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Sammandrag 
Syftet med denna studie var att undersöka vad tidigare forskning funnit betydelsefullt 
för elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen kopplat till ett 
undersökande arbetssätt. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk 
litteraturstudie genomförts där tidigare forskningsresultat analyserats och diskuterats. 
Litteraturen till denna studie har sökts fram i databasen avhandlingar.se och den 
vetenskapliga tidskriften NorDiNa. Denna studies resultat visar tre betydelsebärande 
faktorer som kan främja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen 
vid undersökande arbetssätt. En viktig faktor är lärarens syften med undervisningen 
samt dennes agerande att synliggöra dessa för eleverna så att möjlighet ges att koppla 
undersökningen till ett naturvetenskapligt innehåll. Vidare har kommunikation och 
elevers språkliga förmåga visat sig betydelsefull. Diskussioner och samtal om ett 
naturvetenskapligt innehåll har visat sig ha positiv effekt på lärprocessen. Dock kan 
en bristande förståelse för ämnesspecifika ord och begrepp bland annat begränsa 
deltagandet i diskussioner och samtal eftersom möjligheterna att skapa korrekta 
naturvetenskapliga sammanhang begränsas. Den sista betydelsebärande faktorn som 
funnits är lärarens förmåga att skapa undersökande arbeten som kopplar till elevernas 
tidigare erfarenheter eftersom detta beskrivs som en förutsättning om eleverna ska 
ges möjlighet att knyta sina upptäckter till bakomliggande naturvetenskapliga teorier. 
 
 

Nyckelord 
Undersökande arbetssätt, laborativt arbete, naturvetenskap, grundskolan 
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Inledning 
Mitt intresse för undersökande arbete i undervisningssammanhang väcktes första 
gången under en VFU-period, då jag tillbringade fem veckor i en förskoleklass. En av 
skolans lärare genomförde en gång i veckan ett naturvetenskapligt experiment med 
klassen, vilket var mycket uppskattat av eleverna. Eleverna iakttog oftast läraren och 
bidrog enbart genom frågor eller gissningar på experimentets utgång. Vid senare 
tillfällen har jag själv använt mig av undersökande arbetssätt då jag undervisat elever 
på lågstadiet. Jag har alltid upplevt att eleverna har ett stort intresse för den 
naturvetenskapliga undervisningen och är mycket engagerade då de får arbeta 
praktiskt eller undersökande. 
 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) rapporterar 2015 att 
87 % av eleverna i årskurs 4 har en positiv eller mycket positiv inställning till att lära 
sig naturvetenskap (Skolverket 2016c, s. 65). I Skolverkets (2016b, s. 67) rapport Att 
se helheter i undervisningen framgår det att elever tycker att naturvetenskap är roligt då de 
får arbeta undersökande, dock har många svårt att förstå syftet med 
undersökningarna. Vidare menar rapporten att den vanliga NO-undervisningen ofta 
uppfattas som svår och saknar betydelse för vardagliga situationer (Skolverket 2016b, 
s. 61). Detta tolkar jag som att lärare i viss utsträckning har svårt att ta vara på 
möjligheterna med undersökande arbete då de planerar undervisning inom de 
naturvetenskapliga ämnena.  
 
Läroplanen för grundskolan betonar på flera olika sätt undersökande arbetssätt som 
metod. Det centrala innehållet för naturvetenskapliga ämnen lyfter systematiska 
undersökningar, experiment och fältstudier som lämpliga arbetssätt i NO-
undervisningen (Skolverket 2016a, s. 21, 160, 171, 182). I kommentarmaterialet för 
kursplanen i biologi förtydligas på vilket sätt ett undersökande arbetssätt kan vara 
fördelaktigt då elever lär sig om naturvetenskapliga fenomen. Bland annat beskrivs 
hur eleverna genom lek kan ges en god grund i förståelsen för fysikaliska fenomen så 
som kraft och rörelse (Skolverket 2016bs, 15). Vidare står det utskrivet att elever i 
förskoleklassen bland annat ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att pröva egna 
idéer och utforska samband i naturen (Skolverket 2016a, s. 21). 
 
Utifrån ovan nämnda rapporter om elevers uppfattning och inställning till 
naturvetenskapsundervisningen började jag reflektera över vilket lärande jag själv 
erbjudit elever då jag använt mig av undersökande arbetssätt i naturvetenskap, samt 
hur utbildade, verksamma lärare med lång erfarenhet resonerar kring arbetssättet. Jag 
har själv upplevt svårigheter att få yngre elever att reflektera över teorin bakom t.ex. 
laborationer. Engagemanget jag upplevt handlar i första hand om det praktiska arbetet 
och att de ofta får möjlighet att arbeta i grupp. Jag upplever det som att undersökande 
arbete inom de naturvetenskapliga ämnena ofta används som ett roligt undantag till 
den ”vanliga” undervisningen. Jag ställer mig därför frågande till lärarnas syfte vid 
undersökande arbetssätt och vad eleverna faktiskt lär sig av det. Frågor jag ställer mig, 
och som ligger till grund för denna studie är om undersökande arbete erbjuder 
eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap? Vilka faktorer i 
undervisningen är betydelsefulla, för att erbjuda eleverna kunskapsutveckling av 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen i samband med undersökande arbetssätt?   
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Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras bakgrundsinformation relevant för studien. 
Inledningsvis ges en beskrivning av skolverkets syfte och mål med undersökande 
arbetssätt inom NO-undervisningen, samt vilka förmågor undervisningen syftar till att 
utveckla. Vidare ges en beskrivning av undersökande arbetssätt som begrepp, hur det 
kan användas i undervisning samt vilka arbetssätt som ingår i undersökande 
arbetssätt. Avslutningsvis ges en förklaring till vad som i studien menas med 
naturvetenskapligt språk samt hur elevers begreppsutveckling kan stödjas.  
 
 
Läroplanen 
I läroplanen från 2011 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 
2016) framgår det att en av skolans uppgifter är att främja elevernas eget intresse att 
pröva idéer och lösa problem (Skolverket 2016a, s. 9). I den reviderade upplagan från 
2016 har ett eget avsnitt för förskoleklassens syfte och centrala innehåll skrivits in. I 
detta avsnitt betonar Skolverket (2016a, s. 20) att eleverna redan i förskoleklass ska få 
möjlighet att använda utforskande arbetssätt för att främja fantasi och inlevelse. Ett 
intresse för naturen ska byggas upp genom att eleverna får utforska och samtala om 
samband och företeelser i världen (Skolverket 2016a, s. 21). I årskurs 1-3 är syftet 
med de naturvetenskapliga ämnena att väcka nyfikenhet för naturvetenskapliga 
sammanhang, vidare ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar kunskaper och 
intresse för att själv undersöka sin omvärld (Skolverket 2016a, s. 156, 166, 177).  Som 
ett komplement till läroplanen finns ett kommentarmaterial till varje kursplan som ska 
ge ”en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger 
bakom texterna i kursplanerna” (Skolverket 2016b, s.4). I kommentarmaterialet för 
kursplanen i biologi beskriver Skolverket (2016b, s. 7) hur nyfikenheten bidrar till 
lärandet, då den ökar intresset för att söka ny kunskap som i sin tur skapar nya 
frågeställningar och en större fascination för ämnet.   
 
Det centrala innehållet anger vad undervisningen minst ska innehålla (Skolverket 
2016b, s. 4). Gemensamt för både förskoleklassen och grundskolans årskurs 1-3 är att 
det centrala innehållet nämner systematiska undersökningar, experiment och 
fältstudier som lämpliga arbetssätt (Skolverket 2016a, s. 21, 160, 171, 182). I 
Skolverkets (2016b, s. 15, 16) kommentarmaterial för kursplanen i biologi betonas 
vikten av dessa arbetssätt och varför de är betydelsefulla för lärandet. Exempelvis kan 
lek och fysisk aktivitet utgöra en grund för att öka förståelsen för de fysikaliska 
fenomenen kraft och rörelse. Elevernas förmåga att beskriva fenomen som t.ex. 
friktion utvecklas när de själva prövar sig fram och samtalar med varandra (Skolverket 
2016b, s. 15). På samma sätt öppnar arbete med vattnets faser för olika experiment 
och undersökningar där eleverna kan jämföra, undersöka och diskutera. Ett 
undersökande arbetssätt kan hjälpa eleverna att närma sig nya begrepp och fenomen 
då de samtidigt kan utgå ifrån sina egna erfarenheter. Genom att undersöka och 
utforska upptäcker eleverna att de själva kan ta reda på information genom att ställa 
frågor och observera naturvetenskapliga fenomen (Skolverket 2016b, s. 18).   
 
Sammanfattningsvis syftar undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena till att 
eleven får möjlighet att utveckla ett antal förmågor vilka Skolverket (2016b, s. 4) 
beskriver som långsiktiga mål. Dock betonas att förmågorna inte ska ses som i mål i 
den meningen att de slutgiltigt kan uppnås då dessa är de samma för alla årskurser, 
vilket innebär att eleven fortsätter att utveckla förmågorna under hela grundskolan 



 

 3

(Skolverket 2016b, s. 4). I förskoleklassen ska eleven bland annat få möjlighet att 
utveckla sin förmåga att pröva egna idéer och utforska samband i naturen (Skolverket 
2016a, s. 21). För årskurs 1-9 är ett av de långsiktiga målen att eleven ska utveckla sin 
förmåga att använda naturvetenskapliga modeller och begrepp för att beskriva och 
förklara naturvetenskapliga samband. I de lägre årskurserna innebär detta att eleven 
kan ge enklare beskrivningar som framförallt baseras på egna upplevelser medan det i 
de senare årskurserna tillkommer krav på hur eleven använder valda begrepp 
(Skolverket 2016a, s. 156, 166, 177., Skolverket 2016b, s. 32).  
 
