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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera, analysera och sammanställa 

vetenskaplig litteratur kopplat till det laborativa arbetets betydelse för skolans 

naturvetenskapliga ämnen. Det laborativa arbetet står inskrivet i skolans 

styrdokument varför det är intressant att undersöka vad forskningen säger som 

rättfärdigar dess förekomst. Likaså ställs ibland frågan om det laborativa arbetet 

kan vara lösningen till sjunkande kunskapsnivåer och attityder mot naturvetenskap 

bland Sveriges skolelever. Frågeställningarna som denna studie grundar sig på 

handlar om att studera vad tidigare forskning säger att laborativt arbete kan ha för 

förtjänster samt betydelsen av det laborativa arbetets upplägg för uppfyllelsen av 

dessa förtjänster. Denna litteraturstudie är ämnad att följa riktlinjerna kring en 

systematisk litteraturstudie och de inkluderade artiklarna har analyserats utifrån en 

kvalitativ ansats där en innehållsanalys genomförts. Resultatet av denna 

litteraturstudie visar att laborativt arbete kan bidra till naturvetenskapliga 

kunskaper, labbvana, naturvetenskapliga arbetssätt och metoder, ökad förståelse för 

NOS, förbättrat intresse och engagemang samt kunskaper som inte är direkt 

kopplade till naturvetenskap så som riskhantering och samarbetsförmåga. De olika 

upplägg av laborativt arbete som litteraturen behandlar är bland annat öppna och 

undersökande laborationer, fjärrstyrda och digitala laborationer samt praktiska 

laborationer. Analysen av litteraturen visar att olika upplägg har varierad potential 

att bidra till olika komponenter av lärande. Litteraturen visar att alla undersökta 

upplägg kan bidra till naturvetenskapliga kunskaper. De upplägg som litteraturen 

visar har störst potential att bidra till flest komponenter för lärande är de öppna och 

undersökande samt de praktiska laborationerna. Studien avslutas med en diskussion 

kring analysen och de sammanställande figurer som analysen resulterat i. En 

slutsats som denna litteraturstudie drar är att laborationernas upplägg bör anpassas 

efter den laborativa aktivitetens syfte och mål. Litteraturen visar att laborativt arbete 

kan bidra till både kunskaper och förbättrade attityder varför det kan ses som en 

möjlig lösning till sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar. En annan 

slutsats som studien kommer fram till är att det saknas nationell forskning på 

området och att det behövs för att säkerhetsställa den nationella kompetensen och i 

förlängningen även kunskapsnivåerna i svensk skola.   
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1. Inledning 
 

Laborativt arbete upplevs ofta som en naturlig och självklar del i den 

naturvetenskapliga undervisningen i skolan (Sjöberg, 2011). Min egen erfarenhet 

säger att det finns stora skillnader i hur skolor jobbar med laborativt arbete. 

Skillnaderna omfattar både mängden laborationer men också laborationernas 

utformning och kvalité. Detta är något som skolinspektionen också sett i en studie 

kring fysikundervisning på grundskolan (Skolinspektionen, 2010).  Studien visar 

på skillnader i laborationers utformning och syfte mellan olika skolor men också på 

varierande förutsättningar till exempel i form av laborationsutrustning. En annan 

förklaring till skillnader i skolans laborativa arbete skulle kunna vara att 

styrdokumenten i de naturvetenskapliga ämnena är vaga kring laborationer och dess 

utformningar och att det därför finns rum för tolkningar.  Alltjämt finns det 

laborativa arbetet inskrivet i kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena och 

ingår därmed i skolans uppdrag. Utifrån detta finner jag det intressant att studera 

vad forskningen säger om det laborativa arbetets roll i naturvetenskaplig 

undervisning samt vilka motiv det finns till dess genomförande.  

Larmrapporter från media som talar om sjunkande kunskapsnivåer inom 

naturvetenskap för svenska elever kommer regelbundet. De senaste åren har dock 

trenden vänt något och svenska elever har höjt sitt resultat i både PISA och TIMMS 

(Skolverket, 2016a; 2016b). Dock visar båda dessa internationella undersökningar 

fortfarande på sämre nivåer än på 90- och 00-talet. Den senaste TIMMS-

undersökningen, som gjordes 2015, visar också att de svenska eleverna ur ett 

internationellt perspektiv uttrycker ett lågt självförtroende för naturvetenskap och 

att Sverige tillhör ett av de länderna där de naturvetenskapliga ämnena värderas 

lägst bland eleverna (Skolverket, 2016b).  

Enligt Sjöberg (2011) ifrågasätts ofta om inte det praktiska arbetet är mer effektivt 

än den traditionella undervisningen. Om så hade varit fallet hade det kunnat ses som 

en möjlig lösning för att höja kunskapsnivåerna och förbättra elevernas attityder till 

naturvetenskap. Sjöberg (2011) menar dock att detta är en svår fråga att svara på 

eftersom det beror på vad målet och syftet med undervisningen är. I denna studie 

görs ett försök att få svar på vilka dimensioner och komponenter av lärande som 

laborativt arbete kan bidra med och hur man ska gå tillväga för att detta ska lyckas. 

I nästkommande avsnitt presenteras studiens syfte samt vilka frågeställningar som 

arbetet grundar sig i. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie identifiera, analysera och 

sammanställa vetenskaplig forskningslitteratur kopplat till laborationers roll i 

naturvetenskaplig undervisning. Målet med denna litteraturstudie är att få en 

överblick över forskningsområdet och att sammanställa vad tidigare forskning säger 

om vilken betydelse laborativt arbete har för elevers lärande, vilka kunskaper och 

förmågor elever har chans att utveckla i det laborativa arbetet samt hur detta arbete 

ska utformas för att i så hög grad som möjligt gynna elevers lärande inom 

naturvetenskap.  

Frågeställningarna som ska besvaras i denna studie är följande: 

• Vilka förtjänster visar tidigare forskning att det finns för laborativt arbete i 

skolans naturvetenskapliga ämnen?  

 

• Vad säger tidigare forskning om betydelsen av det laborativa arbetets 

upplägg för uppfyllelsen av dess förtjänster? 
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2. Bakgrund 
 

Som en introduktion till denna litteraturstudie presenteras bakgrundsinformation 

kring vad som menas med naturvetenskaplig kunskap, det naturvetenskapliga 

arbetssättet, definitionen av laborativt arbete som används i denna studie samt vad 

som tas upp i skolans styrdokument kring detta.  

 

2.1 Naturvetenskapliga kunskaper 

Lederman, Lederman och Antink (2013) lyfter fram sju karaktärsdrag för 

naturvetenskaplig kunskap. Dessa innefattar att naturvetenskapen är; (1) 

föränderlig, (2) empiriskt grundad, (3) både subjektiv och objektiv, (4) socialt och 

kulturellt inbäddad samt att den (5) involverar mänsklig kreativitet. De två övriga 

karaktärsdragen innefattar att det är skillnad mellan (6) observation och slutsats 

samt mellan (7) teori och lag. Dessa sju karaktärsdrag menar författarna är den del 

av Nature of science som är relevant för skoleleverna att känna till. Nature of 

science (NOS) har ingen tydlig, vedertagen definition men handlar om 

naturvetenskaplig epistemologi, hur naturvetenskaplig kunskap utvecklas samt 

naturvetenskapen som ett sätt att se på kunskap (Lederman, Lederman & Antink, 

2013).  

Nature of science är en av grundpelarna inom den naturvetenskapliga 

allmänbildningen och innefattar kunskaper om den naturvetenskapliga 

världsbilden, undersökande metoder samt den vetenskapliga driftigheten (AAAS, 

2013). Naturvetenskaplig allmänbildning anses vara ett av huvudmålen med 

naturvetenskaplig undervisning och därmed innefatta det viktigaste eleverna bör få 

med sig (AAAS, 2013). Mycket forskning har gjort där NOS betraktas som ett 

ämnesdidaktiskt kunskapsområde (Abd-El-Khalick & Lederman, 2010). Synen på 

NOS har förändrats med åren från att i början på 1900-talet mest innefatta läran om 

naturvetenskapliga metoder till att idag vara betydligt bredare än så (Abd-El-

Khalick & Lederman, 2010). Laborativt arbete och dess betydelse för 

undervisningen ingår alltså i det ämnesdidaktiska kunskapsområdet kring Nature of 

Science.  

Naturvetenskaplig kunskap kan också delas in i olika kunskapsintressen. De tre 

kunskapsintressen som Angelin, Gyllenpalm och Wickman (2017b) redogör för är; 

(1) att beskriva och benämna observationer, (2) att förutsäga nya observationer ur 

redan gjorda observationer samt (3) att förklara något som observerats. Alla dessa 

intresseområden är lika viktiga och i stor grad beroende av varandra. Oftast börjar 

forskare i det första intresseområdet genom at beskriva vad som är intressant att 

observera innan de försöker se samband för att kunna förutsäga nya observationer. 

Med tiden får forskarna en större förståelse för fenomenen och de kan då förklara 

det som observeras. Enligt Angelin et.al (2017b) är det viktigt att eleverna känner 
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igen dessa olika intresseområden och vet om att alla tre finns och verkar parallellt 

inom en mogen vetenskap.  

Naturvetenskap kan klassas både som en produkt och en process (Sjöberg, 2011). 

Med naturvetenskapen som en produkt menas de begrepp, lagar och teorier som 

ingår i naturvetenskapen och som hjälper oss att förklara och förstå verkligheten. 

Naturvetenskapen som process däremot innefattar de metoder och arbetssätt som 

används för att bygga ny kunskap. I skolan kan både produkt- och 

processargumentet användas för att motivera naturvetenskapliga ämnen. Enligt 

Sjöberg (2011) har processargumentet de senaste åren haft stor pedagogisk 

genomslagskraft. För att undervisa naturvetenskap som en process krävs att 

praktiskt och laborativt arbete genomförs.  

I nästkommande avsnitt, kapitel 2.2, ges en bakgrundsbeskrivning kring det 

naturvetenskapliga arbetssättet samt begreppet Science inquiry.  

 

2.2 Det naturvetenskapliga arbetssättet i skolan 

Sjöberg (2011) plockar ut flera olika dimensioner av naturvetenskapen som kan 

fungera som syfte och mål med det praktiska laborativa arbetet i skolan. Några av 

dimensionerna kompletterar varandra medan andra är varandras motsatser. Två av 

dessa dimensioner kan vara att ”härleda” eller bekräfta lagar och teorier. Skolans 

experiment utformas ofta så att eleverna ska ”upptäcka” nya teorier. Detta kan vara 

pedagogiskt välmotiverat med dessa tillrättalagda experiment men om de 

presenteras som ”verklig” vetenskap får eleverna en förvrängd bild. Då kan det 

istället vara mer användbart att låta eleverna genomföra experiment som bekräftar 

en teori de redan känner till. En annan dimension som vanligen används inom 

skolexperiment är att återskapa klassiska, historiska försök. Det kan förutom att 

visa på en teori och ge eleverna bättre historisk förståelse för naturvetenskap. Dock 

finns en risk att de historiska processerna bagatelliseras då det med dagens kunskap 

kan vara svårt att sätta sig in i dåtidens tankeprocesser. Andra dimensioner kan 

handla om att eleverna ska möjlighet att använda inlärda teorier även praktiskt samt 

att lära sig hantera och bemästra mätapparater och utrustning. Förutom dimensioner 

direkt kopplade till kunskap kan syftet med det praktiska arbetet även vara att skapa 

motivation och intresse samt att förankra naturvetenskapen i det verkliga livet.   

Högström, Ottander och Benckert (2010a) diskuterar också att lärare kan ha flera 

olika mål med att genomföra laborativt arbete i undervisningen. I sin studie bland 

högstadielärare visar de att det förekommer två huvudmål med det laborativa 

arbetet; ökad förståelse samt laborativa färdigheter men även ett ökat intresse för 

naturvetenskap lyfts fram som ett delmål. Precis som Sjöberg (2011) påpekar finns 

alltså både produkt- och processargument till varför laborationer ska genomföras. 

Högström et.al (2010a) visar också på att laborationer enligt lärarna inte ska 

genomföras bara för att eller av gammal vana utan att de måste motiveras för 

eleverna varför de ska genomföras. De visar också på att det kan vara en skillnad i 
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laborationernas syfte beroende på årskurs. Laborationerna i lägre årskurser är ofta 

av enklare karaktär och inriktade på att få labbvana medan laborationerna i högre 

årskurser har mer fokus på naturvetenskaplig förståelse. Författarna poängterar att 

naturvetenskapens karaktär, eller Nature och Science, inte lyfts fram explicit som 

ett mål för det laborativa arbetet av de deltagande lärarna.  

