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Laborationer i natur veten
skapsundervisningen

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om 
laborationer inom biologi-, fysik- och kemiundervisningen. 
Med laborationer avser vi praktiska undersökningar som 
inkluderar att elever får observera reella objekt. Översikten 
fokuserar på elever i grundskolans högstadium och i gym-
nasieskolan.

Laborationen: den naturveten
skapliga undersökningen 
En bärande idé med att elever får göra laborationer i skolan är 
att de ska få möjlighet att förstå vad naturvetenskapliga under
sökningar är och hur man kan göra dem. Laborationer 
används också i syfte att fördjupa elevernas kunskaper i natur
vetenskapsämnena, för att väcka fascination för naturen och 
för att elever ska lära sig att själva kunna undersöka saker på ett 
tillförlitligt sätt.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Översiktens resultat beskriver både möjligheter och utma
ningar med laborationsundervisningen, i relation till tre över
gripande målområden. Översikten visar att det är viktigt att 
läraren tydliggör laborationernas mål och syften. 

1. Att lära sig naturvetenskap

Att elever ska lära sig naturvetenskap innebär att de ska 
utveckla kunskaper om naturvetenskapliga begrepp, teorier 
och förklaringsmodeller. Resultaten visar tydligt att laboratio

ner kan bidra till att fördjupa elevers begreppsliga ämneskun
skaper. Hur läraren väljer att lägga upp elevernas laborationer 
har däremot betydelse för om de ska bli framgångsrika. Även 
ämnesinnehållets omfattning och svårighetsgrad samt 
undervisningstid spelar roll.

Guidade undersökningar, som utmärks av att läraren 
besvarar elevernas frågor med vägledande motfrågor, ger ofta 
elever bättre möjligheter att utveckla ämneskunskaper än 
bekräftande undersökningar, i vilka läraren är mer instrue
rande. Rätt guidning kan uppmuntra eleverna till att regelbun
det reflektera över laborationens relevans för ämnesinnehållet 
i relation till målen med undervisningen. 

En nyckelfaktor för att eleverna ska utveckla ämnes
kunskaper är att de lyckas med sammanlänkningen mellan 
observationsresultat från sina laborationer och vedertagen 
kunskap. Läraren kan underlätta detta genom att erbjuda 
stödmaterial som uppmärksammar de olika delarna av en 
naturvetenskaplig undersökning samt stimulerar till att inte
grera ett vetenskapligt skrivande i själva aktiviteterna.

2. Att lära sig utföra naturvetenskap

Att elever ska lära sig utföra naturvetenskap innebär att de 
ska utveckla en förmåga att genomföra systematiska under
sökningar. Det omfattar kunskaper om både hur man gör 
undersökningar och varför de ska göras på vissa sätt. Ett sätt 
att få en överblick över en naturvetenskaplig undersökning 
är att dela upp den i följande fyra områden: att planera, att 
genomföra, att värdera och att dokumentera.

En central del av att planera är att formulera undersök
ningsbara frågor. Detta kan vara en utmaning för eleverna 
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och undervisningen behöver fokusera vilken sorts undersök
ning som är lämplig för att besvara en viss typ av fråga.

När eleverna ska genomföra en laboration är det vik
tigt med tydlig och informativ vägledning. Då handlings
kunskaperna som eleverna behöver för att genomföra en viss 
procedur kan vara specifika blir det viktigt att prioritera vilken 
typ av laborationer som anses mest angelägna att eleverna lär 
sig. Även om procedur och säkerhetsfrågor är viktiga finns 
en risk att de överskuggar laborationernas egentliga syften.

Att värdera handlar om att bearbeta den data som labo
rationerna genererar och länka samman denna med teori 
för att kunna dra slutsatser. Resultaten visar tydligt att det är 
centralt att eleverna förstår länkarna för att laborationerna ska 
bli begripliga och upplevas meningsfulla. En tänkbar nyckel 
till ett bättre meningsskapande är att betona vikten av att ele
verna skapar giltiga vetenskapliga argument, där argumentets 
såväl innehåll som struktur ges utrymme. 

Att dokumentera handlar om att föra loggbok under arbe
tets gång, formulera argument och redovisa undersökningar. 
I allmänhet har elever svårt för att uttrycka sig vetenskapligt, 
och i synnerhet skriftligt. Stöd från läraren blir viktigt för att 
eleverna ska lära sig att skapa giltiga argument, och för att de 
ska lyckas få till resonerande och konstruktiva samtal med 
vara ndra om hur de kan värdera sina observationsresultat.

3. Att lära sig om naturvetenskap

Att elever ska lära sig om naturvetenskap betyder att de ska 
utveckla en förståelse av naturvetenskapens karaktär. Det 
fåtal studier som har identifierats på området pekar på vikten 
av att göra eleverna medvetna om olika sätt att söka kunskap 
på, och hur säker denna kunskap kan anses bli. Ett sätt att få 
eleverna att reflektera över naturvetenskapens karaktär är att 
införa autentiska inslag i laborationerna.  

Hur kan resultaten användas?
Översikten bidrar med kunskap om hur lärare kan använda 
laborationer i olika syften och hur laborationsundervisningen 
kan utvecklas. Den ger vägledning till hur undervisningen 
kan bidra till såväl elevers kunskaper om naturvetenskapliga 
fenomen och förklaringsmodeller, som deras förmåga att 
genomföra systematiska undersökningar.

 Vad är syftet med översikten?
Denna systematiska översikt avser att ge lärare värdefulla 
insikter om den egna laborationsundervisningen och uppslag 
till hur den kan utvecklas.

Vad har översikten studerat?
Frågorna som vi vill besvara med översikten är: 

• Vad kännetecknar laborationer i naturvetenskaps under
visningen som utförs i syfte att utveckla elevers ämneskunskaper
och förmåga att genomföra systematiska undersökningar?

• Vilka metoder och arbetssätt som kan bidra till att utveckla
elevers ämneskunskaper och förmåga att genom föra 
systematiska undersökningar lyfts fram i forskningen om 
laborationer och laborationsundervisning?

Vilka studier ingår?
Litteratursökningar i både svenska och internationella veten
skapliga databaser resulterade i 11 771 unika träffar. Efter 
relevans och kvalitetsgranskning, som gjordes av forskare 
inom området, återstod 39 studier. Dessa utgör underlaget 
till den systematiska översikten.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att:

• sammanställa forskningsresultat
• bevilja forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Institutets systematiska översikter genomförs i projekt
form.  I projektgruppen ingår både externa forskare med 
särskild ämneskompetens inom översiktens område och 
medarbetare vid institutet. Externa granskare, såväl fors
kare som lärare på högstadiet och i gymnasieskolan, har 
bidragit med värdefulla synpunkter.
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