 
Undersökande arbetssätt 
Med ett undersökande arbetssätt, eller engelskans scientific inquiry, menas att 
eleverna själva planerar och genomför undersökningar utifrån frågor som sedan 
besvaras genom tolkning av resultat (Elfström m.fl. 2014, s. 15). Wickman och 
Persson (2008, s. 194) beskriver att syftet med undersökande arbetssätt är att eleverna 
ska lära sig metoder att själva ta reda på svaret till naturvetenskapliga frågor. 
Arbetssättet kan liknas vid den process vetenskapsmän följer då de bedriver 
naturvetenskaplig forskning. Forskningen kan se olika ut, men följer oftast ett antal 
bestämda steg. Vanligtvis identifieras ett problem som sedan observeras. Utifrån 
observationerna formuleras sedan en hypotes som testas och kontrolleras genom 
datainsamling. Avslutningsvis dras en slutsats, baserad på tolkningar av insamlad data 
(Elfström m.fl. 2014, s. 15, 16; Wickman & Persson 2008, s. 195, 197).  
 
Den vetenskapliga processen har många likheter med barns naturliga utforskande 
(Elfström m.fl. 2014, s. 17). Yngre barn börjar ofta utforska då de upptäcker ett 
fenomen eller observerar en skillnad. Även om det inte finns en uttalad frågeställning 
söker de genom sina undersökningar svar på de fenomen som observerats. Svaret 
består oftast i en hypotes eller ett antagande (Elfström m.fl. 2014, s. 18, 20).  
 
Att använda ett undersökande arbetssätt inom NO-undervisningen innebär att barns 
naturliga nyfikenhet tas till vara, samtidigt som de får inblick i hur vetenskaplig 
forskning bedrivs (Elfström m.fl. 2014, s. 21). Det har dessutom visat sig att barn är 
mer mottagliga för fakta och information efter att de själva fått arbeta och undersöka 
det aktuella materialet (Elfström m.fl. 2014, s.21). Genom att utgå ifrån tidigare 
erfarenheter kan eleverna bygga vidare på befintlig kunskap. Detta gör att det alltid 
finns redan känd fakta att relatera nya upptäcker till, vilket är positivt för lärprocessen 
(Elfström m.fl. 2014, s. 25).  
 
Det finns många olika sätt att arbeta undersökande. I denna studie fokuseras det 
främst på undersökande arbetssätt utifrån ovanstående definition dvs. med fokus på 
laborationer och experiment då detta är undersökande arbetssätt som är vanligt 
förekommande i grundskolan.  
 
 
Laborationer och experiment 
Begreppet laboration förklaras i nationalencyklopedin som ”praktiskt 
naturvetenskapligt arbete, vanligen i undervisningssyfte” (Nationalencyklopedin, 
2016a). Hult (2000, s. 17-19) beskriver laborationen som ett tillfälle där eleven får 
möjlighet att pröva eller bekräfta en naturvetenskaplig teori. Laborationen innehåller 
flera delar, bland annat frågeställning, experiment och laborationsrapport med 



 

 4

slutsats. Nationalencyklopedin (2016b) definierar experiment som ”prövning av en 
hypotes, teori eller konstruktion för att om möjligt bekräfta eller vederlägga den”. I 
denna studie syftar experiment till de rent praktiska delarna i laborationsprocessen.  
 
Det finns två olika typer av laborationer, våta och torra. Torra laborationer innebär 
att eleverna inte kommer i kontakt med materialet utan genomför eller observerar 
laborationen med hjälp av en dator (Hult 2000, s. 8). Vid våta laborationer genomför 
eleverna laborationen och hanterar själva material, redskap och verktyg vid arbetet 
(Hult 2000, s. 22). Synen på laborationer och hur dessa kan användas i undervisning 
har pendlat med tiden. Vid slutet av 1800-talet ansågs laborationer främst vara till för 
att upptäcka ny kunskap. De skulle inte bekräfta befintliga teorier utan snarare låta 
eleverna på egen hand laborera med ett för dem okänt innehåll och på så sätt erövra 
nya kunskaper (Hult 2000, s. 7). Under 1900-talet presenterades en ny inställning till 
laborationer. Nu skulle laborationer i första hand syfta till att koppla det praktiska till 
en redan existerande teori. Eleverna skulle med hjälp av laborationer se att teorin 
fungerade i praktiken. Detta innebar att mindre fokus lades på frågor och 
upptäckande samt gjorde laborationerna mer strukturerade (Hult 2000, s. 7).  
 
Även på senare tid har syftet med laborationer i svensk skola förändrats. Johansson 
och Wickman (2012) har analyserat vad grundskolans fem senaste läroplaner säger om 
vad elever ska lära sig inom naturvetenskap. De fann i sin studie att läroplanerna från 
1962 och 1969, Lgr 62 och Lgr 69, inte uttrycker några krav på elevernas förmåga att 
planera undersökningar eller ställa egna frågor, något som beskrivs i senare läroplaner 
(Johansson & Wickman 2012, s. 205). Sedan läroplanen från 1980, Lgr 80 ska 
eleverna delta genom att själva utföra undersökningar och dra slutsatser, något som 
gäller genom samtliga läroplaner fram till idag. Från och med Lgr 80 har eleverna 
alltså getts en deltagande roll istället för den tidigare mer iakttagande rollen 
(Johansson & Wickman 2012, s. 205). Hur det undersökande arbetet ska genomföras 
har pendlat genom tiden, från att eleverna genomför laborationer utifrån en given 
instruktion, till att de själva konstruerar hur undersökningen ska genomföras. Aktuell 
läroplan, Lgr 11, går dock tillbaka till att eleverna ska genomföra undersökningar 
utifrån givna instruktioner då detta uttrycks som kunskapskrav (Johansson & 
Wickman 2012, s. 209).  
 
Under 90-talet påbörjades användandet av torra laborationer i och med utökat 
användande av datorer. För eleverna innebar torra laborationer att tiden ägnades åt 
förståelse för det undersökta fenomenet och sitt eget lärande (Hult 2000, s. 9). Torra 
laborationer har visat sig fördelaktiga då eleverna inte behöver lära sig att använda 
mätutrustning och tekniker för att genomföra undersökningarna, de kan dessutom 
genomföras när som helst och ställer inte krav på lokaler eller materialtillgång. Hult 
(2000, s.9) betonar dock att det finns få studier som jämfört torra och våta 
laborationer, varför det inte går att dra någon slutsats om vilket arbetssätt som är 
mest fördelaktigt.  
 
Sammanfattningsvis nämner Hult (2000, s. 12, 13) ett antal fördelar med laborativt 
arbete i skolan. Han menar att det motiverar eleverna och skapar ett intresse för 
naturvetenskapen eftersom laborationer ofta upplevs som roliga. De kan dessutom på 
ett bra sätt konkretisera det naturvetenskapliga innehållet och visa teoretisk fakta i 
praktiken. Vidare ger laborationer eleverna möjlighet att lära med alla sinnen, något 
som enligt Hult (2000, s. 13) har en positiv inverkan på lärprocessen.   
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Naturvetenskapligt språk och begreppsutveckling  
En av de största utmaningarna med naturvetenskaplig undervisning för både lärare 
och elever är användningen av det naturvetenskapliga språket. Ofta används begrepp 
som även förekommer i vardagligt språk, dock kan dessa få en helt annan betydelse 
då de sätts i ett naturvetenskapligt sammanhang. Begrepp som arbete, energi och 
lösning är exempel på ord som kan förvirra eleven eftersom de betyder olika saker 
beroende på kontext (Mortimer & Scott 2003, s. 11; Wickman & Persson 2008, s. 
124). Detta gör att det naturvetenskapliga språket kan bli ett av de största hindren för 
elevers lärande i naturvetenskap (Skolverket 2012, s. 85).  
 
Förutom att begrepp kan ha olika betydelse beroende på kontext behöver eleven även 
lära sig en rad specifika ämnesord. Liberg (2011, s. 175) har funnit att 90% av orden i 
en vanlig läromedelstext består av ord som är vanligt förekommande i dagligt 
språkbruk. Resterande 10% består av ämnesord specifika för naturvetenskap. 
Mortimer och Scott (2003, s. 16) lyfter problematiken kring bristande förståelse för 
ämnesspecifika ord genom ett exempel där fenomenet gravitation ska förklaras. 
Samtliga elever vet att en boll faller till marken om man släpper den ur sin hand, dock 
måste de förstå vad begreppet gravitation innebär innan de kan förstå den 
vetenskapliga förklaringen till varför bollen faller.  Utan förståelse för ämnesorden kan 
det bli mycket svårt för eleven att skapa ett korrekt naturvetenskapligt sammanhang 
då de läser en text eller deltar i ett samtal (Liberg 2011, s. 175). I takt med att eleverna 
utvecklar sin språkliga kompetens kan missförstånd rörande innehållets betydelse i 
större grad undvikas (Jönsson 2011, s. 107).  
 
Det ställs högre krav på elevernas språkliga kompetens ju äldre de blir, det är av den 
anledningen viktigt att stimulera språkutvecklingen redan från förskoleklass. 
Skolverket (2012, s. 86) beskriver hur yngre elever ofta kan berätta om enkla fenomen 
utan att koppla det till ett naturvetenskapligt begrepp. Istället använder de sina egna 
ord och beskriver utifrån tidigare erfarenheter. Eftersom de naturvetenskapliga 
begreppen kan upplevas abstrakta och svåra att förstå kan läraren hjälpa eleverna 
genom att konkretisera begreppen så att de enklare kan kopplas till elevernas eget 
berättande (Liberg 2011, s.176). Det är av stor vikt att läraren lyckas skapa samtal då 
elevernas möjlighet att delta och diskutera naturvetenskap är centralt för lärandet 
(Mortimer & Scott 2003, s. 3). Vid dessa samtal behöver läraren göra en avvägning 
när vardagliga begrepp kan användas och när de bör bytas ut mot naturvetenskapliga. 
Wickman och Persson (2008, s. 126) använder begreppet försvinner som exempel. Att 
säga att vattnet i en kastrull försvinner då det får stå och koka en längre stund 
beskriver vad som händer rent visuellt, dock bör eleverna uppmärksammas på att 
vattnet egentligen inte försvinner, utan omvandlas eftersom det annars kan bli svårare 
att förklara exempelvis vattnets kretslopp (Wickman & Persson 2008, s. 127).  
 