Angelin, Gyllenpalm, Wickman, Forslin Aronsson och Bergman (2017) menar att 

det vanligaste syftet med laborationer i skolan är att visa ett naturvetenskapligt 

fenomen. Detta kan med andra ord sägas vara ett sätt att genom praktiska 

undersökningar verifiera en teori. Enligt Angelin et.al (2017) genomförs 

laborationer ofta genom att eleverna får slutna laborationsinstruktioner där 

information om både material och metod framgår. Dessa laborationer kallas ofta 

kokbokslaborationer efter deras likhet med recept i en kokbok. Angelin et.al (2017) 

menar att kokbokslaborationer har få likheter med det naturvetenskapliga 

arbetssättet som forskare använder sig av och bidrar därför med begränsade 

möjligheter för elever att lära sig det. För att försöka öppna upp laborationerna mer 

kan läraren antingen låta eleverna ta ansvar för metoden, laborationen blir då 

problembaserad, eller att undersökningen är guidad d.v.s. att undersökningen 

tillåter flera möjliga svar. Öppna laborationer, då enbart frågan är given för 

eleverna, eller helt öppna laborationer där inte heller frågan är given är mer ovanliga 

inom undervisningen (Angelin et.al, 2017). Frihetsgraderna i dessa olika 

laborationer varierar alltså från låg till hög. Författarna menar dock att 

frihetsgraderna inte direkt kan översättas med i vilken utsträckning eleverna får stöd 

av läraren eller inte. De menar också att det inte är självklart att öppna laborationer 

alltid är att föredra utan att det beror på undersökningens syfte samt hur 

undersökningsansatsen hjälper eleverna att nå detta syfte. Läraren kan utforma flera 

olika syften med en laborativ aktivitet. Dels ett närliggande syfte som är begripligt 

för eleverna och ligger nära det eleverna redan kan dels ett mer övergripande syfte 

av mer naturvetenskaplig karaktär som eleverna kommer i kontakt med under 

aktivitetens gång (Angelin et.al, 2017).  

2.2.1 Science inquiry 

Science inquiry är ett centralt begrepp inom naturvetenskap som ges stort utrymme 

i många länders styrdokument för naturvetenskaplig undervisning (Christensson, 

Eriksson & Lundh, 2015). Den vedertagna innebörden av begreppet har satts efter 

National Research Council (NRC) från Kanada (Christensson et.al, 2015). På 

svenska översätts begreppet till undersökande arbetssätt och det är den 

översättningen som i fortsättningen kommer att användas i denna uppsats. NRC 

(2000) menar att ett undersökande arbetssätt inom undervisning är en 

mångfasetterad aktivitet. Det handlar om att eleverna ska lära sig det undersökande 

arbetssättets karaktär genom att uppleva det inte bara genom att läsa om det. Det 

undersökande arbetssättet innefattar att göra observationer och ställa frågor samt 

designa och utforma undersökningar som sedan genomförs. Data samlas in och 

analyseras vartefter resultatet förklaras och kommuniceras. Christensson et.al 

(2015) lyfter fram tre olika aspekter av det undersökande arbetssättet; som en 
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undervisningsmetod, lärande genom undersökande arbetssätt samt i förhållande till 

naturvetenskapliga metoder och arbetssätt. Det undersökande arbetssättet som 

undervisningsmetod bygger på elevernas nyfikenhet och möjlighet att utforska ett 

ämnesområde eller undersöka ett problem. Utifrån det får eleverna sedan ställa 

frågor, undersöka området genom antingen skrivna källor eller genom egna 

undersökningar varefter eleverna får sammanställa, analysera och redovisa sitt 

resultat. Lärande genom undersökande arbetssätt innefattar ett kritiskt och 

reflekterande lärande där det inte handlar om att hitta lämpliga lösningar på sina 

frågor snarare än att finna de rätta svaren. Enligt NRC (2000) är lärandet av det 

undersökande arbetssättet en aktiv lärandeprocess där eleverna lär sig av det de 

själva gör. Undersökande arbetssätt kan hjälpa eleverna till en bättre förståelse för 

hur forskare kan bedriva sitt arbete (Crawford, 2007). Eleverna får i och med det 

undersökande arbetssättet lära sig att ställa undersökningsbara frågor, utforma, 

bekräfta eller avslå hypoteser samt genom datainsamling leta efter mönster och 

försvara eller avslå ett argument. De får också möjlighet till djupare förståelse för 

naturvetenskapens karaktär och natur.   

Laborativt arbete är alltså en del av det undersökande arbetssättet men behöver 

nödvändigtvis inte vara det. Det beror på om laborationerna är upplagda på ett 

undersökande sätt eller om de är mer styrda och inriktade på att få fram ett korrekt 

resultat. 

Vidare i nästa avsnitt, kapitel 2.3, ges en definition av laborativt arbete och en 

förklaring till hur begreppet kommer användas i denna uppsats.  

 

2.3 Definition av laborativt arbete 

I denna uppsats kommer begreppen laboration och laborativt arbete användas 

synonymt. I begreppet inkluderas olika typer av ofta praktiskt arbete så som 

traditionella undersökningar eller experiment utförda i ett laboratorium eller 

laborationssal. Men även undersökningar utomhus, digitala och visuella 

simuleringar samt olika typer av undersökningar och experiment genomförda med 

tekniska eller digitala hjälpmedel inkluderas i begreppet. Enligt Sjöberg (2011) är 

en gemensam nämnare för det praktiska arbetet inom naturvetenskapliga ämnen i 

skolan att eleverna själva inhämtar erfarenheter och att de gör det på andra sätt än 

att bara studera böcker och andra skriftliga källor. Det praktiska arbetet kan äga rum 

både inne i ett laboratorium eller ute i naturen, i stora grupper eller enskilt samt vara 

kortvarigt och enkelt eller långvarigt och komplext. Det laborativa praktiska arbetet 

kan alltså innehålla många olika typer av aktiviteter och utformas på en rad olika 

sätt. Det är därför svårt att dra generella slutsatser om det praktiska arbetets effekter 

utan det bör bedömas från fall till fall i förhållande till dess mål (Sjöberg, 2011). 
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Angelin, Gyllenpalm och Wickman (2017a) visar på skillnaden mellan begreppen 

laboration och experiment. Laborationer är en undervisningsmetod som genomförs 

i skolan medan experiment är en central metod inom det naturvetenskapliga 

arbetssättet som används för att undersöka naturen. Laborationer i skolan kan alltså 

innehålla experiment men behöver nödvändigtvis inte göra det.  

I nästkommande avsnitt, kapitel 2.4, beskrivs hur det laborativa arbetet tas upp i 

gymnasieskolans kursplaner för de naturvetenskapliga ämnena.  

 

2.4 Laborativt arbete i gymnasieskolans kursplaner  

Laborativt arbete nämns på ett eller annat sätt i kursplanerna för alla grundläggande 

naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet; Biologi, Kemi, Fysik, Teknik och 

Naturkunskap. I ämnets syfte för Biologi, Kemi och Fysik står att undervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att arbete experimentellt 

(Skolverket, 2011b, 2011c, 2011d). Eleverna ska också i dessa ämnen utveckla sin 

förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer 

samt hantera material och utrustning kopplat till detta. Det praktiska arbetet är i 

dessa tre ämnen också inskrivet i kunskapskraven vilket betyder att eleverna blir 

direkt bedömda utifrån hur de presterar i det laborativa arbetet. I ämnet Teknik på 

gymnasiet står det i ämnets syfte att eleverna ska ges möjlighet att utveckla tekniska 

kunskaper genom att arbeta med observationer, experiment och modelleringar 

(Skolverket, 2011e).  

I kursplanerna för alla fyra naturkunskapskurser på gymnasiet står det uttryck i det 

centrala innehållet att kurserna ska behandla naturvetenskapliga arbetsmetoder 

såsom observationer, simuleringar och experiment (Skolverket, 2011a). I 

kunskapskraven står det också att eleven ska kunna föreslå och genomföra en 

naturvetenskaplig undersökning. Det finns dock inte lika tydliga krav kring 

hantering av material och utrustning som i de andra naturvetenskapliga ämnena. 

Eftersom laborativt arbete nämns i skolans styrdokument inom de 

naturvetenskapliga ämnena på gymnasiet är det något som måste ingå i 

undervisningen. Det är därför ytterligare en anledning till att denna litteraturstudie 

är motiverad att genomföra.  
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3. Metod 
 

Denna studie är genomförd utifrån riktlinjerna kring en systematisk litteraturstudie. 

En systematisk litteraturstudie innebär enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) att söka, granska och sammanställa litteratur inom ett 

ämnesområde på att systematiskt sätt. Målet med en systematisk litteraturstudie är 

att få en övergripande bild av tidigare genomförda studier. Eriksson Barajas et.al 

(2013) menar vidare att en systematisk litteraturstudie bör med fördel inkludera all 

relevant forskning inom ämnesområdet. Detta är något som inte gjorts i detta arbete 

på grund av arbetets omfattning och tidsram. Denna litteraturstudie är därför mindre 

omfattande än en fullständig systematisk litteraturstudie även om arbetsmetoden 

varit liknande.  

Arbetsmetoden i en systematisk litteraturstudie innefattar flera olika steg (Eriksson 

Barajas et.al, 2013). Till en början ska en problemformulering skapas där studiens 

genomförande motiveras. Därefter ska syfte och frågor som går att besvara 

formuleras och sökord samt sökstrategier ska bestämmas. Efter det ska 

vetenskapliga artiklar väljas ut och kritiskt värderas. Artiklarna ska sedan 

analyseras och resultatet av litteraturstudien ska sammanställas tillsammans med 

dragna slutsatser. I en systematisk litteraturstudie inom det 

utbildningsvetenskapliga området kan studier med både kvantitativa och kvalitativa 

metoder inkluderas (Eriksson Barajas et.al, 2013).  

I kommande avsnitt redovisas vilka avgränsningar som gjorts i arbetet, hur urvalet 

av litteratur gått till samt vilken litteratur som valts ut och hur den har analyserats. 

 

3.1 Avgränsningar 

Detta arbete är en del av min utbildning till ämneslärare mot gymnasieskolan i 

ämnet Naturkunskap. Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne med grund i 

biologi, kemi, fysik och geovetenskap som behandlar kunskapsområden där 

naturvetenskapen möter samhället (Skolverket, 2011a). Eftersom det finns 

bristfällig mängd studier gjorda i just skolämnet Naturkunskap kommer jag i denna 

uppsats inkludera forskning inom alla naturvetenskapliga ämnen. Detta eftersom 

alla naturvetenskapliga ämnena kan behandlas inom Naturkunskap och att 

resultaten därmed är implementerbara även i Naturkunskap. Ytterligare en 

anledning till det är att Naturkunskap endast finns i gymnasieskolan och för att 

kunna inkludera studier som även är gjorda på elever i högstadieålder samt studier 

från andra länder måste alla naturvetenskapliga ämnen inkluderas. Däremot 

eftersom Naturkunskapen behandlar kunskapsområden där naturvetenskapen möter 

samhället skulle man kunna tänka sig att även inkludera studier kopplat till 

laborativt arbete i samhällsvetenskapliga ämnen vilket inte har gjorts i denna 

uppsats på grund av den begränsade tidsram.  
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3.2 Insamling och urval av litteratur 

I det här kapitlet redogörs för hur insamling och urval av artiklar har gått till. 

Litteratursökning kan enligt Eriksson Barajas et.al (2013) genomföras på två olika 

sätt; databassökning eller manuell sökning. En databassökning innebär att litteratur 

söks med hjälp av en databas på internet. Manuell sökning kan genomföras på flera 

olika sätt till exempel genom att läsa referenslista på intressanta artiklar.  

I denna litteraturstudie användes båda databassökning och en manuell sökning. Den 

databas som användes i denna litteraturstudie är Unisearch som finns tillgänglig via 

Linköpings Universitetsbiblioteks hemsida. Unisearch är en ämnesövergripande 

databas där både artiklar, avhandlingar, böcker med mera finns tillgängliga. Den 

manuella sökning som har gjort är dels att studera referenslistor i artiklar som 

samlats in via databassökning dels genom tips på artiklar från handledaren. 