Vid arbete med yngre barns språkutveckling kan ett undersökande arbetssätt vara 
framgångsrikt då barn lär sig genom att känna, lukta och lyssna (Elfström 2014, s. 24). 
Dock kan de praktiska övningarna inte tala för sig själva, utan det är när lärare och 
elever samtalar kring uppgiftens innehåll som ett lärande möjliggörs (Mortimer & 
Scott 2003, s. 1). Wickman och Persson (2008, s. 127, 128) jämför inlärningen av 
naturvetenskapliga begrepp med den vanliga språkutvecklingen. Människor lär sig 
vanligtvis nya ord då de hör och använder orden i rätt sammanhang. Det är därför bra 
att låta eleverna möta nya begrepp under praktiskt arbete för att sedan lära sig att 
definiera dem (Wickman & Persson 2008, s. 128). Under arbetets gång är det viktigt 
att läraren finns närvarande för att stödja eleverna och uppmärksamma dem på nya 
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begrepp och dess betydelse. Det är inte självklart att eleverna utvecklar förståelse för 
begrepp då de undersöker, därför måste läraren kunna möta eleverna på deras nivå 
och därifrån hjälpa dem vidare i sin språkutveckling (Skolverket 2012, s. 93; Liberg 
2011, s. 181).  
 
 
Lärarens betydelse för elevers lärande 
Skolverket (2012, s. 26) beskriver att lärarens agerande har mycket stor betydelse för 
vilket lärande som erbjuds eleverna. Bland annat nämns hur lärare bör besitta 
egenskaper som tydlig, engagerad och empatisk. Dessutom ska läraren anpassa 
undervisningen efter varje elevs tidigare kunskaper och behov (Skolverket 2012, s. 
26). Lärarens ämnesdidaktiska kompetens består av kunskaper inom bland annat 
undervisningsteorier, teorier om lärande och elevers förutsättningar. Denna 
kompetens spelar en viktig roll för elevernas lärande (Skolverket 2012, s. 27).  
 
Lärare med en lägre ämnesdidaktisk kompetens kan känna osäkerhet inför 
undervisningen. Lärare som saknar tillräckliga ämneskunskaper kan få svårigheter att 
ta vara på elevernas frågor eftersom de själva är osäkra på ämnet, medan lärare med 
bristande didaktiska kunskaper har svårare att planera undervisning som synliggör 
naturvetenskapligt innehåll för eleverna (Skolverket 2012, s. 28, 30).  För att skapa så 
goda lärmiljöer som möjligt krävs alltså lärare med förmåga att organisera givande 
undervisning baserad på hög ämneskunskap. En god relation till eleverna krävs 
dessutom så att lärsituationer skapas som utgår från elevernas förutsättningar och 
tidigare kunskaper (Skolverket 2012, s. 31).  
 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vad tidigare forskning lyfter fram angående hur 
ett undersökande arbetssätt kan användas i grundskolan för att främja elevers lärande 
i naturvetenskap. Studien syftar till att besvara följande frågeställning: 
 

 Vad har, enligt tidigare forskning, visat sig vara betydelsefullt för elevers 
lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen kopplat till ett 
undersökande arbetssätt? 

 
 

Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur studien genomförts. Inledningsvis beskrivs studiens design 
och vilka etiska principer som gäller för studien. Hela sökprocessen beskrivs där det 
tydligt framgår hur den litteratur som ingår i studien valts ut. Avslutningsvis ges en 
sammanfattning av utvald litteratur samt hur denna kvalitetsgranskats och analyserats.   
 
 
Studiens design 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär en studie där tidigare 
forskning inom ett valt område granskas och sammanställs (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013 s. 31). För att genomföra en systematisk litteraturstudie 
krävs tillräckligt mycket data av god kvalité att bygga studien på. Dessa data består i 
en litteraturstudie av vetenskapliga rapporter och artiklar som alla är relevanta för 
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studiens syfte och frågeställning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013 
s.27, 31).  
 
En systematisk litteraturstudie ska innehålla ett antal delar och uppfylla vissa kriterier. 
En problemformulering, alltså en motivation till varför studien genomförs ska finnas 
med och utifrån denna formuleras forskningsfrågor som studien syftar till att besvara 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013 s. 32). Studien ska innehålla en 
bestämd strategi för hur data insamlas, granskas och väljs ut. För bästa resultat bör all 
tillgänglig forskning ingå i studien, i vissa fall påverkar dock utomstående faktorer 
som tid och pengar möjligheterna till ett så omfattande arbete (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013 s. 27, 31).  
 
Etiska aspekter 
Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas måste etiska överväganden göras. All 
forskning som bedrivs i Sverige ska följa vetenskapsrådets etiska regler (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 69). Reglerna är skrivna som riktlinjer och 
ska diskuteras inför varje ny studie. Vid systematiska litteraturstudier ska forskaren 
framförallt se över studiens urval och resultatpresentation. För att undvika falska eller 
missvisande resultat ska alla tillgängliga artiklar presenteras, oavsett om de stöder 
forskarens ståndpunkt eller ej (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 69, 
70).  
 
De artiklar som används vid en litteraturstudie ska följa de forskningsetiska kraven, 
det bör därför tydligt framgå vilka etiska överväganden som har gjorts, alternativt om 
artikeln är godkänd av en etisk kommitté (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013, s. 70). Björkdahl Ordell (2007, s.26) beskriver individskyddskravet som finns 
för att skydda deltagare i forskningsstudier från bland annat kränkning eller 
förödmjukelse. Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2007, 
s. 26, 27). Dessa fyra krav innebär att forskaren informerar deltagare om syftet med 
studien och att de har rätt att avsluta sin medverkan när som helst under studiens 
gång. Information som samlas in under studien får endast användas till ursprungligt 
ändamål. Samtliga deltagares anonymitet garanteras och berördas personuppgifter ska 
inte gå att nås av obehöriga (Björkdahl Ordell 2007, s. 26, 27). Under rubriken 
Kvalitetsgranskning ges en beskrivning av vilka etiska överväganden som gjorts i 
utvald litteratur. 
 
Sökord 
De sökord som använts valdes utifrån studiens syfte och frågeställning. Sökorden är 
framtagna med hjälp av PICOC-metoden vilket är en strukturerad metod för att få 
relevanta sökord (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 71). PICOC är 
en förkortning för Population, Intervention, Control, Outcome, Context. När 
sökorden till denna studie valdes ut användes främst population, intervention och 
context som i svensk översättning beskrivs som vem och vad studien handlar om 
samt det större sammanhanget för studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013, s. 71).   
 
I sökprocessen användes följande ord: undersökande arbetssätt, laborativt arbete, 
experiment, laboration, naturvetenskap, naturvetenskapliga begrepp, scientific inquiry 
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och teaching. Få engelska sökord användes eftersom sökningen i första hand syftade 
till att hitta svenska studier skrivna på det egna språket. 
 
Scientific inquiry är det engelska uttrycket för undersökande arbetssätt. Detta 
användes för att bredda sökningen då ”undersökande arbetssätt” gav förhållandevis få 
träffar. Ordet experiment stavas på samma sätt i engelsk översättning vilket innebar 
ett stort antal träffar, sökningen preciserades därför med ordet teaching för engelska 
resultat samt avgränsningen ”språk: svenska” för svenska resultat.  
 
Databaser 
Litteraturen till studien har sökts i litteraturdatabaser och vetenskapliga tidskrifter 
med relevans för studiens syfte. Sökprocessen har begränsats till en databas och en 
tidskrift eftersom dessa har ett, till denna studie, tillräckligt utbud av aktuell forskning 
inom det valda området. Litteratur till studien har sökts i databasen Avhandlingar.se 
och i den naturvetenskapliga tidskriften NorDiNa eftersom dessa innehåller forskning 
inom naturvetenskapernas didaktik samt forskning från Sverige.  
 
Avhandlingar.se innehåller doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar från 
svenska universitet (avhandlingar.se 2016). Databasen valdes ut eftersom den 
innehåller svensk forskning inom området naturvetenskapernas didaktik.  
 
NorDiNa (Nordic Studies in Science Education) är en tidskrift där artiklar om 
naturvetenskaplig undervisning publiceras. Samtliga artiklar genomgår innan 
publicering en refereegranskning, vilket innebär att de granskas av två oberoende 
personer samt av tidskriftens redaktörer (NorDiNa 2016).  
 
Avgränsningar 
Vid sök- och urvalsprocessen i denna studie gjordes vissa avgränsningar för att hitta 
relevant litteratur. Studien har begränsats till att endast innehålla avhandlingar, 
vetenskapliga artiklar samt licentiatuppsatser. Den litteratur som valts ut är antingen 
refereegranskad, vilket innebär att den genomgått en granskning av oberoende 
experter på området (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 62) eller så 
har den granskats i samband med opponering före publicering. Litteraturen 
begränsades till grundskolan med fokus på de lägre årskurserna.  
 
I studien har framförallt nationell forskning sökts. Dock har både engelska och 
svenska sökord använts för att även inkludera studier från Sverige skrivna på 
engelska. Nationell forskning har främst sökts eftersom studiens syfte och 
frågeställning berör den undervisning som bedrivs i svensk skola. Systematiska 
litteraturstudier bör främst fokusera på aktuell forskning (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström 2013, s. 31). Forskning som berör skola och utbildning anses vara 
färskvara eftersom det är en mycket föränderlig verksamhet. Vidare syftar denna 
studie till att besvara forskningsfrågor som rör dagens undervisning, av den 
anledningen har ingen litteratur äldre än 10 år använts. 
 
Sök- och urvalsprocesser 
I sökprocessen användes sökorden främst var för sig eftersom utfallen i de flesta fall 
blev hanterbara antalsmässigt och inte behövde preciseras ytterligare. Sökresultaten 
sorterades efter relevans varpå titlarna lästes. I de fall där titlarna beskrev ett innehåll 
kopplat till undersökande arbete, alternativt undervisning i naturvetenskap lästes även 
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abstract. Litteratur som valdes ut att läsas i helhet hade ett abstract där någon form av 
naturvetenskaplig undervisning kopplat till ett undersökande arbete presenterades. 
Litteratur som berörde gymnasiet eller förskolan valdes bort då denna studies fokus 
ligger på grundskolan. Litteratur som berörde undersökande arbete i andra ämnen än 
naturvetenskap valdes även de bort då denna studies frågeställning avser elevers 
lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen. I Tabell 1 redovisas sökresultat 
samt lästa titlar, abstract och fulltext.  
 
I databasen avhandlingar.se gjordes totalt 8 sökningar med olika sökord. Sökordet 
”Experiment” gav ett stort antal träffar inom områden som för studien ansågs 
irrelevanta. För att få ett mer hanterbart utfall gjordes två nya sökningar med samma 
sökord, dock med avgränsningar. Sökningen begränsades först genom att avgränsa 
språket till svenska, vilket enbart gav avhandlingar skrivna på svenska. Sedan gjordes 
en sökning med endast engelska träffar, dessutom lades ”teaching” till för att få 
träffar inom området undervisning. Totalt efter samtliga sökningar i avhandlingar.se 
lästes 12 abstract, varpå 5 avhandlingar valdes ut att läsas i fulltext (Tabell 1).   
 
I tidskriften NorDiNa gjordes totalt 7 sökningar med olika sökord. Då samtliga 
sökningar gav ett fåtal träffar användes inga avgränsningar eller kombinationer av 
sökord. Totalt lästes 2 abstract, varpå båda valdes ut att läsas i fulltext (Tabell 1).  
 
Tabell 1 – Utfall av genomförda sökningar 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract

Lästa 
Full-
text 

Avhandlingar.se Undersökande 
arbetssätt 

- 4 4 2 2 

Avhandlingar.se Scientific inquiry - 292 100 2 - 
Avhandlingar.se Laborativt arbete - 4 4 1 1 
Avhandlingar.se Experiment - 1798 10 - - 
Avhandlingar.se Experiment Språk: Svenska 63 63 3 - 
Avhandlingar.se Experiment + 

Teaching 
Språk: Engelska 18 18 2 - 

Avhandlingar.se Laboration - 3 3 1 1 
Avhandlingar.se Naturvetenskapliga 

begrepp 
- 28 28 1 1 

NorDiNa Scientific inquiry - 14 14 - - 
NorDiNa Naturvetenskap - 10 10 1 1 
NorDiNa Naturvetenskapliga 

begrepp 
- - - - - 

NorDiNa Experiment - 5 5 1 1 
NorDiNa Laborativt arbete - 2 2 - - 
NorDiNa Undersökande 

arbetssätt 
- - - - - 

NorDiNa Laboration - - - - - 
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Efter avslutad sökprocess lästes sju texter i sin helhet. Samtliga av dessa kunde 
kopplas till studiens frågeställning och valdes därför ut att användas i studien efter 
genomförd kvalitetsanalys, mer om denna går att läsa under avsnittet Kvalitetsanalys. 
 
Beskrivning av vald litteratur  
Till studien har fyra avhandlingar, två vetenskapliga artiklar samt en licentiatuppsats 
valts ut. Nedan följer en presentation av vald litteratur genom en kort 
sammanfattning av dess syfte, metod och slutsats samt en beskrivning av innehållets 
relevans för studiens frågeställning Vad har, enligt tidigare forskning, visat sig vara 
betydelsefullt för elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen kopplat till ett 
undersökande arbetssätt? I Tabell 2 redovisas vilken databas litteraturen hämtats ifrån 
samt vilka sökord som använts. 
 
Författare: Annie-Maj Johansson 
Titel: Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. 
Publicerad: Stockholms universitet 
Årtal: 2012 
Sammanfattning: Avhandlingen syftar till att belysa hur undersökande arbetssätt 
används i grundskolan samt vilket syfte som uttrycks med arbetssättet. I avhandlingen 
har data samlats in genom observationer, intervjuer och analys av läroplaner. Studiens 
resultat visar bland annat vikten av att läraren synliggör undervisningens mål och syfte 
vid undersökande arbetssätt samt hur övergripande och närliggande syften kan 
användas för att främja elevers lärande.  
Relevans: Avhandlingen har valts ut eftersom den berör undersökande arbete med 
fokus på grundskolans tidigare år.  
 
Författare: Torodd Lunde 
Titel: När läroplan och tradition möts. 
Publicerad: Karlstad universitet 
Årtal: 2014 
Sammanfattning: Denna licentiatuppsats syftar till att jämföra läroplanens 
beskrivning av undersökande arbetssätt med det arbete som faktiskt sker i skolan. I 
studien har lärare intervjuats för att ge sin syn på undersökande arbete. Uppsatsens 
resultat belyser bland annat undervisningstraditioner och hur dessa påverkar lärares 
arbete vid undersökande arbetssätt. Vidare diskuteras även lärares olika mål med 
undersökande arbete samt hur läraren agerar efter dessa.  
Relevans: Denna studie valdes ut eftersom den berör undersökande arbetssätt i 
grundskolan. Deltagande lärare är främst verksamma i grundskolans högre årskurser, 
dock anses ämnet relevant för frågeställningen då studien berör hur lärares olika 
inställning påverkar undervisningen.  
 
Författare: Per Högström 
Titel: Laborativt arbete i grundskolans senare år – lärares mål och hur de implementeras. 
Publicerad: Umeå universitet 
Årtal: 2009 
Sammanfattning: Avhandlingens syfte är att undersöka lärares mål med 
undersökande arbete samt att se hur lärarna arbetar för att nå dessa mål. 
Avhandlingen består av fyra studier där lärare och elever intervjuats och observerats. 
Resultatet visar hur introduktion, instruktion och lärarens agerande påverkar vilka mål 
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som synliggörs för eleverna, och hur detta i sin tur påverkar elevernas lärande vid 
undersökande arbetssätt.  
Relevans: Avhandlingen valdes ut eftersom den berör laborationer, som är en del av 
undersökande arbete, i grundskolan. Den lyfter dessutom hur lärare arbetar och kan 
arbeta för att göra laborativt arbete meningsfullt för eleverna.  
 
Författare: Gunilla Gunnarsson 
Titel: Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner. 
Publicerad: Linköpings universitet 
Årtal: 2008 
Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa hur kommunikation och 
språkbruk kan bidra till elevernas kunskapsutveckling vid laborativt arbete. 
Författaren har intervjuat lärare samt observerat lektioner i ellära där eleverna 
presenteras för ett okänt innehåll. Studiens resultat visar att undersökande arbete där 
eleverna saknar förkunskaper i ämnet begränsar elevernas möjligheter till lärande. 
Dessutom lyfts kommunikationens betydelse för lärandet samt vikten av att koppla 
undervisningen till elevers tidigare erfarenheter.  
Relevans: Avhandlingen berör laborationer i grundskolan vilket är en del av ett 
undersökande arbetssätt. Vidare presenteras hur faktorer som kommunikation och 
synliggjorda syften kan användas för att skapa meningsfullt undersökande arbete. 
 
Författare: Anna-Karin Westman 
Titel: Meningsskapande i det naturvetenskapliga klassrummet 
Publicerad: Umeå universitet 
Årtal: 2016 
Sammanfattning: Avhandlingens syfte är att undersöka hur elever kan skapa mening 
i mötet med naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Observationer och intervjuer 
ligger till grund för studien som genomförts i grundskolans årskurs 5 och 9 samt i 
klasser på gymnasiet. Resultatet visar bland annat hur diskussioner, samtal och 
undervisningens koppling till elevernas tidigare erfarenheter bidrar till 
meningsskapande under NO-undervisningen. 
Relevans: Avhandlingen anses relevant då den undersökt elever i grundskolans 
årskurs 5 och 9, dessutom berör den hur faktorer som kommunikation och 
erfarenhetsbaserad undervisning bidrar till elevers meningsskapande i naturvetenskap. 
 
Författare: Löfgren, Schoultz, Johnsson & Domingo Ostergaard 
Titel: Engagerande samtal i det naturvetenskapliga klassrummet 
Årtal: 2014 
Publicerad: NorDiNa 
Sammanfattning: Artikelns syfte är att belysa hur elever engageras i produktiva 
samtal vid undersökande arbetssätt i naturvetenskap. I artikeln jämförs två lärares 
arbete för att skapa givande samtal i klassrummet. Resultatet visar att lärarens förmåga 
att skapa engagerande samtal mellan elever är direkt avgörande för att det 
naturvetenskapliga innehållet ska synliggöras. Vidare belyser studien hur elevernas 
ämnesspråkliga kompetens är av stor betydelse för lärandet.  
Relevans: Artikeln är relevant då den berör undersökande arbete i grundskolans 
årskurs 5 och 6. I studien jämförs lärare verksamma i Danmark och Sverige, dock 
ligger fokus på hur läraren arbetar för att skapa givande samtal vilket gör att studien är 
relevant trots att delar av datainsamlingen skett utanför Sverige. Artikeln berör även 
språket och hur detta kan påverka vilket lärande som erbjuds vid undersökande 
arbetssätt.  
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Författare: Pernilla Nilsson 
Titel: Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment 
Publicerad: NorDiNa 
Årtal: 2012  
Sammanfattning: Artikelns syfte är att undersöka hur elever resonerar kring 
experiment utförda i klassrummet kopplade till deras tidigare erfarenheter. Artikeln 
beskriver hur 11-åringar i Sverige under en fältdag på nöjesfältet Liseberg fått 
undersöka olika fysikaliska fenomen. Deras upptäckter bearbetas senare i 
klassrummet där eleverna i grupper diskuterar naturvetenskapliga fenomen samt 
relaterar dessa till sina erfarenheter på nöjesfältet. Artikelns resultat belyser vikten av 
att använda elevernas egna erfarenheter som grund vid undersökande arbete. 
Dessutom beskriver författaren hur naturvetenskapliga begrepp kan beskrivas och 
synliggöras genom experimenten samt hur läraren kan arbeta för att skapa 
elevdiskussioner som leder till lärande.  
Relevans: Artikeln är relevant då den beskriver undervisning i naturvetenskap i 
grundskolan samt belyser hur diskussioner utifrån gemensamma erfarenheter kan 
bidra till lärande vid experiment, som är en del i ett undersökande arbetssätt.   
 