Vid databassökningen användes olika sökord och avgränsande kriterier. Några 

avgränsningar som användes vid alla sökningar var att det skulle vara artiklar som 

var peer-reviewed, att de skulle vara tillgängliga via biblioteket på Linköpings 

Universitet samt vara skrivna på svenska eller engelska. Anledningen till denna 

avgränsning är att artiklarna och dess innehåll ska vara vetenskapligt granskat och 

därmed mer tillförlitligt. Orsaken till att artiklar på andra språk än svenska och 

engelska inte har inkluderats är att det enbart är dessa språk jag behärskar och att 

risken för missförstånd varit för stor om artiklar på andra språk inkluderats. 

Sökorden som användes valdes i huvudsak att de skulle ingå i artiklarnas abstract 

(AB) men i vissa fall också i titeln (TI). Sökorden kombinerades med olika booleska 

operatorer så som ”AND”, ”OR” och ”NOT”. Vid sökningarna användes också 

asterisk för att inkludera olika böjningar på orden. De olika sökorden och dess 

kombinationer som användes redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1: Använda kombinationer av sökord vid databassökning 

Använda kombinationer av sökord 

Laborati* AND naturvetenskap* or naturkunskap 

TI laborat* AND AB (science or biology or chemistry) AND AB (learning or 

knowledge) AND AB (secondary school or high school or secondary education)  

TI laborat* AND AB (learning or knowledge) AND AB (secondary school or 

high school or secondary education) AND AB (science or biology or chemistry) 

AB (student achievement or academic achievement) AND AB (science or 

biology or chemistry or environment or sustainability) AND AB (secondary 

schools or high school) AND AB (laborat* or lab) 

AB (laborat* or lab or practical work) AND AB (science or biology or chemistry 

or physics or sustanability) AND AB (secondary school or high school or 

secondary education) AND AB (learning or knowledge or academic acievement 

or acievement) NOT AB teacher* NOT AB assessment 

 

Av de artiklar som de olika sökvägarna resulterade i gjordes sedan ett urval. Till en 

början lästes sammanfattningen (abstract) på de artiklar vars titel ansågs relevant 

för denna litteraturstudie. Av de artiklar som fortfarande verkade relevanta lästes 

större delar av artiklarna innan beslut fattades om artikeln skulle inkluderas.  

Urvalet av artiklar gjordes utifrån vissa inkluderings- och exkluderingskriterier, se 

Tabell 2. Alla artiklar som valdes ut uppfyller alla inkluderingskriterier medan det 

räckte att en artikel uppfyller ett av exkluderingskriterierna för att den skulle väljas 

bort. I första hand har artiklar publicerade på 2000-talet valts ut, men även ett par 

äldre artiklar har inkluderas eftersom de ansågs relevanta för området och att det 

saknades nyare studier med det specifika ämnesinnehållet. Anledningen till att 

nyare artiklar har prioriterats framför äldre är att jag i denna litteraturstudie vill 

skildra det aktuella forskningsläget. Skolan och samhället förändras över tid varför 

det anses mest relevant att inkludera nyare artiklar.  
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Tabell 2: Inkluderings- och exkluderingskriterier vid urval av artiklar 

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 

• Artiklar som är peer-

reviewed. 

• Artiklar skrivna på engelska 

eller svenska. 

• Studier genomförda på 

undervisning av högstadie- 

eller gymnasieelever. 

• Fokus på laborativt arbete 

och förtjänsterna med det. 

• Fokus på naturvetenskap; 

biologi, kemi, fysik, teknik 

eller hållbarhet. 

 

• Studier inriktade på 

lärares 

kompetensutveckling. 

• Fokus på bedömning av 

laborativt arbete. 

 

 

I nästkommande avsnitt, kapitel 3.3, presenteras de utvalda artiklarna i form av en 

sammanställande tabell.  

 

3.3 Utvalda artiklar 

En sammanställning av de utvalda artiklarna presenteras i Tabell 3. I tabellen 

redogörs för förutom författare och titel också vilket år artikeln har publicerats, 

vilket land författarna är verksamma i, vilken eller vilka metoder studien bygger på 

samt vilken sökstrategi som använts för att hitta artikeln.  

Vidare i kapitel 3.4 redovisas hur analysen av de utvalda artiklarna har genomförts. 
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Tabell 3: Sammanställning av utvalda artiklar 

Författare och år Titel Land Metod Sökstrategi 

Abrahams, I.  

2009 

Does Practical Work Really 

Motivate? A study of the 

affective value of practical 

work in secondary school 

science. 

Storbritannien Klassrumsobservationer 

samt intervjuer. 

Manuell 

sökning 

Abrahams, I. & 

Millar, R. 

2008 

Does Practical work really 

work? A study of the 

effectiveness of practical 

work as a teaching and 

learning method in school 

science. 

Storbritannien  Klassrumsobservationer 

samt intervjuer 

Manuell 

sökning 

Akani, O.  

2015 

Laboratory Teaching: 

Implication on Students’ 

Achievement in Chemistry in 

Secondary Schools in Ebonyi 

State of Nigeria. 

Nigeria Frågeformulär Unisearch 

Burgin, S. R., & 

Sadler, T. D.  

2016 

Learning Nature of Science 

Concepts Through a 

Research Apprenticeship 

Program: A Comparative 

Study of Three Approaches 

USA Frågeformulär Unisearch 

Chen, S., Chang, 

W., Lai, C. & Tsai, 

C.  

2014 

A Comparison of Students’ 

Approaches to Inquiry, 

Conceptual Learning, and 

Attitudes in Simulation-

Based and Microcomputer-

Based Laboratories. 

Taiwan Pre- och Post-test, 

analys av 

laborationsrapporter 

samt intervjuer 

Unisearch 

Demircioğlu, G., & 

Çağatay, G.  

2014 

The Effect of Laboratory 

Activities based on 5e Model 

of Constructivist Approach 

on 9th Grade Students’ 

Understanding of Solution 

Chemistry. 

Turkiet Pre- och Post-test Unisearch 

Freedman, M. P.  

1997 

Relationship among 

laboratory instruction, 

attitude toward science, and 

achievement in science 

knowledge. 

USA Pre- och Post-test Unisearch 

Hofstein, A., & 

Lunetta, V. N.  

2004 

The Laboratory in Science 

Education: Foundations for 

the Twenty-First Century. 

Israel, USA Litteraturöversikt Manuell 

sökning 
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Hofstein, A., 

Shore, R. & 

Kipnis, M. 

2004 

Providing High School 

Chemistry Students with 

Opportunities to Develop 

Learning Skills in an Inquiry-

Type Laboratory: A Case 

Study. 

Israel Post-test samt intervjuer  Unisearch 

Hoover, M. A., & 

Pelaez, N. J.   

2008 

Blood circulation laboratory 

investigations with video are 

less investigative than 

instructional blood 

circulation laboratories with 

live organisms. 

USA Enkätstudie Unisearch 

Högström, P., 

Ottander, C. & 

Benckert, S. 

2010 

Lab work and learning in 

secondary school chemistry: 

The importance of teacher 

and student interaction. 

Sverige Klassrumsobservationer 

samt intervjuer 

Manuell 

sökning 

Lowe, D., 

Newcombe, P., & 

Stumpers, B.  

2013 

Evaluation of the Use of 

Remote Laboratories for 

Secondary School Science 

Education. 

Australien Enkätstudie Manuell 

sökning 

Pedro Parreira, & 

Eric Yao.  

2018 

Experimental design 

laboratories in introductory 

physics courses: enhancing 

cognitive tasks and deep 

conceptual learning. 

Storbritannien Frågeformulär Unisearch 

Sabri, K. S. & 

Emuas, A. H. M. 

1999  

The relationship between 

school laboratory 

experiments and academic 

achievement of Palestinian 

students in introductory 

university science courses. 

Palestina Frågeformulär Unisearch 

Schmidt, J. A., 

Rosenberg, J. M. & 

Beymer, P. N.  

2018 

A person-in-context approach 

to student engagement in 

science: Examining learning 

activities and choice. 

USA Videoinspelning och 

frågeformulär 

Unisearch 

Szott, A.  

2014 

Open-ended Laboratory 

Investigations in a High 

School Physics Course: The 

difficulties and rewards of 

implementing inquiry-based 

learning in a physics lab. 

Kanada Observationer Unisearch 

Zaman, T. U., 

Bhatti, R. U., & 

Ghias, F.  

2012 

Effectiveness of Pre-Labs at 

Secondary School Level 

Chemistry Lab. 

Pakistan Post-test Unisearch 
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3.4 Analysmetod av utvalda artiklar 

Denna litteraturstudie är genomförd med en kvalitativ ansats eftersom den strävar 

efter att beskriva, förklara och tolka ett ämnesområde utan att på något sätt 

kvantifiera resultatet (Eriksson Barajas et.al, 2013). I en kvalitativ ansats finns 

enligt Eriksson Barajas et.al (2013) en strävan efter en helhetsförståelse. En 

kvalitativ ansats utgår inte ifrån en formulerad hypotes och frågeställningarna kan 

ändras under arbetets gång beroende på vilken data som samlas in. Detta kallas att 

analysen har en induktiv ansats. Med en induktiv insats menas att analysen tar sin 

utgångspunkt i det empiriska materialet och byggs upp utifrån det istället för att 

analysen utgår ifrån förutbestämda hypoteser (Alvehus, 2013). Alvehus (2013) 

menar att en helt induktiv ansats är svår att nå eftersom den i så fall ska byggas upp 

utan teoretisk förförståelse.  I denna studien har strävan varit att nå en helhetsbild 

utifrån den litteratur som valts ut. På grund av den begränsande tidsramen kan viss 

relevant litteratur ha missats och därför är det inte säkert att den bild som ges i 

analysen i denna litteraturstudie är heltäckande för ämnesområdet. Ämnet för denna 

litteraturstudie och ett övergripande syfte var framtaget från arbetets början. 

Däremot växte frågeställningarna fram och utvecklades under arbetets gång i takt 

med att relevant litteratur lästes.  

Artiklarna har analyserats likt riktlinjerna för en innehållsanalys. En 

innehållsanalys handlar enligt Eriksson Barajas et.al.  (2013) om att kategorisera 

innehållet, se samband, likheter och skillnader samt att tolka och analysera 

resultatet. En innehållsanalys kännetecknas av ett systematiskt och stegvis 

genomfört arbete. Enligt Eriksson Barajas (2013) kan en innehållsanalys förenklat 

beskrivas i fem steg; (1) att läsa igenom artiklarna flertalet gånger för att bekanta 

sig med texterna, (2) identifiera vad texterna handlar om och ge dem koder, (3) 

skapa olika kategorier av koderna, (4) försöka skapa teman och mönster för att 

sammanfatta kategorierna, (5) tolka och diskutera resultatet. Det finns även olika 

modeller av innehållsanalys och den modell som använts i detta arbete är en latent 

innehållsanalys. Det innebär att identifiera relevanta enheter, skapa kategorier, 

identifiera teman samt utveckla teorier och modeller. Om en innehållsanalys sker 

med induktiv ansats ges möjlighet att se teman och samband som forskaren inte 

tidigare var medveten om eller förväntade sig att hitta (Eriksson Barajas et.al, 

2013).  

När litteratursökningen var genomförd och litteraturen utvald lästes de utvalda 

artiklarna igenom i sin helhet för att få en övergripande bild av innehållet. Därefter 

lästes artiklarna ytterligare gånger men då med fokus på metod, resultat och 

slutsatser. De senare genomläsningarna gjordes med fokus på enbart de delar av 

artiklarna som var relevanta för litteraturstudiens syfte. Anteckningar fördes kring 

relevanta delar och resultat av artiklarna. Artiklarna kunde då klassificeras utifrån 

vilka aspekter av laborativt arbete de behandlar. Likheter och skillnader mellan de 

olika studierna kunde urskönjas och studierna kunde sättas i sammanhang till 

varandra och till denna litteraturstudies syfte och frågeställningar. I samband med 

litteraturanalysen skapades två figurer som fungerar som förklaringsmodeller till 
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det laborativa arbetets förtjänster samt vilka olika dimensioner av laborativt arbete 

som litteraturen behandlat. 

I nästkommande avsnitt, kapitel 3.5, diskuteras den använda metoden och eventuell 

kritik mot den.  

 

3.5 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts är en kritik som kan riktas mot denna studie att all relevant 

litteratur troligen inte hittats och inkluderats. Enligt Eriksson Barajas et.al (2013) 

finns inga krav på hur många artiklar som bör ingå i en systematisk litteraturanalys 

men att det bästa är att hitta och inkludera all relevant forskning inom området. 

Detta har inte varit möjligt i det här fallet på grund av arbetets begränsade 

omfattning. Mängden litteratur som finns kring området med laborativt arbete i 

skolan är för stort för att kunna hanteras inom ramen för detta arbete. Urval har 

därför fått göras för att få fram de artiklar jag ansåg mest relevanta utifrån arbetets 

syfte och avgränsningar. Hade studie genomförts av en annan person kan urvalet av 

artiklar blivit annorlunda och därmed även resultatet.  

En annan kritik som kan riktas mot studien är den manuella sökningen. I den 

manuella sökningen har både referenssökning och tips från handledare används 

vilket kan göra att urvalet påverkas av författarnas tankar eller handledarens 

intressen. Det som har gjorts för att motarbeta detta är att inte lägga några 

värderingar i de olika sökvägarna utan att behandla alla artiklar likvärdigt och med 

samma urvalskriterier. Däremot kan det vara så att artiklar som nu hittats via den 

manuella sökningen inte hade hittats och inkluderats i annat fall. 

Ytterligare en kritik mot studien skulle kunna vara kring analysmetoden av artiklar. 

Artiklarna har analyserats med en innehållsanalys med kvalitativ ansats. Det 

handlar mycket om att se samband och att tolka artiklarnas resultat. Dessa analyser 

har genomförts enbart av mig vilket skulle kunna innebära att mina personliga 

tankar påverkat tolkningen och analysen. 

Enligt Eriksson Barajas et.al. (2013) bör ett etiskt övervägande göras innan en 

systematisk litteraturstudie genomförs. Detta har i detta arbetet inte genomförts i 

någon högre grad utan begränsats till att enbart granskade artiklar inkluderats i 

arbetet. De granskade och publicerade artiklarna anses och förväntas uppfylla de 

etiska riktlinjerna för vetenskaplig forskning.  
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4. Litteraturgenomgång och analys 
 

Den utvalda litteraturen behandlar flera olika aspekter och delar av det laborativa 

arbetets roll i skolans naturvetenskapliga ämnen. I detta kapitel kommer litteraturen 

tas upp indelat i tre olika områden; vilken betydelse laborationer kan ha i 

undervisningen, hur mängden laborationer har betydelse samt olika sätt att utforma 

laborationerna på och effekterna av dessa. Efter varje område ges en kort 

sammanfattning och i slutet av kapitlet ges en sammanfattande analys av 

litteraturen. 

 

4.1 Betydelser av laborativt arbete 

I detta avsnitt behandlas betydelsen av laborativt arbete samt vad laborativt arbete 

kan bidra med i skolans naturvetenskapliga undervisning. Några delar som 

litteraturen tar upp är naturvetenskaplig kunskap, metod och förståelse, attityder 

inom och för naturvetenskap, intresse och engagemang samt förståelsen för Nature 

of science (NOS). Kapitlet är indelat i delavsnitt efter hur litteraturen tar upp 

områdena för att underlätta läsningen.  

4.1.1 Elevperspektiv på laborationer 

Akani (2015) har i sin studie Laboratory Teaching: Implication on Students’ 

Achievement In Chemistry In Secondary Schools In Ebonyi State of Nigeria 

undersökt laborationers roll för elevernas prestationer. 240 elever från tio olika 

skolor i Nigeria fick svara på ett utformat frågeformulär gällande vad de tyckte det 

laborativa arbetet bidrog till, bland annat gällande naturvetenskapliga 

förhållningssätt, metoder och kunskaper. Resultatet visar att eleverna håller med 

om att laborationer inom kemi hjälper dem att utveckla naturvetenskapliga 

färdigheter såsom att observera, klassificera, mäta, förutsäga resultat samt 

experimentera. Eleverna håller också med om att laborationer hjälper dem att 

utveckla naturvetenskapliga förhållningssätt och attityder så som kritiskt tänkande, 

öppna sinnen, tålmodighet och ärlighet. Likaså visar resultatet att eleverna anser att 

laborationer hjälper dem att utveckla naturvetenskapliga metoder som att utforma 

hypoteser, reflektera över resultat och tänka kreativt. Laborationer bidrar också till 

att eleverna lär sig identifiera, organisera och hantera information och material, 

genomföra ett projekt eller en undersökning, att dra slutsatser baserade på resultat 

samt att behålla kunskaperna mer permanent. Resultaten visar att laborationer i 

skolan inte påverkar elevers naturvetenskapliga attityder, förmågor eller metoder 

negativt. Utifrån dessa resultat rekommenderar författarna att alla områden inom 

kemin som är praktiskt möjliga bör undervisas genom laborationer i ett labb med 

all nödvändig utrustning. Författarna anser också att mer tid i schemat bör frigöras 

för att möjliggöra för laborativt arbete.  
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4.1.2 Elevernas engagemang och intresse 

Abrahams (2009) har i sin studie Does Practical Work Really Motivate? A study of 

the affective value of practical work in secondary school undersökt hur praktiskt 

arbete inom naturvetenskap kan påverka elevers engagemang, motivation och 

intresse. Studien genomfördes genom observationer och intervjuer på åtta olika 

skolor i England där eleverna var mellan 11 och 16 år. Studien delar in elevernas 

uttryck av intresse för det praktiska arbetet i relativt och absolut. Med det relativa 

intresset menas att de på ett eller annat sätt föredrar det praktiska arbetet framför 

något annat medan det absoluta intresset innebär att det är direkt kopplat till det 

praktiska arbetet. Av de knappt 100 eleverna som påstod sig gilla praktiskt arbete 

uttryckte 68% ett intresse på relativ grund medan 32% uttryckte ett intresse på 

absolut grund. Endast en elev i studien ansåg sig inte tycka om praktiskt arbete. På 

vilken grund eleverna uttryckte sitt intresse varierade med åldern. Bland de yngre 

eleverna var det en knapp majoritet som uttryckte ett absolut intresse men det 

minskade sedan bland de äldre eleverna där en övervägande del uttryckte ett relativt 

intresse. En förklaring som ges till det är att det praktiska arbetet i början är nytt 

och spännande men att det sedan klingar av och byts ut mot mer vardaglighet. 

Lärarna i studien uttryckte också att de i introduktionen försöker framhålla sina 

ämnen som attraktiva och kanske mer spännande än vad eleverna senare anser dem 

vara. Skillnader i elevers intresse för praktiskt arbete kunde också ses mellan de 

högpresterande och lågpresterande eleverna där då lågpresterande var mer 

intresserade av att få genomföra praktiskt arbete. Det förklaras med att det praktiska 

arbetet är lättare för dem att hantera och att de hellre gör det än arbetar teoretiskt. 

Några lärare i studien uttrycker också att det praktiska arbetet fungerar för att skapa 

bättre ordning och beteenden i klassrummet då de akademiskt lågpresterande 

eleverna ofta inte kan uppföra sig under de teoretiska lektionerna. Studien visar 

också att det som lärarna benämnde som motivation bättre kunde beskrivas som 

situationsbundet intresse. I motsats till motivation eller personligt intresse har det 

situationsbundna intresset en tendens att försvinna när lektionen tar slut. Därför är 

det viktigt att eleverna får genomföra laborativt arbete kontinuerligt.  

Schmidt, Rosenberg och Beymer (2018) har i sin studie A person-in-context 

approach to student engagement in science: Examining learning activities and 

choice tittat på elevers engagemang i naturvetenskaplig undervisning. Studien 

genomfördes på en high-school i USA och i studien deltog 13 lärare och 244 elever. 

Data samlades in under två perioder; en vecka under höstterminen och en under 

vårterminen. Eleverna blev utan förvarning avbrutna under lektionerna vid ett 

flertal tillfällen under perioden för att svara på korta frågor om sina känslor och 

tankar kopplat till den aktivitet de just höll på med. Engagemanget delas in i tre 

olika dimensioner; Beteendemässigt, Kognitivt och Affektivt. Med det 

beteendemässiga engagemanget menas att eleverna deltar och genomför 

procedurerna. Det kognitiva engagemanget innebär att eleverna också funderar på 

vad de gör och sätter värde i det. Om eleverna också får positiva eller negativa 

känslor av undervisningen innebär det att de är affektivt engagerade. Beroende på 
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kombinationer och olika grad av dessa tre dimensioner delas elevernas engagemang 

in i sex olika kategorier; Universally low, Reluctant, Pleasurable, Rational, 

Moderately full och Full. Resultatet visar att laborativt arbete framkallar 

engagemang från alla olika kategorier. Eleverna blev alltså både fullt engagerade 

men också helt oengagerade av laborativt arbete. En kategori som eleverna 

upplevde oftare under laborationer än andra undervisningsaktiviteter var kategorin 

pleasurable vilket innefattar ett högt affektivt engagemang. Studien visar att 

laborationer har stor potential till att framkalla optimalt engagemang men att de ofta 

inte lever upp till det. Laborationer med en tydlig manual att följa kan leda till att 

eleverna inte behöver vara fullt kognitivt engagerade. Likaså för laborationer som 

innehåller någon form av underhållningsvärde för eleverna antingen i form av ett 

nytt fenomen eller att få arbete med sina klasskompisar. Detta ses inte av eleverna 

som viktiga aktiviteter ur lärandesynpunkt och de är därför mindre kognitivt 

engagerade. Resultatet från studien tyder också på att eleverna visar på lågt 

engagemang om det inte finns några val att ta ställning till i laborationen till 

exempel val av uppgift, metod eller material. När laborationerna istället innehöll 

valmöjligheter var eleverna oftare fullt engagerade och kategorin pleasurable hade 

också en tendens att öka. 

4.1.3 Lärares förväntningar på laborationer  

Högström, Ottander och Beckert (2010b) har i sin artikel Lab Work and learning in 

secondary school chemistry: The importance of teacher and student interaction 

undersökt lärarens förväntningar på elevers lärande av att genomföra laborationer 

samt hur dessa förväntningar uppfylls. Studien är genomförd i en högstadieskola i 

Sverige där en klass på 25 elever och deras kemilärare deltog i studien. I intervjun 

med läraren framkom att ett av syftena med laborationer är att få eleverna mer 

intresserade av naturvetenskap. Detta genom att de ska ha roligt under 

laborationerna och se kopplingar till vardagen. Läraren ville också att eleverna 

skulle fundera över uppgiften innan de började, att de skulle utforma en hypotes, 

reflektera över resultatet samt dra slutsatser. Eleverna ska kunna följa en manual, 

svara på frågor kopplat till laborationen samt skriva en laborationsrapport. I den 

specifika laborationen som observerades i denna studie var också målet att eleverna 

skulle lära sig tumregeln att ”lika löser lika” samt de kemiska egenskaperna hos 

PVA (polyvinylalkohol). I intervjuerna med elevgrupperna efter laborationen säger 

de flesta grupperna att det viktigaste de skulle lära sig av laborationen var att hantera 

ämnena på ett säkert sätt och att veta vilka kemiska ämnen som var farliga. Kemiska 

koncept och kopplingar till vardagslivet nämns som viktigt av några grupper liksom 

vikten av att ta ansvar och fatta beslut. Att studenterna ansåg att risk och säkerhet 

var så viktigt verkar påverkats av manualen, lärarens introduktionsgenomgång samt 

interaktionen under laborationen. Lärarens mål att eleverna skulle lära sig att lika 

löser lika var inte explicit uttryckt under laborationen men framkom i interaktionen 

mellan lärare och elever under laborationens gång. Resultatet från denna studie 

visar på vikten av interaktion mellan lärare och elev för elevernas möjlighet att 

utveckla kunskap. En stor del av interaktionen under laborationen handlade om 
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säkerhet varför eleverna senare trodde att det var det som var huvudsyftet med 

laborationen. Eleverna har alltså vid detta tillfälle haft möjlighet att lära sig både 

sådant som läraren planerat men även andra saker såsom säkerhet och riskhantering, 

ansvarstagning och beslutsfattning. Studien visar också att laborationer kan bidra 

till att eleverna lär sig både kemiska koncept och laborativa färdigheter. För att 

laborationen ska fungera som en lärandeaktivitet bör läraren uttrycka vad eleverna 

ska lära sig och hjälpa eleverna se vad de ska observera.  

Hofstein och Lunetta (2004) tar i sin litteraturstudie The Laboratory in Science 

Education: Foundations for the Twenty-First Century också upp vikten av 

interaktion mellan lärare och elever. De drar slutsatsen att målen för elevernas 

lärande ska vara det som styr undervisningen och lärares agerande under 

laborationerna. Detta ligger i linje med det Högström, Ottander och Beckert (2010) 

tar upp i sin studie. Hofstein och Lunetta (2004) kommer också fram till att 

laborativt arbete i skolan har stor potential att ge eleverna viktig naturvetenskaplig 

kunskap. Främst visar forskningen på att laborativt arbete kan utveckla elevernas 

förståelse kring Nature of Science.  