Tabell 2 – Vald litteratur 
Författare 
(årtal) 

Titel Sökord Databas 

Johansson, 
A-M. (2012) 

Undersökande arbetssätt i 
NO-undervisningen i 
grundskolans tidigare 
årskurser 

Undersökande 
arbetssätt 

Avhandlingar.se 

Lunde, T. 
(2014) 

När läroplan och tradition 
möts: Om lärarfortbildning 
och undersökande 
aktiviteters syfte inom den 
laborativa NO-
undervisningen i 
grundskolans senare del 

Undersökande 
arbetssätt 

Avhandlingar.se 

Högström, 
P (2009) 

Laborativt arbete i 
grundskolans senare år: 
lärares mål och hur de 
implementeras 

Laborativt arbete Avhandlingar.se 

Gunnarsson, 
G. (2008) 

Den laborativa 
klassrumsverksamhetens 
interaktioner 

Laborationer Avhandlingar.se 

Westman, 
A-K. (2016) 

Meningsskapande möten i 
det naturvetenskapliga 
klassrummet 

Naturvetenskapliga 
begrepp 

Avhandlingar.se 

Löfgren 
m.fl. (2014) 

Engagerande samtal i det 
naturvetenskapliga 
klassrummet 

Naturvetenskap NorDiNa 

Nilsson, P. 
(2012) 

Barns kommunikation och 
lärande i fysik genom 
praktiska 
experiment 

Experiment NorDiNa 
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Kvalitetsgranskning 
I detta avsnitt presenteras hur utvald litteratur granskats för att säkerställa dess 
trovärdighet och kvalitet. I urvalsprocessen valdes endast avhandlingar eller 
vetenskapliga artiklar ut. Artiklarna har genomgått en refereegranskning innan de 
publicerats, vilket innebär att de granskats av oberoende experter som garanteras dess 
trovärdighet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 62). Även 
avhandlingarna är granskade genom opponering innan de publicerats.  
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 114, 115) beskriver att en 
kvalitetsgranskning minst bör innefatta syfte, metod, resultat och slutsats. För att en 
studie ska anses hålla hög kvalitet bör följande frågor kunna besvaras med ”Ja” 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 114): 
 

1. Går det att utläsa syftet med studien? 
2. Går det att utläsa studiens resultat? 
3. Är resultaten giltiga?  

 
Vid granskning av litteraturen framkom det att dessa frågor kunde besvaras med ”Ja”, 
utvald litteratur anses därför trovärdig. Studiens ålder kan också påverka 
trovärdigheten då forskning beskrivs som färskvara. I denna studie har avgränsningar 
gjorts som innebär att litteraturen inte är äldre än 10 år.   
 
De etiska överväganden som gjorts i vald litteratur har granskats för att säkerställa att 
de fyller denna studies krav på etiska aspekter. I samtliga avhandlingar som valts ut till 
studien finns tydliga beskrivningar av de etiska överväganden som gjorts, vilka alla är i 
linje med denna studies krav. I de fall där det inte gått att utläsa vilka etiska 
överväganden som gjorts har studien granskats för att säkerställa att samtliga deltagare 
är anonyma, detta gäller Lundes (2014) licentiatuppsats samt de två artiklar som 
publicerats av NorDiNa (Löfgren m.fl. 2014; Nilsson 2012). Samtliga av de tre 
texterna uppfyller anonymitetskravet för denna studie då samtliga deltagares namn är 
borttagna alternativt fingerade.  
 
 
Innehållsanalys 
Målet med en innehållsanalys är att finna gemensamma faktorer i texterna. Dessa 
gemensamma faktorer presenteras i den här studien som huvudteman och 
underteman, vilka har identifierats genom att texterna lästs och kategoriserats efter 
innehåll (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 147). Det innehåll som 
valdes ut kunde kopplas till studiens frågeställning om vad som visat sig betydelsefullt 
för elevernas lärande vid undersökande arbetssätt. Användbara citat eller avsnitt 
sorterades under nyckelord, som här benämns som underteman. Då flera av dessa 
underteman berörde likande faktorer slogs dessa samman och bildade tre 
huvudteman som utgör betydelsebärande faktorer för elevers lärande (Tabell 3). De 
huvudteman som funnits och som kan besvara studiens frågeställning är: Vikten av 
att tydliggöra mål och syfte med undersökande arbetssätt, Språket och 
kommunikationens betydelse för lärande, samt vikten av att koppla till elevers tidigare 
erfarenheter. I Tabell 3 presenteras studiens huvudteman samt de underteman som 
framkom vid innehållsanalysen.   
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Tabell 3 – Huvudteman med underteman 

 
 
Varje huvudtema består av ett eller flera underteman. Huvudtemat Vikten av att 
tydliggöra mål och syfte med undersökande arbetssätt har följande underteman: 
Lärares mål och syfte, Lärares agerande och upprätthållande av tänkta syften samt Synliggöra 
syften. Det innehåll som funnits rörande Begreppsutveckling och Kommunikation har slagits 
samman till studiens andra huvudtema Språket och kommunikationens betydelse för 
lärande. Avslutningsvis berör huvudtemat Vikten av att koppla till elevers tidigare 
erfarenheter det innehåll som funnits angående hur väl undervisningen knyter an till 
elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnet (Tabell 3). I Tabell 4 redovisas 
identifierade underteman samt vilka texter de återfunnits i.  
 
 
Tabell 4 – Identifierade underteman  
Författare (årtal) Titel Underteman 
Johansson, A-M. 
(2012) 

Undersökande arbetssätt i 
NO-undervisningen i 
grundskolans tidigare 
årskurser 

 Lärares mål och syfte 
 Lärarens agerande och 

upprätthållande av 
tänkta syften 

 Synliggöra syften  
 Begreppsutveckling 
 Kommunikation 
 Tidigare erfarenheter 

Lunde, T. (2014) När läroplan och tradition 
möts: Om lärarfortbildning 
och undersökande 
aktiviteters syfte inom den 
laborativa NO-
undervisningen i 
grundskolans senare del 

 Lärares mål och syfte 
 Synliggöra syftet  

 

Högström, P (2009) Laborativt arbete i  Lärares mål och syfte 

Vikten av att tydliggöra 
mål och syfte med 
undersökande 
arbetssätt 

Språket och kommunikationens 
betydelse för lärande  

Vikten av att koppla 
till elevers tidigare 
erfarenheter 

 Lärares mål och 
syfte 

 Lärarens agerande 
och 
upprätthållande 
av tänkta syften 

 Synliggöra syften  
 

 Begreppsutveckling 
 Kommunikation 

 

 Tidigare 
erfarenheter 

 Tidigare 
kunskaper 
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grundskolans senare år: 
lärares mål och hur de 
implementeras 

 Lärares agerande och 
upprätthållande av 
tänkta syften 

 Synliggöra syftet 
 

Gunnarsson, G. 
(2008) 

Den laborativa 
klassrumsverksamhetens 
interaktioner 

 Lärares mål och syfte 
 Lärares agerande och 

upprätthållande av 
tänkta syften 

 Synliggöra syftet 
 Begreppsutveckling 
 Kommunikation 
 Tidigare erfarenheter 

Westman, A-K. 
(2016) 

Meningsskapande möten i 
det naturvetenskapliga 
klassrummet 

 Lärarens agerande och 
upprätthållande av 
tänkta syften 

 Kommunikation 
 Tidigare erfarenheter 

Löfgren m.fl. (2014) Engagerande samtal i det 
naturvetenskapliga 
klassrummet 

 Begreppsutveckling 
 Kommunikation 
 Tidigare erfarenheter 

Nilsson, P. (2012) Barns kommunikation och 
lärande i fysik genom 
praktiska 
experiment 

 Begreppsutveckling 
 Kommunikation 
 Tidigare erfarenheter 

 
 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras avhandlingarna och artiklarnas resultat som kan kopplas till 
studiens frågeställning. Resultatet syftar till att belysa hur elever kan utveckla 
kunskaper om naturvetenskapliga fenomen och begrepp genom ett undersökande 
arbetssätt. Resultatet är uppdelat efter de huvudteman som identifierats i den lästa 
litteraturen, vilka är: Vikten att tydliggöra mål och syfte med undersökande arbetssätt, Språket 
och kommunikationens betydelse för lärande, samt Vikten av att koppla till elevers tidigare 
erfarenheter. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där de viktigaste faktorerna för 
en framgångsrik undervisning kopplad till undersökande arbete presenteras.  
 
Vikten av att tydliggöra mål och syfte med undersökande 
arbetssätt 
Det första temat berör vilka mål och syften lärare uttryckt i samband med 
undersökande arbetssätt, med ett särskilt fokus på de mål som kopplar till att stödja 
elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp och fenomen samt hur dessa mål 
synliggörs för eleverna och vilken effekt det kan ha för lärprocessen. Under avsnittet 
lyfts problematik kring hur lärares agerande påverkar elevernas uppfattning av 
undervisningens syften och mål. Avslutningsvis presenteras övergripande och 
närliggande syften och hur dessa kan användas för att koppla undersökande arbete 
med lärarens planerade syfte, dvs. vad eleverna skall erbjudas att lära sig.   
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Lärares mål och syfte 
Högström (2009, s. 60) fann genom intervjuer med verksamma lärare att målet med 
undersökande arbetssätt i de flesta fall var att eleverna skulle utveckla nya kunskaper 
och få en ökad förståelse för det naturvetenskapliga innehållet. Elevernas förmåga att 
utföra laborationer samt att höja motivationen för ämnet nämndes i mindre 
utsträckning som tänkbara mål med undervisningen (Högström 2009, s. 51). Även 
Gunnarsson (2008, s. 217) intervjuade en lärare som uttryckte att elevernas förståelse 
för det undersökta fenomenet var det främsta syftet med laborationen. Lunde (2014, 
s. 69, 70) uppmärksammade däremot att de observerade lärarna ofta saknade konkreta 
mål för vilket naturvetenskapligt innehåll eleverna skulle lära sig, och istället lade 
fokus på laborationsrapport, tillvägagångssätt och att formulera korrekta slutsatser. 
Vid dessa tillfällen var laborationsrapporten viktigast medan elevernas slutsatser 
beskrevs som en omformulering av lärobokens förklaring av det undersökta 
fenomenet (Lunde 2014, s. 68). Även Johansson (2012, s. 70) fann att 
laborationsrapporten och hur denna kan konstrueras var det främsta syftet med det 
laborativa arbetet. De lärare hon intervjuat angav förmågan att genomföra 
undersökningar som främsta syfte medan kunskapsutveckling om naturvetenskapliga 
förklaringar kom i andra hand (Johansson 2012, s. 47).  
 