4.1.4 Förståelse för Nature of Science  

Burgin och Sadler (2016) är i sin studie Learning Nature of Science Concepts 

Through a Research Apprenticeship Program: A Comparative of Three Approaches 

liksom Högström, Ottander och Beckert (2010) inne på vikten av en explicit 

framtoning av lärandemålet. I det här fallet gällande kunskaper och reflektioner 

kring just Nature of Science (NOS) som Hofstein och Lunetta (2004) visar att 

laborationer har stor potential att utveckla förståelse kring.  Studien genomfördes 

på ett universitet i sydöstra USA där högpresterande elever från high school fick 

genomföra en 7 veckor lång sommarkurs. Kursdeltagarna fick arbeta i universitets 

olika labb och delta i det dagliga forskningsarbetet. Utöver det fick de också gå på 

lektioner, seminarium och diskussioner med övriga deltagare på kursen. Tre av de 

åtta grupper av kursdeltagare valdes ut till studien. Skillnaden på dessa tre grupper 

var att de gick på seminarium med olika typer av approach till Nature of Science; 

Explicit, Reflekterande och Implicit. I den explicita gruppen var kopplingarna till 

NOS tydliggjorda och de arbetade reflekterande kring det. Den reflekterande 

gruppen arbetade som namnet antyder också med reflekterande diskussioner men 

fick inga explicit uttrycka kopplingar mellan NOS och deras ämnesinnehåll. I 

gruppen med implicit approach genomfördes inga NOS-aktiviteter eller 

reflekterande diskussioner. Diskussionerna kom istället att i huvudsak behandla 

ämnesinnehållet. Eleverna fick före och efter genomförd sommarkurs fylla i ett 

frågeformulär där deras svar rankades efter deras förståelse kring följande aspekter 

av NOS: Empirisk, Subjektiv, Kreativ, Skillnad mellan teori och lagar, Försiktighet, 

Social förankring och Myten kring den naturvetenskapliga metoden. Resultatet i 

studien visar att olika typer av approach på seminarierna har olika påverkan på 

förändringar i förståelsen av de olika aspekterna av NOS. Den explicita approachen 

är den mest effektiva där det sker flest positiva förändringar och ingen försämrad 

förståelse. De aspekterna där den största förbättringen av förståelse skedde var 
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skillnaden mellan teori och lagar, social och kulturell förankring samt myten kring 

den naturvetenskapliga metoden. Även deltagarna i seminarier med reflekterande 

och implicit approach förbättrade sin förståelse till viss del men inte i lika stor 

utsträckning som de i gruppen med explicit approach. En slutsats som dras utifrån 

det är att deltagande i autentiska naturvetenskaplig forskning kan leda till ökad 

förståelse för NOS och att den största effekten sker om ämnesområdet behandlas 

med en tydlig uttalad koppling till NOS. 

4.1.5 Analys av det laborativa arbetets betydelser 

Denna litteraturgenomgång och analys kan identifiera flera olika komponenter av 

lärande som laborativt arbete kan bidra till.  Några av dessa är: 

• Naturvetenskapliga kunskaper 

• Utvecklandet av naturvetenskapliga metoder och arbetssätt 

• Utvecklandet av labbvana 

• Färdigheter som inte är direkt kopplade till naturvetenskap till exempel 

riskhantering, samarbetsförmåga och beslutsfattande 

• Ökad förståelse för Nature of Science 

• Förbättrat intresse och engagemang 

Flera av de genomgångna studierna visar att laborativt arbete kan bidra både till 

elevers naturvetenskapliga kunskaper och utvecklandet av naturvetenskapliga 

metoder och arbetssätt. Högström et.al (2010b) visar att förutom naturvetenskapliga 

kunskaper kan eleverna också utveckla laborativa färdigheter vilket kan likställas 

med att de får labbvana. Både Hofstein och Lunetta (2004) samt Burgin och Sadler 

(2016) visar på att laborativt arbete kan öka elevernas förståelse för NOS. Det som 

flera artiklar lyfter som viktigt är att lärare tydligt förmedlar sitt syfte och 

förväntningar av laborationen och vilka kunskaper eleverna bör få med sig. 

Högström et.al (2010b) visar också på att eleverna genom laborativt arbete kan 

utveckla andra områden som egentligen inte tillhör huvudsyftet med aktiviteten 

såsom riskhantering, säkerhetstänk, ansvarstagande och beslutsfattande. Förutom 

kunskaper och arbetssätt kan laborativt arbete påverka elevers intresse och 

engagemang för den naturvetenskapliga undervisningen. Abrahams (2009) visar att 

elevernas intresse för praktiskt arbete varierar med åldern och att grunden till 

elevernas intresse kan skilja sig åt mellan absolut och relativt. Det absoluta intresset 

verkar vara större bland de yngre eleverna medan det med stigande ålder byts ut 

mot ett relativt intresse. Schmidt et.al (2018) visar att även engagemanget varierar 

hos eleverna vid laborativt arbete samt att engagemanget liksom intresset kan 

kategoriseras in i olika typer. Laborativt arbete har potential att väcka optimalt 

engagemang hos eleverna men det gör inte alltid det. 

I nästkommande avsnitt, kapitel 4.2, redogörs för litteraturen som behandlar 

betydelsen av mängden laborationer.  
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4.2 Mängden laborationer 

Några forskningsstudier visar att kvantiteten laborationer, det vill säga antalet 

tillfällen eleverna får med laborativt arbete, har betydelse både för elevernas lärande 

och attityder till naturvetenskap. I detta avsnitt redogörs för dessa studier och deras 

resultat.  

Freedman (1997) har i sin studie Relationsship among laboratory instruction, 

attitude toward science, and achievement in science knowledge undersökt 

sambandet mellan laborativt arbete och elevernas prestationer samt attityder inom 

naturvetenskap. Studien genomfördes genom att en grupp elever på high school i 

USA fick undervisning med praktiska laborativa inslag en gång i veckan under 36 

veckors tid medan en kontrollgrupp inte fick någon laborativ undervisning alls. 

Resultatet visar att de elever som genomfört laborativt arbete på veckovis basis 

presterade bättre på slutexaminationerna och därmed ansågs uppnått högre kunskap 

inom naturvetenskap. Studien visar också att laborativt arbete har en positiv effekt, 

om än inte signifikant, på elevernas attityder till naturvetenskap. Resultatet visar 

också på ett samband mellan elevers attityder till naturkunskap och deras 

prestationer. Detta sambandet var starkare för gruppen som fått genomföra 

laborativt arbete. Studien sammanfaller med tidigare forskning att attityder för 

naturvetenskap påverkar prestationerna.  

I Palestina har Sabri och Emaus (1999) gjort en studie med liknande syfte där 

universitetsstudenters prestationer i naturvetenskapliga grundkurser sattes i relation 

till i vilken utsträckning de deltagit i laborativ undervisning under sina tidigare 

studier i secondary school. I studien deltog 120 universitetsstudenter som läste en 

grundkurs inom något naturvetenskapligt ämne. Studenterna fick ange hur många 

laborationer inom kemi, fysik och biologi de kommer ihåg att de genomfört under 

sina tidigare skolår i secondary school. Studenternas betyg i de naturvetenskapliga 

grundkurserna på universitetet samlades också in för att användas i resultatet. 

Resultatet visar att det finns en tydlig korrelation mellan antalet genomförda 

laborationer i secondary school och studenternas prestationer i de introducerande 

naturvetenskapliga kurserna på universitetet. Effekten gäller både för studenternas 

teoretiska och laborativa kurser inom naturvetenskap men är större inom de 

praktiska kurserna. Författarna drar slutsatsen att genom att öka mängden 

laborationer i secondary school kan de akademiska prestationerna inom 

naturvetenskap förbättras på universitetsnivå. Studien visar också på att 

genomförandet av praktiska laborationer leder till bättre praktiska kunskaper inom 

laborativt arbete något som kan likställas med labbvana.  

Litteraturen tyder alltså på att laborativt arbete gynnar både elevernas prestationer 

och attityder till naturvetenskap. Laborativt arbete kan bidra till både teoretiska och 

praktiska kunskaper men enligt Sabri och Emaus (1999) är effekten störst gällande 

praktiska kunskaper. Litteraturen visar också på att desto mer laborativt arbete som 

eleverna får genomföra desto bättre även om vilket Freedman (1997) beskriver att 

genomföra laborativt arbete överhuvudtaget är bättre än att inte genomföra någon 
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laborativ undervisnings alls. En annan aspekt som Abrahams (2009) lyfter fram och 

som tidigare beskrivits i kapitel 4.1 är vikten av att eleverna får genomföra 

laborationer kontinuerligt för att deras intresse för laborationer ska hållas vid liv.  

I nästkommande avsnitt, kapitel 4.3, redogörs för litteraturen som behandlar olika 

sätta att utforma laborativt arbete på samt vilka effekter dess olika upplägg får för 

elevernas lärande, engagemang och intresse.  

 

4.3 Utformningen av laborativt arbete 

Laborationer kan utformas på en mängd olika sätt. I detta avsnitt sammanställs de 

olika typer av upplägg på det laborativa arbetet som den utvalda litteraturen 

behandlar samt vilka effekter dessa olika upplägg kan ha. Avsnittet är uppdelat i 

delavsnitt utifrån olika typer av laborationsupplägg för att få en tydligare struktur 

och för att underlätta läsningen. Delavsnitten är indelade enligt följande; 

Fjärrstyrda, digitala och virtuella laborationer, Öppna och undersökande 

laborationer, Användningen av ”Pre-labs” samt Vikten av reflektion. I slutet av 

varje delavsnitt görs en kort sammanfattning av området. 

4.3.1 Fjärrstyrda, digitala och virtuella laborationer  

Lowe, Newcombe och Stumper (2013) har i sin studie Evaluation of the Use of 

Remote Laboratories for Secondary School Science Education undersökt 

möjligheterna med fjärrstyrda laboratorier som ett komplement till praktiska 

laborationer. Med fjärrstyrda laborationer menas att elever och lärare med hjälp av 

kameror, sensorer och kontrollpaneler kan styra och genomföra experiment i riktiga 

laboratorium som de inte har fysisk tillgång till. Denna studie genomfördes i 

secondary school i Australien där drygt hundra elever deltog. Studien skedde i 

samarbete med Universitetet i Sidney. Eleverna fick med handledning av sin lärare 

genomföra fjärrstyrda experiment och därefter fylla i ett frågeformulär kring deras 

tankar och upplevelser av aktiviteten. Även lärarna fick fylla i en enkät speciellt 

utformad för ett lärarperspektiv av de fjärrstyrda experimenten. Resultatet visar att 

64% av eleverna tyckte aktiviteten med fjärrstyrda laborationer var rolig eller 

väldigt rolig och enbart 5% tyckte det var tråkigt. Studenterna ansåg också att 

samarbete inom gruppen inte var lika viktigt under denna aktivitet som vid praktiska 

laborationer något som lärarna också lyfte som en nackdel med de fjärrstyrda 

experimenten. De flesta eleverna ansåg sig ha lärt sig lite grann under aktiviteten 

och de förmågor som deltagarna i högsta grad uttryckte att de lärt sig var; att 

konstruera och analysera grafer, IKT-kunskaper samt manipulering och analys av 

data. I jämförelse med praktiska laborationer ansåg studenterna att de fjärrstyrda 

experimenten genererade mer trovärdig data och att data var enklare att samla in. 

Dock upplevde eleverna sig inte lika motiverade av de fjärrstyrda experimenten 

som av praktiska laborationer. Det studenterna uppskattade mest med de fjärrstyrda 

experimenten var möjligheten att repetera försöket, enkelheten i genomförandet 

samt verklighetsförankringen. Det de däremot inte tyckte om med de fjärrstyrda 
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experimenten var att de inte kände sig lika personligt involverade, att inte tydligt 

kunna se vad som händer samt att inte få genomföra det praktiskt. Författarna drar 

slutsatsen att effekten av fjärrstyrda experiment för elevernas lärande beror på 

tillgången till stödmaterial för lärare och elever samt upplägget på experimentet. 

Enligt de deltagande eleverna i undersökning uttrycks inte förmågorna de ska öva 

på under de fjärrstyrda experimenten lika tydligt som i praktiska laborationer. Även 

om det finns fördelar och nackdelar med både fjärrstyrda och praktiska laborationer 

föredrar eleverna i studien de praktiska laborationerna.  

Hoover och Pelaez (2008) har i sin studie Blood circulation laboratory 

investigations with video are less investigative than instructional blood circulation 

laboratories with live organisms tittat på skillnader i att genomföra undersökningar 

med hjälp av videofilmer kontra praktiskt arbete. Studien gjordes på drygt 250 

elever på high school i USA under deras biologilektioner. Eleverna kom från 10 

olika klasser och fick genomföra undersökningar om skillnader i blodcirkulationen 

hos olika organismer. Hälften av grupperna fick genomföra undersökningar med 

mikroskop medan den andra hälften fick genomföra undersökningar med hjälp av 

digitala videofilmer. De tre lärarna som deltog i studien undervisade i de båda olika 

grupperna. Före och efter aktiviteten fick deltagarna fylla i ett frågeformulär kring 

deras upplevelser, varifrån resultatet till studien sedan tagits. Resultaten visar att 

eleverna i de olika grupperna inte rapporterade några skillnader gällande stöd från 

läraren, uppgiftsfokus eller rättvisa mellan de olika undervisningsmetoderna. I båda 

grupperna ansåg eleverna att sammanhållningen och samarbetet hade förbättrats 

efter undersökningen. Engagemanget och undersökandet ökade betydligt i gruppen 

som arbetat med mikroskop, vilket tyder på att eleverna upplever laborationer med 

mikroskop mer kopplat till ett undersökande arbetssätt. Studien har inte undersökt 

i vilken av metoderna eleverna lär sig bäst men den slutsatsen författarna drar är att 

videofilmer inte kan ersätta praktiska undersökningar med mikroskop.  

Chen, Chang, Lai och Tsai (2014) har genomfört en studie där de undersökt 

skillnader i virtuella samt fysiska manipuleringar av simuleringslaborationer. 

Undersökningen genomfördes i en high school i Taiwans huvudstad Taipei där 68 

elever i åldern 16–17 år som läste fysik deltog. Hälften av eleverna fick genomföra 

laborationen där de manipulerade variabler virtuellt och andra hälften manipulerade 

variabler fysiskt. I både grupperna visades den insamlade data i realtid automatiskt 

i en graf. Det eleverna skulle undersöka i laborationen var Boyles lag vilket visar 

att produkten av volymen och trycket hos en gas är konstant vid konstant 

temperatur. Variablerna som eleverna fick manipulera i de olika laborationerna var 

därför tryck och volym. I studien undersöktes hur eleverna i de olika grupperna 

förbättrade sin förståelse, utvecklade sin undersökningsförmåga samt förändrade 

sina attityder till laborationer. Detta gjordes genom att eleverna fick göra ett test 

före och efter laborationen, elevernas svar i laborationshandledningen analyserades 

samt intervjuer med några slumpmässigt utvalda elever genomfördes efter 

laborationerna. Resultatet visar att båda grupperna förbättrade och fördjupade sin 

förståelse av det undersökta fenomenet under laborationerna. Det fanns ingen 
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signifikant skillnad av förbättringen mellan de två grupperna. Det fanns inte heller 

någon direkt skillnad mellan grupperna gällande det undersökande arbetssättet. 

Elever från de båda olika grupperna uttryckte att de genom laborationerna fått en 

tydligare förståelse för grafer, blivit bättre på att identifiera felkällor och på att 

kontrollera variabler. Dock visade resultatet på att gruppen som genomfört fysiska 

manipulationer av variabler var bättre på att planera och styra experimentet samt på 

att tolka graferna. Gruppen som genomfört visuella manipulationer var i sin tur 

bättre på att minimera felkällor samt på att svara på frågorna i 

laborationshandledningen under experimentets gång. Resultaten från intervjuerna 

visar att båda grupperna är mer positiva och känner sig mer engagerade i dessa 

laborationer i jämförelse med mer traditionella laborationer.  I gruppen som 

genomfört virtuella manipulationer uttrycktes både positiva kommentarer, så som 

datas trovärdighet samt möjligheten att genomföra experimentet under kort tid, men 

också en del oro kring att laborationerna inte skulle vara tillräckligt autentiska. 

Eleverna i denna grupp tror att fysiska manipulationer är roligare och skapar mer 

långsiktigt avtryck. Alla elever som intervjuades från gruppen som genomfört 

fysiska manipulationer tyckte de var bättre än traditionella laborationer och inga 

negativa aspekter lyftes fram. Alla intervjuade elever uttryckte också ett förbättrat 

eller oförändrat engagemang av laborationen. Studien visar alltså att fysisk kontakt 

med materialet inte verkar nödvändigt för förståelse för fysikaliska fenomen. Dock 

kan det ha en effekt på elevers undersökande arbetssätt och inspirera till nya idéer. 

En förklaring till det tros vara att eleverna har en övertro till den virtuella tekniken 

och att de därför inte är lika benägna att utveckla sitt undersökande arbetssätt. Om 

målet med laborationen är att utveckla elevernas undersökande förmåga samt att 

förbättra attityder kring laborationer är det alltså bättre att låta eleverna genomföra 

fysiska manipuleringar. 

Forskningen visar på både fördelar och nackdelar med att genomföra fjärrstyrda, 

digitala eller virtuella laborationer istället för praktiska. Några fördelar som lyfts 

upp är att eleverna kan få tillgång till utrustning de inte annars haft och 

undersökningar de annars inte haft möjlighet att genomföra. Hoover och Pelaez 

(2008) liksom Lowe et.al (2013) menar i sina studier att engagemanget är bättre vid 

praktiska laborationer. Detta håller inte Chen et.al. (2014) med om då deras resultat 

visar att simuleringslaborationer leder till förbättrat eller oförändrat engagemang. 

Dock är studierna överens om att elevernas undersökande arbetssätt förbättras av 

praktiska laborationer och fysisk kontakt med materialet. En förklaring till det och 

som flera artiklar påpekar kan vara att eleverna har ett större förtroende till data 

som samlats in digitalt och att de därför inte tar sig tid att undersöka fenomenet mer 

ingående. Ingen av de utvalda artiklarna visar på om eleverna lär sig bättre genom 

praktiska eller digitala laborationer utan olika typer av laborationer har sina fördelar 

för lärandet inom olika områden. Däremot visar artiklarna att digitala laborationer 

inte helt kan ersätta de praktiska. 
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4.3.2 Öppna och undersökande laborationer 

Parreira och Yao (2018) har i sin studie Experimental design laboratories in 

introductory physics courses: enhancing cognitive tasks and deep conceptual 

learning studerat införandet av experimentella laborationer inom fysik. Med 

experimentella laborationer menas att eleverna gruppvis får i uppgift att lösa ett 

givet problem utan några tydliga instruktioner att följa. Studien genomfördes i 

Storbritannien i fysikkursen på nivå 1, vilket vanligtvis läses av elever i secondary 

school. 280 elever deltog i studien och de fick indelade i grupper om fem delta på 

två tretimmars pass med experimentella laborationer under två veckor. Därefter fick 

de fylla i ett frågeformulär som analyserades tillsammans med deras 

laborationsrapporter. Resultaten visar att de vanligast förekommande fördelar som 

eleverna uttryckte handlade om att inte ha några instruktioner att följa samt att 

arbeta i små grupper. Bland de nackdelar som togs upp var att eleverna upplevde 

grupperna som för stora samt att laborationerna inte var baserade på 

lektionsmaterial. Resultatet visar också att eleverna var mer engagerade och 

motiverade under dessa laborationer. Överlag var eleverna positivt inställda till 

denna typ av laborationer vilket kan vara en förklaring till deras förbättrade 

prestationer. Författarna menar att genom att låta eleverna arbete med laborationer 

som inte har instruktioner liknande kokboksrecept utan är mer öppna möjliggörs för 

eleverna att lösa mer komplexa problem samt utveckla sin samarbetsförmåga.  

Szott (2014) visar i sin studie Open-ended Laboratory Investigations in High 

School Physics Course: The difficulties and rewards of implementing inquiry-based 

learning in a physics lab på utmaningar och fördelar med att använda sig av öppna 

laborationer. Studien är genomförd genom att författaren själv infört och observerat 

undervisning inom fysik med öppna laborationer på ett high school i Kanada. 

Författaren observerade förbättringar jämfört med slutna laborationer inom tre olika 

aspekter; framtagandet av metod, skrivandet av laborationsrapporter samt analys 

och tolkning av data. Författaren menar att när eleverna får tid och möjlighet till 

undersökande arbetssätt under experimentet får de också möjlighet att genomföra 

bättre observationer. Efter två år av studien drar författaren flera olika slutsatser 

kring öppna laborationer. Dels upplevdes eleverna mer engagerade och intresserade 

än i slutna laborationer. Friheten i det laborativa arbetet anses skapa stolthet och 

ägande över resultatet hos eleverna vilket i sin tur leder till förbättrade 

laborationsrapporter. Genom att instruera eleverna mindre skapades en bättre 

lärandemiljö där eleverna ställde mer kvalitativa frågor. En utmaning med öppna 

laborationer var att för flera elever kändes arbete övermäktigt och de visste inte hur 

de ska börja. Öppna laborationer krävde också mer tid för genomförande samt var 

svårare för lärare att ha fullständig kontroll över. Författaren menar dock att när 

eleverna fått vänja sig vid laborationstypen är tiden väl investerad. Szott menar 

också att de bästa lärandemöjligheterna sker då eleverna själva får göra upptäckter. 

Vidare menar Szott att genom öppna laborationer får studenterna möjlighet till en 

mer autentisk upplevelse av hur det är att vara forskare.  
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Hofstein, Shore och Kipnis (2004) har i sin studie Providing High School Chemistry 

Students with Opportunities to Develop Learning Skills in an Inquiry-Type 

Laboratory: A Case Study undersökt implementeringen av undersökande 

laborationer i kemiundervisningen. Studien som genomfördes i high school i Israel 

har i syfte att utveckla, implementera och bedöma lärandet av laborationer med ett 

undersökande arbetssätt. Studien undersöker dels elevernas förmåga att lära sig 

kunskap inom kemi dels att utveckla ett undersökande tanke- och arbetssätt. De 

undersökande laborationerna i denna studie innehåller två faser. Den första fasen är 

ganska styrd då de ska beskriva material och genomföra ett experiment. Den andra 

fasen är mer undersökande och öppen där eleverna ska ställa egna frågor och 

utforma hypoteser, planera ett experiment, genomföra det planerade experimentet 

och analysera och presentera svaret på ett vetenskapligt sätt.  Laborationerna 

genomfördes gruppvis av eleverna och varje grupp lämnade in en rapport som 

analyserades. Analysen av dessa rapporter visar att laborationer med ett 

undersökande arbetssätt hjälpte eleverna att utveckla ett naturvetenskapligt 

tänkande, ställa relevanta frågor, hypotetisera, formulera undersökningsbara frågor 

samt designa experiment som kan ge svar på dessa frågor. Resultatet av analysen 

visar också att de elever som hade mer erfarenhet av dessa typer av laborationer 

ställde mer utvecklande frågor och designade experiment där de hade kontroll över 

flera olika variabler. Under intervjuer som genomfördes med eleverna framhöll 

eleverna att laborationerna var intressanta och att de själva fick möjligheten att ta 

kontroll över sitt lärande och utvecklingen av naturvetenskaplig kunskap. Eleverna 

uttryckte att samarbetet under laborationerna har hjälpt dem att bygga sin kunskap.  

Hofstein och Lunetta (2004) tar i sin litteraturstudie The Laboratory in Science 

Education: Foundations for the Twenty-First Century upp begreppet inquiry. Enligt 

deras analys har begreppet använts brett i litteraturen för lärande av naturvetenskap 

i klassrummet där elever och lärare utforskar och diskuterar naturvetenskap i en 

undersökande kontext. Slutsatser från studien visar att undersökande laborativt 

arbete kan ge eleverna möjlighet att utveckla begrepp och skapa struktur bland 

begreppen. Eleverna får också lära sig att skapa naturvetenskapliga påståenden och 

försöka rättfärdiga dem via undersökningar i klassrummet. För att detta ska uppnås 

krävs att lärarna får tid och möjlighet att interagera med eleverna och att tid för 

reflektion kring undersökningarna ges åt eleverna. Författarna menar att laborativa 

aktiviteter i skolan har stor potential att skapa naturvetenskapliga kunskaper hos 

eleverna.  

Forskningen visar alltså på flera fördelar med att använda sig utav öppna och 

undersökande laborationer. Flera av de genomgångna studier visar på att elevernas 

intresse och engagemang ökade när de genomförde öppna och undersökande 

laborationer istället för slutna laborationer med instruktioner likt ett kokboksrecept. 