Lärarens agerande och upprätthållande av tänkta syften 
Johansson (2012, s. 53) lyfter kritiska ansatser som riktats mot undersökande arbete 
då det anses svårt att utveckla kunskaper i naturvetenskap utifrån praktiskt arbete om 
förkunskaper i ämnet saknas. Enligt kritiker får eleverna sällan förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen då de arbetar praktiskt eftersom de inte kan dra relevanta 
slutsatser då de saknar förkunskaper. Högström (2009, s. 63) fann i sin studie att 
lärarens agerande spelade stor roll i vad eleverna erbjöds lära sig, samt vad de 
uppfattade som viktigt under laborationsarbete. Även i de fall där ett uttalat syfte med 
laborationen funnits uppfattar eleverna nya syften utifrån hur läraren agerar och vad 
som kommuniceras under lektionens inledning och gång (Högström 2009, s. 55). I 
Högströms (2009, s. 52) studie framkom det att lärarna inledningsvis talade om 
elevernas lärande och kunskapsutveckling för att vid undervisningstillfället fokusera 
på laborationens genomförande och elevernas laborativa färdigheter. Vid 
elevintervjuer framkom att lärarens mål angående kunskapsutveckling inte nått fram 
till eleverna då dessa uppfattat andra mål med laborationen än de lärarna uttryckt 
under intervjuerna (Högström 2009, s. 54). Lärarna hade alltså svårt att nå de mål de 
själva satt upp för undervisningen. Trots att de flesta lärarna uttryckte 
kunskapsutveckling som främsta mål för laborationerna hamnade fokus under 
instruktionerna på tillvägagångssätt och utförande (Högström 2009, s. 58). 
Gunnarsson (2008, s. 219) har observerat hur instruktioner inför det undersökande 
arbetet fokuserar främst på vad och hur eleverna ska genomföra uppgiften, inte vad 
de ska lära sig. Detta tolkar hon som att lärarna antar att eleverna själva klarar av att 
koppla sina observationer till ett naturvetenskapligt innehåll. Eleverna fokuserar i sin 
tur på den information de fått i instruktionen, alltså görandet och inte vad de 
förväntas lära sig (Gunnarsson 2008, s. 220). Även Westman (2016, s. 55) har 
liknande erfarenheter från observationer där elever främst fokuserar på hur material 
och utrustning ska hanteras under laborationen. Elevernas frågor rör framförallt hur 
laborationsrapporten ska formuleras eller vad de ska göra, inte vilket innehåll de ska 
observera (Westman 2016, s. 48). Högström (2009, s. 63) drar slutsatsen att läraren 
bör vara tydlig i sitt syfte och sedan agera därefter under hela arbetet så att eleverna 
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under arbetets gång inte fokuserar på annat än det naturvetenskapliga innehåll 
laborationen syftar till att visa.  
 
Gunnarsson (2008, s. 240) beskriver hur lärarens handlingar kan hjälpa eleverna att 
uppmärksamma specifika fenomen under laborationen och att det är detta som startar 
elevernas lärprocess då de får möjlighet att bygga en egen relation till det undersökta 
fenomenet. Även om eleverna är medvetna om vad de förväntas observera under 
laborationer behöver de hjälp att finna relevanta slutsatser i materialet (Johansson 
2012, s. 53). Både Johansson (2012, s. 55) och Högström (2009, s. 54) betonar vikten 
av lärarens roll i det undersökande arbetssättet eftersom det inte finns garantier att 
eleverna själva förstår innehållet eller klarar av att relatera sitt laborerande till ett 
naturvetenskapligt innehåll.  
 

Att synliggöra syftet för eleverna 
I de fall där eleverna inte är medvetna om lärarens syfte och mål får eleverna sämre 
möjligheter att agera och reflektera över de fenomen undersökningen är tänkt att 
behandla. För att undvika detta, och erbjuda eleverna nya kunskaper, är det viktigt att 
läraren synliggjort sitt syfte för eleverna så att de får möjlighet att reflektera över rätt 
händelser vid undersökningar och laborationer (Johansson 2012, 54). Om eleverna 
inte är medvetna om lärarens syfte tvingas de gissa utifrån egna erfarenheter. 
Högström (2009, s. 55, 58) har kommit till samma slutsats som Johansson (2012) 
angående synliggjorda syften. Han menar att läraren måste kommunicera sitt syfte 
med eleverna för att det undersökande arbetet ska bli meningsfullt, dessutom är det 
av stor vikt att läraren under hela arbetet står fast vid sitt ursprungliga syfte och agerar 
efter detta under instruktion, arbete och uppföljning. Genom att uppmärksamma 
eleverna på syftet erbjuds de istället att samtala, undersöka eller göra förutsägelser 
som är relevanta i sammanhanget (Johansson 2012, s. 54). Gunnarsson (2008, s. 143) 
har i sin studie funnit liknande resultat i de fall där läraren haft ett outtalat syfte med 
laborationen. Hon menar att läraren tar för givet att eleverna uppfattar och förstår de 
fenomen de arbetar med. Faran är att eleverna istället fokuserar på utförandet av 
laborationen utan att reflektera över de fenomen som undersöks eller vad de kan lära 
sig av resultatet (Gunnarsson 2008, s. 143, 218).  
 
Johansson (2012, s. 43) beskriver hur närliggande och övergripande syften kan 
användas i undervisningen för att hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. Det 
övergripande syftet är det syfte läraren har med undervisningen. Det består av ett 
naturvetenskapligt innehåll, oftast hämtat ur läroplanen, som eleverna ska lära sig 
(Johansson 2012, s. 43). Det närliggande syftet är anpassat efter elevernas nuvarande 
kunskaper och används som en brygga för att nå fram till en förståelse för det 
övergripande syftet, som kan vara svårt för eleverna att förstå innan de fått egna 
erfarenheter om ämnet (Johansson 2012, s. 43). Johansson (2012, s. 56) menar att 
elever som inte uppmärksammats på det övergripande syftet får sämre möjligheter att 
koppla laborationsresultatet till det naturvetenskapliga innehållet. Lunde (2014, s. 66) 
har funnit samma mönster i sin studie där eleverna inte uppmärksammats på 
undersökningens syfte utan endast arbetat utifrån en färdig frågeställning med målet 
att komma fram till rätt resultat, utan återkoppling till ett naturvetenskapligt innehåll. 
Då läraren istället synliggör syftet med laborationen för att sedan koppla slutsatserna 
till det övergripande syftet synliggörs målet för laborationen för eleverna och de kan 
närma sig det naturvetenskapliga fenomenet det är tänkt att de ska lära sig (Johansson 
2012, s.56).  
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Språket och kommunikationens betydelse för lärande 
Följande avsnitt behandlar de resultat som identifierats i utvald litteratur rörande 
elever och lärares kommunikation i samband med undersökande arbetssätt. 
Inledningsvis beskrivs elevers begreppsutveckling samt hur läraren kan arbeta för att 
utveckla elevers naturvetenskapliga språk. Avslutningsvis beskrivs språkets betydelse 
för lärandet och konsekvenserna av bristfälliga naturvetenskapliga språkkunskaper.  

Begreppsutveckling 
Förutom att dra slutsatser och uppfatta naturvetenskapliga fenomen vid 
undersökande arbete behöver eleverna även behärska naturvetenskapens begrepp och 
språkbruk. Då ett naturvetenskapligt språk används vid undersökande arbete kan 
detta bli ett hinder om eleverna inte behärskar språket tillräckligt väl. Eleverna kan 
fastna vid begrepp de inte är bekanta med eller missförstå budskapet i t.ex. en 
laborationsinstruktion vilket leder till att de tvingas fokusera på att förstå språket 
istället för att undersöka det tänka innehållet vid experiment och laborationer 
(Gunnarsson 2008, s. 235).  
 
Gunnarsson (2008, s. 235) menar att utvecklingen av ett naturvetenskapligt språkbruk 
kan liknas vid lärandet av vilket främmande språk som helst. Då ett nytt språk ska 
läras behöver eleverna använda sig av språkets ord och begrepp. Johansson (2012, s. 
55) menar att lärare i grundskolans lägre årskurser ofta använder samma språkbruk 
som eleverna, vilket inte utvecklar elevernas förmåga att använda ett 
naturvetenskapligt språk. Även i Gunnarssons (2008, s. 232) resultat framkommer det 
att vid majoriteten av observationerna tilläts eleverna använda främst vardagligt 
språkbruk och ombads inte heller att använda ett mer naturvetenskapligt språk. För 
att eleverna ska ges möjlighet att lära sig nya begrepp krävs det att personer 
runtomkring dem, i det här fallet läraren, behärskar de nya begreppen (Löfgren m.fl. 
2014, s. 143). Gunnarsson (2008, s.240) menar att läraren behöver hjälpa eleverna att 
utveckla det vardagliga språket mot ett mer naturvetenskapligt språk genom att påvisa 
likheter och skillnader mellan de båda språken. Även Johansson (2012, s. 55) påvisar 
vikten av att läraren kopplar elevernas vardagsspråk till det naturvetenskapliga 
språket, så att de får möjlighet att utveckla sin förståelse för nya naturvetenskapliga 
begrepp.  
 
Nilsson (2012, s. 67) lyfter de positiva effekterna ett undersökande arbetssätt kan ha 
för elevernas språkutveckling. Efter en fältdag på Liseberg observerade hon elevernas 
diskussioner kring olika naturvetenskapliga fenomen så som gravitation, luftmotstånd 
och G-krafter. Hon fann elevernas diskussioner mycket givande då de kopplade 
samman sina erfarenheter från Liseberg med naturvetenskapliga fenomen. Under 
samtalens gång skiftade eleverna från ett vardagsspråk mot ett allt mer 
naturvetenskapligt språk då de klarade av att koppla ihop sina upptäckter med 
naturvetenskapliga begrepp.  (Nilsson 2012, s. 68).  
 

Kommunikationens betydelse för lärandet 
Även då elever har ett utvecklat naturvetenskapligt språk betonar Löfgren m.fl. (2014s 
s. 143) vikten av att läraren finns tillgänglig för att stödja och delta i elevernas 
diskussioner. Genom att leda samtalen rätt och synliggöra det naturvetenskapliga 
innehållet skapas givande diskussioner vilka möjliggör lärande. Både Nilsson (2012, s. 
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58) och Gunnarsson (2008, s. 235) beskriver språket som en grundläggande 
förutsättning för elevens lärande. Nilsson (2012, s. 58) menar att det är vid 
kommunikation i klassrummet som lärande sker.  
 