Detta stämmer överens med vad Schmidt et.al (2018) säger, vilket tidigare 

behandlats i kapitel 4.1, att laborationer där eleverna inte har några valmöjligheter 

leder till ett lågt engagemang och särskilt lågt kognitivt engagemang. Studierna 

visar också att öppna och undersökande laborationer hjälper eleverna att utveckla 
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sin förståelse för det naturvetenskapliga tanke- och arbetssättet. Öppna och 

undersökande laborationer skapar enligt Szott (2014) en mer autentisk upplevelse 

vilket i sin tur Burgin och Sadler (2016), vilket tidigare beskrivits i kapitel 4.1, 

menar öppnar möjligheten för förbättrad förståelse kring NOS. Forskningen visar 

också på utmaningar med öppna och undersökande laborationer. Denna typ av 

laborationer är till exempel tidskrävande att genomföra och för vissa elever kan de 

till en början kännas övermäktiga och svårhanterbara.  

4.3.3 Användningen av ”Pre-labs” 

En studie har hittats som visar på viss fördel med att genomföra så kallade pre-labs 

innan den ordinarie laborationen. Zaman, Bhatti och Ghias (2012) har genomfört 

studien under kemiundervisning i årskurs 9 och 10 på två secondary schools i 

Pakistan. Hälften av elevgrupperna fungerade som testgrupper och fick genomföra 

pre-labs medan andra hälften fungerade som kontrollgrupp. Pre-labs innebär korta 

uppgifter som ska förbereda eleverna på laborationen. Det kan handla om att 

eleverna ska förstå målet med laborationen, teorin och procedurerna. Efter att alla 

grupper genomfört ordinarie laboration fick de genomföra ett kort test för att mäta 

vilka grupper som presterat bäst. Studeras resultatet överlag syns ingen signifikant 

skillnad i elevernas prestationer. Däremot finns en signifikant förbättring hos pojkar 

som har genomfört pre-labs jämfört med dem som inte gjort det. Det finns också en 

signifikant skillnad mellan tjejer som inte genomfört pre-labs och killar som inte 

genomfört pre-labs där tjejerna presterar bättre.  

Resultaten från denna studie visar att det finns fördelar med att genomföra pre-labs 

men att dessa fördelar är starkare för killar än för tjejer. Zaman et.al (2012) menar 

att en anledning till att man vill genomföra pre-labs är att den traditionella 

förberedelsen att läsa en labbmanual kan överbelasta elevernas arbetsminne samt 

att det är ett begränsat antal elever som tar sig tid att läsa och förstå manualerna. 

Studien tyder då på att det skulle finnas en skillnad i hur bra tjejer och killar är på 

att läsa labbmanualen och förstå den. 

4.3.4 Vikten av reflektion 

Två av artiklarna som valts ut tar upp vikten av att eleverna ges tid till att reflektera 

kring och diskutera laborationen i samband med genomförandet.  

Demircioğlu och Çağatay (2014) har genomfört en studie på kemiundervisningen 

hos niondeklassare i en skola i Turkiet. Experimentgruppen fick laborativ 

undervisning baserad på en konstruktivistisk modell medan kontrollgruppen fick 

traditionell laborativ undervisning. Den konstruktivistiska modellen innefattar att 

eleverna gruppvis får jobba med brainstorming, undersökande experiment, 

gruppdiskussioner och kopplingar till vardagslivet. Både grupperna fick genomföra 

ett pre-test och ett post-test för att mäta förändringen i deras kunskaper inom det 

undervisande området. Studiens resultat visar att eleverna i experimentgruppen 

presterade betydligt bättre än kontrollgruppen i sluttestet. Båda grupperna 

förbättrade sin förståelse och minskade mängden missuppfattningar efter 

undervisningen, men det var en större effekt hos experimentgruppen. Författarna 
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påpekar att det inte bara sker en vinst i elevernas kunskap genom att undervisa 

genom den konstruktivistiska modellen utan även att eleverna får chans att se 

kopplingar till deras vardag.  

Abrahams och Millar (2008) har i sin studie Does practical work really work? A 

study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in 

school science undersökt om eleverna i det laborativa arbetet genomfört det läraren 

har tänkt att de ska genomföra samt om eleverna lär sig det som läraren förväntat 

sig att de skulle lära sig. Studien genomfördes på åtta skolor i Storbritannien på 

elever mellan 11 och 16 år. 25 lektioner i biologi, kemi och fysik innehållande 

laborativt arbete observerades och lärare och elever intervjuades. Studien visar att 

lärarna la mest tid och fokus under lektionerna på procedurerna eleverna ska 

genomföra och fenomenet de ska se och inte på elevernas förståelse av händelserna. 

Nästan inga observationer gjordes då lärare diskuterar elevernas resultat ur en mer 

generell synvinkel och det praktiska arbetet blir därför ineffektivt gällande att hjälpa 

eleverna att se uppgiften ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det eleverna kommer 

ihåg och kan återberätta efter lektionen är just det lärarna lagt mest fokus på det vill 

säga procedurerna, materialet och eventuella spektakulära fenomen. Eleverna hade 

alltså en tendens att bättre minnas det de hade gjort snarare än vilka kunskaper det 

skulle frambringa. Många lärare verkar tro att kunskaperna från det laborativa 

arbetet överförs till eleverna bara av det praktiska genomförandet eftersom väldigt 

lite tid lades på att stötta eleverna i förståelse av den teoretiska kunskapen. 

Författarna menar att det praktiska arbetet kan förbättras om lärarna istället 

fokuserar mer på elevers förståelse och ger eleverna möjligheter att se samband och 

dra kopplingar mellan sina observationer och teoretiska kunskaper under det 

laborativa arbetet.  

Litteraturen visar alltså på att eleverna behöver hjälp med att veta vad det är som är 

viktigt att förstå under en laboration samt att eleverna behöver ges möjlighet att 

reflektera kring detta. Reflektionen kan ske antingen tillsammans med 

klasskamrater genom brainstorming och gruppdiskussioner eller med hjälp av 

läraren där läraren hjälper eleverna att se samband mellan den praktiska 

laborationen och den teoretisk kunskapen som ligger till grund för laborationen. Att 

eleverna behöver hjälp med att veta vad det är som är viktigt att förstå har tidigare 

behandlats i kapitel 4.1 av bland annat Högström et.al (2010b) som lyfter vikten av 

att explicit förmedla laborationens syfte.  

I nästkommande avsnitt, kapitel 4.4, kommer en sammanfattande analys över 

litteraturgenomgången att genomföras där ett försök görs att presentera resultatet 

visuellt.  
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4.4 Sammanfattande analys  

Litteraturen som har analyserats visar på att laborativt arbete är ett viktigt inslag i 

den naturvetenskapliga undervisningen och att det beroende på dess utformning kan 

bidra med flera värdefulla komponenter i elevernas lärande. I Tabell 4 redovisas 

vilka olika komponenter inom lärandet som olika upplägg och aspekter av det 

laborativa arbetet kan bidra med. Varje rad i tabellen representerar en typ av aspekt 

eller upplägg av det laborativa arbetet och kolumnerna motsvarar komponenter av 

lärande. Om raden är ifylld betyder det att den aspekten eller upplägget enligt 

litteraturen kan bidra till att den aktuella komponenten uppfylls. Tabellen utgår 

ifrån analysen av den utvalda litteraturen. Det är alltså möjligt och högst troligt att 

de olika uppläggen och aspekterna även kan bidra till andra komponenter av 

lärandet än vad som redovisas i denna tabell. Vad gäller hur fjärrstyrda, digitala och 

visuella laborationer bidrar till elevernas engagemang visade litteraturen på olika 

resultat varför den rutan bara till hälften är ifylld. I några artiklar till exempel 

Schmidt et.al (2018) och Akani (2015) studeras laborativt arbete generellt eller så 

framgår inte i studien vilken typ av laborativt arbete som undersökningen studerat. 

Detta gör därför att resultatet eller vissa delar av resultatet från några av artiklarna 

inte kunnat inkluderas i tabellen.  

 

Tabell 4: Vilka komponenter inom lärandet som olika upplägg av laborativt arbete kan bidra med. Källa: Egen konstruktion  

 

 Labbvana Arbetssätt 

och metoder 

NOS Kunskaper Intresse Engagemang  

Mängden 

laborationer 

      

Kokboks-

laborationer 

      

Öppna och 

undersökande 

laborationer 

      

Fjärrstyrda, 

digitala och 

virtuella 

laborationer 

      

Praktiska 

laborationer 

      

Använda 

”Pre-Labs” 

      

Reflektion i 

samband med 

laborationer 
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Som Tabell 4 visar kan alla behandlade aspekter och upplägg av laborativt arbete 

bidra till elevernas lärande på något sätt. Tabellen visar att alla behandlade aspekter 

och upplägg kan bidra till förbättrade kunskaper inom naturvetenskap. Detta i 

kontrast mot ökad förståelse av NOS som kräver att laborationerna är öppna och 

undersökande eller reflekterande för att den komponenten ska uppnås. Det som 

också kan utläsas ur tabellen är att de öppna och undersökande laborationerna är de 

som tillsammans med praktiska laborationer i högst grad uppfyller flera 

komponenter av lärandet. De öppna och undersökande laborationerna bidrar inte 

till elevernas labbvana utan kan snarare enligt Szott (2014) kräva att eleverna har 

labbvana sedan tidigare. De praktiska laborationerna bidrar i sin tur nödvändigtvis 

inte till elevernas förståelse för NOS. Skulle dessa två typer av upplägg kombineras, 

det vill säga att praktiska laborationer genomförs på ett öppet och undersökande 

sätt, finns goda möjligheter att alla komponenter för lärandet uppfylls. Beroende på 

laborationens syfte och mål bör olika typer av upplägg på det laborativa arbetet 

användas. Vilket upplägg som passar ihop med vilket syfte kan avgöras med hjälp 

av Tabell 4. Tabellen är därför användbar i planerandet och införandet av laborativa 

aktiviteter för att säkerhetsställa att upplägget överensstämmer med det tänkta 

syftet. 

Forskningen behandlar som tidigare nämnt flera olika aspekter och delar av det 

laborativa arbetet. Beroende på laborationernas upplägg och fokus kan de placeras 

och röra sig över flera olika dimensioner vilka visualiseras i Figur 1.  

 

 

Figur 1: Visuell figur över olika dimensioner av laborativt arbete. Källa: Egen konstruktion 

 

I Figur 1 finns en horisontell tidsaxel och en vertikal rumslig axel. Till vänster i 

figuren hamnar laborativt arbete som fokuserar på förberedelserna inför 

laborationen och till höger hamnar det laborativa arbetet som fokuserar på arbetet 

och reflektionerna efter laborationen. Optimalt vore om det laborativa arbetet 

spände över hela den horisontella axeln där vikt läggs både på förberedelser, 

FÖRE GENOMFÖRANDE EFTER 

Digitala/Virtuella/Fjärrstyrda 

Praktiska 
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genomförande och efterarbete. Denna litteraturstudie visar att laborationer 

fördelaktigt förbereds genom att genomföra ”pre-labs”, brainstorming eller 

gruppdiskussioner. Före liksom under laborationen är det viktigt att läraren 

förmedlar syfte och förväntningar med laborationen explicit till eleverna. Det är 

också viktigt att eleverna under och efter laborationen får chans att reflektera över 

arbetet och stöttning av läraren i att se och förstå det som var tänkt att de skulle 

förstå. Den vertikala rumsliga axeln talar om ifall det laborativa arbetet genomförs 

praktiskt eller på något sätt digitalt. Det kan vara så att det laborativa arbetet rör sig 

även på den vertikala axeln till exempel om en praktisk ”pre-lab” genomförs men 

att huvudlaborationen sedan genomförs digitalt.  

Figuren kan hjälpa till att skapa medvetenhet kring laborativa aktiviteters olika 

dimensioner. Det är önskvärt om de laborativa aktiviteterna enskilt eller 

tillsammans täcker flera av dimensionerna och med hjälp av Figur 1 kan lärarna 

säkerhetsställa att så är fallet.  
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5. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel kommer resultatet av denna litteraturstudie att diskuteras tillsammans 

med vidare önskvärd forskning. I slutet av kapitlet kommer ett delavsnitt med de 

slutsatser som kan dras utifrån litteraturanalysen att presenteras.  

Denna uppsats syftar till att skapa en överblick över laborationers roll i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Den första frågeställningen syftar till att 

undersöka vilka motiv det finns till att genomföra laborationer och vilka förtjänster 

som finns med det. Resultatet visar på flera olika förtjänster för lärandet som kan 

uppnås tack vare laborativt arbete; naturvetenskapliga kunskaper, metoder och 

arbetssätt, labbvana, ökad förståelse för NOS, samt ökat engagemang och intresse 

för naturvetenskap. 

Akani (2015) visar i sin studie att eleverna upplever att laborativt arbete bidrar med 

flera av dessa förtjänster. Risken finns i denna undersökning att eleverna blivit 

påverkade under studiens gång att ge de svar som deras lärare och studiens 

författare vill höra, och att resultatet därmed är lite mer positivt än den verkliga 

bilden. Dock har flera analyserade studier som genomförts med observationer, 

intervjuer och tester kommit fram till liknande resultat varför det ändå anses som 

trovärdigt.  

Något som litteraturen visar, till exempel Högström et.al (2010b), som är intressant 

att diskutera är att laborativt arbete även kan bidra till andra områden som inte är 

direkt kopplat till naturvetenskap. Dessa områden kan vara samarbetsförmåga, 

riskhantering, säkerhetstänk, beslutsfattande samt ansvarstagande. Detta är 

intressant eftersom det då kan bidra till att utveckla eleverna även på andra plan än 

just det naturvetenskapliga. Det visar till exempel på att laborativt arbete kan bidra 

med förbättrad sammanhållning i en undervisningsgrupp och därmed tryggare 

individer.  

Den andra frågeställningen handlar om vad litteraturen säger om betydelsen av 

laborationens upplägg för att uppnå de förtjänster som lyfts fram tidigare i 

diskussionen. Resultatet från denna litteraturstudie visar att olika typer av 

laborationer kan bidra till olika typer av komponenter för lärandet. Med andra ord 

bör laborationens upplägg anpassas efter vilket syfte och mål aktiviteten har. För 

att kunna avgöra vilken typ av laborationsupplägg som är lämpligt kan Tabell 4 

vara till stor hjälp. Tabellen kan användas vid planeringen av laborativa aktiviteter 

för att säkerhetsställa att aktiviteten har god potential att nå det tänkta syftet. Den 

kan också användas om man vill kombinera olika typer av upplägg för att på det 

sättet få potential att nå flera komponenter av lärande. 

Den andra modellen som tagits fram i analysen av detta arbete, Figur 1, kan 

användas för att tydliggöra och öka medvetenheten kring olika dimensioner av 

laborativt arbete. Modellen kan hjälpa till att synliggöra om några dimensioner 
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missas i undervisningen eller om laborationens fokus ligger på ett annat ställe än 

vad som var avsett. Figuren kan användas för att markera in vilka dimensioner 

laborationen täcker och därmed tydliggörs vilka dimensioner som eventuellt saknas 

och behöver läggas mer fokus på. 

Ett av de upplägg av det laborativa arbetet som i denna studie visats sig kunna bidra 

till flest komponenter för lärandet är de öppna och undersökande laborationerna. 

Flera studier visar på dess förtjänster däribland Parreira och Yao (2018) som tydligt 

visar på ett förbättrat engagemang och motivation hos eleverna. Detta är något som 

Szott (2014) också kommer fram till utöver en bättre lärandemiljö och bättre 

observationer hos eleverna. Szott (2014) lyfter också upp viktiga utmaningar med 

de öppna laborationerna så som att de är tidskrävande och att de för en del elever 

känns övermäktiga. Författaren menar att det krävs vana kring dessa typer av 

laborationer innan dess förtjänster visar sig men att det i slutändan är väl investerad 

tid. Detta kräver dock att man som lärare har tid att under längre period vänja 

eleverna vid denna typ av aktiviteter. Det kräver också att läraren undervisar 

eleverna under en längre tid. Så som kurserna ser ut nu i gymnasieskolan i Sverige 

kan det bli så att läraren bara träffar eleverna under en termin eller möjligtvis två, 

vilket då kan göra det svårt att få tiden att räcka till.  

Den andra typen av upplägg som denna litteraturstudie visat kunna bidra till flest 

komponenter av lärandet är de praktiska laborationerna. De flesta av artiklarna som 

studerats i detta arbete har inte fokuserat på praktiska laborationer enbart utan gjort 

jämförelser mellan praktiska laborationer och fjärrstyrda eller digitala. Lowe et.al 

(2013) visar till exempel i sin studie att eleverna föredrar praktiska laborationer 

framför fjärrstyrda. Ingen av de analyserade studierna har kunnat visa på någon 

skillnad i elevernas kunskapsutveckling i praktiska kontra digitala laborationer. 

Däremot visar bland andra Hoover och Pelaez (2008) på ett större engagemang och 

bättre utvecklat undersökande arbetssätt vid praktiska laborationer. För att kunna 

genomföra praktiska laborationer krävs i de flesta fall tillgång till 

laborationsmaterial och anpassade salar. Detta kan vara ett hinder för skolor med 

begränsade resurser. Just det lyfter Lowe et.al (2013) som en fördel med digitala 

och fjärrstyrda laborationer; att eleverna kan få tillgång till material och 

laborationsutrustning de annars inte haft. Detta skulle kunna öppna möjligheter för 

en mer jämlik undervisning mellan skolor.  

Något som också är värt att diskutera kring just fjärrstyrda, digitala eller virtuella 

laborationer är att tekniken utvecklas och går framåt hela tiden. Tekniken blir mer 

lättillgänglig och hanterbar både för lärare och elever vilket gör att dessa typer av 

laborationer kan ha större potential nu än när de analyserade studierna 

genomfördes. Dessutom kan potentialen vara ännu större i framtiden och resultatet 

från denna litteraturstudie kanske då inte är lika relevant. Detta är en anledning till 

att det behövs mer och löpande forskning på just området med digitala laborationer. 

I den nya kursplanen för naturkunskap står bland annat att eleverna ska använda 

digitala verktyg och simuleringar (Skolverket, 2011a). Det vore då önskvärt om fler 
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studier fanns kring just detta område, dels för att rättfärdiga skrivningen dels för att 

få klarhet i hur det ska användas och vad det kan bidra till.   

Något annat som litteraturen tydligt lyfte fram var vikten av att reflektera och 

diskutera kring det laborativa arbetet. De laborativa inslagen kan alltså inte bara 

genomföras utan eftertanke i tron om att eleverna ska lära sig det läraren avser lära 

dem. Abrahams och Millar (2008) menar i sin studie att potentialen för laborativa 

inslag är betydligt högre om läraren lägger tid på att diskutera med eleverna och att 

få dem att förstå vad som är syftet med aktiviteten. Detta styrks även av Högström 

et.al (2010b) som även dem talar om vikten av explicit förmedling av aktivitetens 

syfte Ett möjligt hinder kring reflektion skulle liksom mycket annat kunna vara 

tidsaspekten och att det ofta är en ensam lärare som under en laborativ aktivitet ska 

hinna möta alla elever och se till så att alla elever är inne på rätt spår. Dock så 

behöver inte reflektionen och diskussionen alltid ske mellan elev och lärare utan 

den kan även ske mellan elever och elever något som Demircioğlu och Çağatay 

(2014) också visar i sin studie. 

Tidsaspekten tas upp som ett möjligt hinder på flera ställen i denna diskussion. Om 

vi i Sverige vill kunna genomföra kvalificerade laborationer och kunna bedriva en 

undervisning som på bästa möjliga sätt ska stödja elevernas lärare bör mer resurser 

läggas på den naturvetenskapliga undervisningen. Dels behövs tillräckligt med tid 

för att lärarna ska kunna genomföra öppna och undersökande laborationer och 

samtidigt hinna ge eleverna tid att förstå och reflektera över innehållet. Dessutom 

behövs också tillräckligt med material och utrustning för att praktiska laborationer 

ska kunna genomföras. 

Denna litteraturstudie tilläts innefatta artiklar från alla naturvetenskapliga ämnen, 

detta trots att kursen som denna studie genomförs inom är kopplad till 

gymnasieskolans naturkunskap. Anledning till detta var bristen på forskning inom 

skolämnet naturkunskap. Det hade varit intressant om mer forskning kan 

genomföras just i skolämnet naturkunskap. Detta eftersom naturkunskap är ett 

tvärvetenskapligt ämne och att det laborativa arbetet då även kan få influenser från 

det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Det är också en möjlig tanke att tro att 

eleverna som läser ämnet naturkunskap har ett annat intresse och förkunskaper 

kopplat till naturvetenskap jämfört med eleverna som läser de rena 

naturvetenskapliga ämnena. Elevernas intressen och tidigare förkunskaper skulle 

kunna vara faktorer som påverkar deras syn och attityder till laborativt arbete varför 

resultaten av sådana studier kan skilja sig åt mot studier gjorda i rena 

naturvetenskapliga ämnen.  

I denna litterateraturstudie är enbart en av de inkluderade artiklarna gjorda i 

Sverige. Detta tyder på en eftersläpning inom kunskapsområdet i Sverige och att 

det därmed vore önskvärt med fler studier genomförda i svensk kontext. Dels för 

att det då kan behandla naturkunskapsämnet specifikt dels för att det också kan 

sättas i en nationell kontext. De nationella styrdokumenten, den övergripande 

nationella skolkontexten, elevernas sociala situation samt samhällets värderingar 
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och förväntningar är faktorer som skulle kunna påverka resultatet i dessa studier. 

För att få en förbättrad förståelse över situationen i Sverige och för att 

säkerhetsställa den nationella kompetensen kring området behövs fler studier 

genomförda i Sverige. Risken finns annars att det påverkar både lärarutbildningen, 

lärarfortbildningen och i slutändan elevernas utbildning negativt. 

Som beskrivits i inledningen är svenska elevers kunskapsnivåer och attityder mot 

naturvetenskap lägre än tidigare. Denna litteraturstudie visar på, bland annat genom 

Sabri och Emaus (1999), att laborativt arbete kan höja elevernas akademiska 

prestationer och att det laborativa arbetet därmed kan ses som en möjlig lösning till 

de låga kunskapsnivåerna. Litteraturstudien visar också på att elevernas 

engagemang och intresse för naturvetenskap kan förbättras med hjälp av 

laborationer varför laborativt arbete även kan ses som en möjlig lösning för att 

förbättra elevernas attityder till naturvetenskap.  

I nästkommande avslutande avsnitt, kapitel 5.1, presenteras de slutsatser som 

dragits av denna litteraturstudie.  

 

5.1 Slutsats 

Det som den här litteraturstudien har kommit fram till är att laborativt arbete inom 

den naturvetenskapliga undervisningen har potential att bidra med flera olika 

förtjänster och komponenter till det naturvetenskapliga lärandet. De komponenter 

som litteraturen visat är naturvetenskapliga kunskaper, labbvana, 

naturvetenskapliga arbetssätt och metoder, ökad förståelse för NOS, förbättrat 

engagemang och intresse samt kunskaper som inte är direkt kopplade till 

naturvetenskap så som riskhantering och samarbete. Det är svårt att dra några 

generella slutsatser då olika resultat fås beroende på laborationernas utformning. 

Det som kan sägas är att denna litteraturanalys visade att alla typer av laborationer 

kan bidra till naturvetenskapliga kunskaper. De laborationsupplägg som i högst 

grad kan bidra till olika komponenter för lärandet är de öppna och undersökande 

laborationerna samt de praktiska laborationerna. Denna litteraturstudie visar att 

laborativt arbete har potential att förbättra elevernas kunskapsnivåer och attityder 

till naturvetenskap.  

Viktiga implikationer för lärare blir alltså att beroende på laborationens mål och 

syfte anpassa utformningen efter det. Denna litteraturstudie visar också på vikten 

av att tydligt uttrycka aktivitetens mål och syfte till eleverna samt att ge eleverna 

tid att reflektera kring aktiviteten. De modeller som tagits fram i litteraturanalysen, 

Tabell 4 och Figur 1, kan användas av lärare vid planering och utformning av 

laborativt arbete samt för att skapa en överblick och medvetenhet kring det 

laborativa arbetet som genomförs.  
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Ytterligare slutsats som kan dras efter detta arbete är att Sverige i det här området 

ligger efter forskningsmässigt. För att säkerhetsställa den nationella kompetensen 

och i förlängningen kunskapsnivåerna i svensk skola krävs fler studier genomförda 

med en nationell kontext.  

Avslutningsvis kan påpekas att denna litteraturstudie har vissa begränsningar 

kopplat till arbetets omfattning och tidsram. Detta gör att all forskningslitteratur på 

området troligen inte inkluderats i denna studie och att resultatet därmed inte visar 

en fullständig bild av området. 
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