Nilsson (2012, s. 67) beskriver hur kommunikation och diskussion utifrån ett 
undersökande arbetssätt främjar elevens lärande i naturvetenskap. Utifrån sina studier 
drar hon slutsatsen att experiment och undersökningar är bra utgångspunkter för att 
skapa diskussioner som hos eleverna leder till lärande. Hon fann att eleverna 
engageras i experimenten och senare inte bara diskuterar observerade händelser och 
fenomen, utan även vad dessa kan bero på (Nilsson 2012, s. 67). Även Johansson 
(2012, s. 57) ser möjligheterna med klassrumsdiskussioner och betonar vikten av att 
lärare och elever har liknande erfarenheter så att alla kan delta i samtalen. Westman 
(2016, s. 53) nådde liknande resultat då hon observerade elevers samtal efter 
gemensamma undersökningar och fann att de skapade givande diskussioner som med 
lärarens hjälp kunde kopplas till undersökningens naturvetenskapliga innehåll. 
 
 
Vikten av att koppla till elevers tidigare erfarenheter 
Det tredje huvudtemat som identifierats i utvald litteratur berör hur lärare kan arbeta 
med elevers tidigare erfarenheter. Det har i studien visat sig viktigt att vid 
undersökande arbete antingen utgå ifrån något eleverna redan vet, alternativt inleda 
ett arbetsområde med att erbjuda eleverna gemensamma erfarenheter genom 
exempelvis laborationer eller fältdagar.  
 
Westman (2016, s. 55) ställer sig kritisk till laborationsarbete där eleverna undersöker 
ett för dem okänt naturvetenskapligt fenomen eftersom hon inte anser att detta 
erbjuder eleverna möjlighet att utveckla nya kunskaper. Anledningen är att eleverna 
inte har tillräckliga kunskaper om bakomliggande teorier för att dra egna slutsatser. 
För att laborationsarbete ska leda till lärande menar hon att innehållet måste vara 
sedan tidigare känt för eleverna (Westman 2016, s. 51). Gunnarsson (2008, s. 221) har 
dragit liknande slutsatser och jämför laborationsarbetet med vetenskapsmän som 
ställer nya hypoteser och testar dessa utifrån en befintlig teori. Hon fann i sin studie 
att eleverna tvingades gissa laborationens utgång trots att de saknade kunskaper om 
teorin den aktuella laborationen byggde på. Eleverna behöver då hjälp att tolka sina 
observationer eftersom det är svårt att dra slutsatser när de inte känner till den 
bakomliggande teorin (Gunnarsson 2008, s. 221; Johansson 2012, s. 53).  
 
Flera av studierna som ingår i denna litteraturstudie visar att undersökande arbete i 
större utsträckning leder till lärande då det baseras på elevernas tidigare erfarenheter. 
Löfgren m.fl. (2014, s. 142) observerade goda exempel där eleverna, på grund av sina 
tidigare erfarenheter i ämnet, var aktiva under arbetet och kunde koppla sina 
observationer till tidigare kunskap. Även Nilsson (2012, s. 68) uppmärksammade hur 
eleverna skapade en djupare förståelse vid experiment och samtal då de hade tidigare 
erfarenheter i ämnet.  
 
Sammanfattning 
Det finns flera faktorer som påverkar vilket lärande som möjliggörs för eleven då ett 
undersökande arbetssätt används. Enligt utvald litteratur är lärarens synliggörande av 
syftet, det naturvetenskapliga språket och arbetets koppling till tidigare erfarenheter 
av stor betydelse för elevens kunskapsutveckling.  
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Att lärare synliggör syftet med undersökande arbetssätt har i studien visat sig 
betydelsefullt eftersom det hjälper eleverna att fokusera på rätt saker under 
laborationer. Gunnarsson (2008, s. 143, 218) förklarar t.ex. risken med otydliga syften 
då det kan leda till att eleverna fokuserar mer på själva görandet än innehållet 
eftersom de inte är medvetna om vad de förväntas lära sig. Det är även viktigt att 
läraren under hela arbetet agerar i enlighet med sitt uttalade syfte för att inte vilseleda 
eleverna, något bland annat Högström (2009, s. 55) lyfter då han beskriver hur elever 
kan uppfatta nya syften utifrån lärarens agerande.  
 
Den andra viktiga faktorn vid undersökande arbetssätt är elevernas förmåga att förstå 
och använda ett naturvetenskapligt språk, något både Nilsson (2012, s.58) och 
Gunnarsson (2008, s. 235) poängterar då de beskriver språket som en förutsättning 
för lärande. En bristande förståelse för naturvetenskapliga begrepp kan hindra elever 
från att ta till sig teoretiskt innehåll eftersom de tvingas fokusera på språket istället för 
sammanhanget. Det är därför viktigt att elever får möjlighet att utveckla sitt 
naturvetenskapliga språk genom att använda det tillsammans med läraren som kan ge 
stöd och utveckla språkkompetensen (Löfgren m.fl. 2014, s. 143) 
 
Slutligen bör undersökande arbetssätt kopplas till elevernas tidigare erfarenheter för 
att möjliggöra lärande. Studiens resultat visar att elever blir aktiva deltagare om de har 
egna erfarenheter och kunskaper i det aktuella ämnet, detta eftersom det är svårt att 
dra slutsatser om tidigare teoretisk kunskap saknas. Bland annat Nilsson (2012, s. 68) 
beskriver hur eleverna kan skapa en djupare förståelse av naturvetenskapliga fenomen 
vi undersökande arbete då de har tidigare erfarenheter i ämnet.  
 
 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. Under metoddiskussion lyfts 
styrkor och svagheter med den metod som använts då studien genomförts. 
Resultatdiskussionen diskuterar studiens resultat i relation till studiens bakgrund. 
Resultatdiskussionen utgår från de teman som identifierats i vald litteratur.  
 
Metoddiskussion 
Metoddiskussionen syftar till att synliggöra studiens styrkor och svagheter (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.50). Nedan diskuteras studiens sök- och 
urvalsprocess, kvalitetsgranskning samt studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet.  

Sök- och urvalsprocess 
I detta avsnitt diskuteras studiens avgränsningar, hur sökorden valts ut och använts 
samt hur urvalsprocessen gått till då litteraturen till studien valdes ut.  
 
Studien avgränsades från början till att gälla grundskolans årskurs F-3. Under 
sökprocessen togs detta krav bort och studien breddades till att gälla hela grundskolan 
eftersom funnen litteratur i stor utsträckning gällde även elever på högstadiet. 
Studiens huvudfokus låg dock kvar på grundskolans tidigare år. Att kravet ändrades 
under sökprocessen har inte påverkat val av litteratur till studien eftersom sökorden 
inte preciserar någon årskurs. Ett krav på litteraturen som valts ut var att den skulle 
ha genomgått en granskning för att säkerställa kvaliteten, antingen genom peer-review 
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eller opponering. Detta medför att litteraturen i studien håller en hög kvalitet. Vidare 
söktes forskning genomförd i Sverige de senaste 10 åren. Forskning inom området 
skola och didaktik anses vara färskvara vilket innebär att äldre forskning kan vara 
inaktuell och ge ett mindre trovärdigt resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 115).  
 
Sökorden har valts ut utifrån studiens syfte och frågeställning med hjälp av PICOC-
metoden (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 71). Främst svenska 
sökord har använts med undantag för experiment, som är detsamma i engelsk 
översättning, samt undersökande arbetssätt som användes i både svensk och engelsk 
översättning. Att sökorden är starkt kopplade till studiens frågeställning är en styrka 
eftersom det innebär att träffarna i högre grad är relevanta för studiens syfte 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 83). Med undantag för 
”experiment” och ”scientific inquiry” gav varje sökning få träffar vilket innebar att 
samtliga titlar lästes (Tabell 1). Vid ett större antal träffar har bara de 100 första 
titlarna lästs vilket betyder att relevant litteratur kan ha missats. Dessa sökningar har 
därför preciserats för att enklare hitta litteratur kopplad till frågeställningen. För att 
öka antalet träffar hade fler engelska sökord kunnat användas. I det här fallet valdes i 
första hand svenska sökord vilket, med tidsaspekten i åtanke, gav ett tillräckligt 
resultat. Språket ansågs även viktigt då bristande kunskaper i läsning av engelsk 
vetenskaplig text eventuellt hade begränsat förståelsen för studierna.  
 
Samtlig litteratur till denna studie fanns i den databas och tidskrift där sökprocessen 
inleddes: avhandlingar.se och NorDiNa. Sökprocessen inleddes med avhandlingar.se 
eftersom den innehåller svensk forskning för att sedan gå vidare till NorDiNa 
eftersom det är en tidskrift med vetenskapliga artiklar inom naturvetenskapernas 
didaktik. Dessa två källor kunde ge resultat relevanta för studiens syfte och 
frågeställning. För ett bredare resultat hade fler databaser kunnat användas, dock 
ansågs detta inte nödvändigt då den litteratur som redan funnits ansågs tillräcklig till 
denna studie. Detta beslut togs framförallt på grund av tidsaspekten då analysarbetet 
hade blivit för omfattande om fler studier hade inkluderats. Detta kan ses som en 
svaghet för studien då litteratur som inte ingår i databasen Avhandlingar.se eller 
tidskriften NorDiNa förbisetts. 
 
Efter varje sökning lästes de 100 första titlarna, likt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengströms (2013, s. 83) exempel lästes sedan abstract till de titlar med ett innehåll 
som kunde kopplas till denna studies frågeställning. I de fall där det fanns en tydlig 
koppling till studiens frågeställning lästes texten i sin helhet. Denna metod användes 
då det ansågs mest tidseffektivt. Viss litteratur kan ha missats om titeln inte varit 
formulerad så att det tydligt framgick att någon form av undersökande arbetssätt 
inom NO-undervisning behandlades.  
 
Efter att texterna lästs i helhet valdes de ut efter godkänd kvalitetsgranskning samt 
om de ansågs kunna besvara studiens frågeställning Vad har, enligt tidigare forsning, visat 
sig vara betydelsefullt för elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen kopplat till ett 
undersökande arbetssätt?.  

Kvalitetsgranskning 
För att försäkra att vald litteratur innehåller trovärdiga resultat av hög kvalitet 
genomfördes en kvalitetsgranskning. Denna utgick ifrån Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengströms (2013, s. 114, 115) beskrivning av hur litteratur kan 
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kvalitetsgranskas. Fokus låg framför allt på vilka etiska överväganden (Ordell 
Björkdahl 2007, s. 26, 27) som gjorts, utgivningsår, vilken granskningsmetod som 
använts samt om det tydligt gick att identifiera syfte, metod och resultat. En mer 
omfattande kvalitetsgranskning hade kunnat göras, dock anses den valda litteraturen 
trovärdig då endast avhandlingar och refereegranskade vetenskapliga artiklar valts ut 
och den kontroll de genomgått innan publicering anses tillräckliga.  
 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Validiteten mäter hur väl en studie undersöker det som står framskrivet i syftet 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 103). För att höja denna studies 
validitet har sökord valt ut utifrån studiens syfte och frågeställning och urvalet av 
litteratur har gjorts utifrån hur väl litteraturen kunde ge svar på studiens frågeställning. 
För att besvara studiens frågeställning har tre betydelsebärande faktorer 
(huvudteman) valts ut: Lärarens mål och syften med undersökande arbetssätt, 
Språkets och kommunikationens betydelse för lärandet samt Koppling till elevernas 
erfarenheter. Resultat och diskussion beskriver och diskuterar hur dessa tre teman kan 
ha betydelse för elevernas lärande vid undersökande arbetssätt, vilket också är 
studiens frågeställning. Denna studie kan därför anses ha hög validitet. 
 
Att en studie har hög reliabilitet betyder att den är prövbar (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, s. 103). Under Metod presenteras ingående hur varje 
steg i denna studie genomförts vilket innebär att den skulle kunna genomföras på 
samma sätt en gång till och få samma resultat. Studien kan därför anses ha hög 
reliabilitet.  
 
Att kunna generalisera innebär att en studies resultat kan anses gälla en hel population 
trots att alla personer i populationen inte deltagit i studien (Larsen 2009, s. 38). Det är 
främst studier utförda med en kvantitativ metod som uppnår ett resultat som kan 
anses generaliserbart. För att uppnå denna status krävs ett tillräckligt stort antal 
deltagare samt ett urval som grundas på att alla i en särskild population har lika stor 
chans att bli utvalda till studien. På detta sätt kan urvalet anses representativt för hela 
populationen, vilket möjliggör generaliseringar (Larsen 2009, s. 38). Denna studies 
resultat bygger på tidigare forskning av kvalitativ karaktär, vilket innebär att ett fåtal 
informanter bidragit med en stor del data (Larsen 2009, s. 24). Då studien inte fyller 
något av kraven för generaliserbarhet kan denna studies resultat inte ses som generella 
för varken lärare eller elever i svensk grundskola. 
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vad som i tidigare forskning visat sig 
betydelsefullt för elevers lärande vid undersökande arbetssätt i naturvetenskap. I 
studiens resultat identifierades tre teman vilka visar att lärarens agerande och 
synliggörande av syfte och mål, naturvetenskaplig språkkompetens och 
kommunikation, samt undervisningens koppling till elevers tidigare erfarenheter har 
betydelse för vilket lärande som erbjuds eleverna vid undersökande arbetssätt. Nedan 
diskuteras dessa teman för att besvara studiens frågeställning.  

Lärarens synliggörande och upprätthållande av syften och mål 
Det första huvudtemat som i utvald litteratur identifierats som betydelsefullt för 
elevers kunskapsutveckling av naturvetenskapliga begrepp och fenomen är hur väl 
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läraren förmedlar syftet med undervisningen till eleverna samt hur väl det upprätthålls 
under arbetets gång.  
 
Skolverket (2016b, s. 15, 16) beskriver i kommentarmaterialet till de 
naturvetenskapliga kursplanerna att undersökande arbetssätt är betydelsefullt då 
grunden till elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen läggs. I studiens 
resultat beskrivs olika mål och syften lärare uttryckt i samband med undersökande 
arbetssätt. Dels uttryckte lärare, i enighet med läroplanen, att det främsta syftet var att 
öka elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen, dels uttrycktes 
genomförande av laborationer samt formulerande av laborationsrapport som 
ytterligare syften med undersökande arbetssätt (Högström 2009, s.51; Gunnarsson 
2008, s. 217; Lunde 2014, s. 69). Studiens resultat visar dock att en förutsättning för 
att elever ska lära sig naturvetenskapliga begrepp och fenomen genom ett 
undersökande arbetssätt är att läraren synliggör detta som ett syfte med 
undervisningen för eleverna. Resultatet visar att eleverna fokuserar på de delar i 
undersökningen de tror är viktigast. Det är därför viktigt att läraren har ett tydligt 
syfte samt att denne agerar efter syftet under hela undervisningstillfället eftersom det 
inte finns några garantier att eleverna själva förstår vilket naturvetenskapligt innehåll 
de förväntas lära sig (Johansson 2012, s. 55; Högström 2009, s. 54).  
 
Alla exempel i studiens litteratur är, enligt Hults (2000, s. 22) definition, så kallade 
våta laborationer, vilket innebär att eleverna själva genomför laborationerna. Denna 
studies resultat visar att elevernas kunskapsutveckling hämmades eftersom eleverna 
fokuserade för mycket på genomförandet av laborationen, och därmed missade det 
vetenskapliga innehållet (Gunnarsson 2008, s. 219; Westman 2016, s. 55). I respektive 
studie tros detta bero på lärarens oförmåga att agera efter sitt uttalade syfte, vilket får 
eleverna att tro att görandet är viktigare än att koppla resultatet till teoretisk kunskap. 
Detta skulle också kunna bero på lärarens inställning till laborationsarbete. Fram till 
80-talet skulle elever, enligt läroplanen, främst iaktta experiment och behövde inte 
ställa egna frågor eller delta vid planeringen av laborationer (Johansson & Wickman 
2012, s. 205, 209). Lärare som formats av de äldre läroplanerna har eventuellt en 
annan, undermedveten inställning som påverkat vad de förmedlar till eleverna vid 
undersökande arbete. Slutsatsen går även att koppla till Hults (2000, s. 9) 
observationer av våta och torra laborationer där han funnit torra laborationer 
fördelaktiga eftersom eleverna endast behöver fokusera på det naturvetenskapliga 
fenomenet som presenteras då de inte själva genomför laborationen. I de fall där 
eleverna av tekniska skäl har svårt att fokusera på det naturvetenskapliga innehållet 
kan alltså torra laborationer möjligen vara ett bättre alternativ. Samtidigt lyfter 
Skolverket (2016b, s.15) våta laborationer som positiva för lärandet eftersom 
elevernas förmåga att förklara naturvetenskapliga fenomen utvecklas då de själva får 
möjlighet att undersöka och uppleva det aktuella fenomenet.  

Naturvetenskaplig språkkompetens och kommunikation 
Denna studies andra huvudtema visar att det är av vikt att eleverna behärskar 
naturvetenskapens språk och har förståelse för ämnesspecifika ord för att kunna 
utveckla sina kunskaper om naturvetenskapliga fenomen.  
 
I studiens resultat beskrivs hur språket är en förutsättning för lärande samt hur 
elevernas bristande begreppsförståelse kan utgöra ett hinder vid undersökande 
arbetssätt (Gunnarsson 2008, s. 235). I studiens bakgrund beskrivs hur en svag 
begreppsförståelse kan påverka lärandet negativt genom att belysa 
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begreppsfördelningen i läromedelstexter där ungefär 10% av innehållet består av 
ämnesspecifika ord. Dessa ämnesspecifika ord och begrepp är betydelsebärande för 
förståelsen av sammanhanget eftersom det ofta är ett stort innehåll samlat i ett 
begrepp. Mortimer och Scott (2003, s. 16) beskriver hur bristande förståelse för 
begreppet gravitation kan göra att en lång förklaring om föremål som faller till 
marken blir oanvändbara om eleven inte vet vad gravitation innebär. Detta innebär att 
elevens förmåga att förstå dessa ord är helt avgörande för att kunna skapa korrekt 
naturvetenskapligt sammanhang i texter, instruktioner och rapporter (Liberg 2011, s. 
175). För att undvika att språket hindrar elevens lärande visar studiens resultat att 
läraren har en viktig roll att stödja och utveckla eleverna i deras språkutveckling. Detta 
genom att synliggöra naturvetenskapliga begrepp och uppmuntra eleverna att använda 
ett mer naturvetenskapligt språkbruk. Vidare är det viktigt att läraren själv använder 
ett språk som ligger på en högre nivå än eleverna och på så sätt fungerar som en 
språklig förebild. Detta är i överensstämmelse med både Liberg (2011, s. 176) och 
Elfström m.fl. (2014, s. 24) som beskriver att läraren måste stödja eleverna genom att 
beskriva svåra naturvetenskapliga begrepp samt uppmuntra eleverna att använda 
begrepp i samtal och diskussioner.  
 
Utöver problematiken som lyfts angående bristande förståelse för vetenskapliga 
begrepp visar även resultaten positiva effekter för elevernas språkutveckling då de 
arbetar undersökande. Mortimer och Scott (2003, s. 3) menar att elever endast erbjuds 
kunskapsutveckling om de får möjlighet att samtala och diskutera innehållet vid 
undersökande arbete. Teorin stöds av denna studies resultat där positiva resultat 
funnits då eleverna under och efter arbetet deltagit i diskussioner där de, med lärarens 
hjälp, skiftat från ett vardagligt språk mot ett mer naturvetenskapligt (Nilsson 2012, s. 
67; Westman 2016, s.53). Detta stämmer även väl överens med Wickman & Persson 
(2008, s. 128) som beskriver att det är positivt att låta eleverna möta nya begrepp 
under praktiskt arbete för att sedan förklara och definiera dem. Gemensamt för de 
studier där språket utvecklats under deras undersökande arbete är att eleverna har 
egna erfarenheter i ämnet, att läraren stödjer eleverna genom att uppmärksamma dem 
på nya begrepp och hur dessa används samt att eleverna engageras i diskussioner där 
de kan skifta mellan vardagligt och naturvetenskapligt språk efter egen förmåga 
(Nilsson 2012, s. 67; Westman, 2016 s. 53).  
 

Koppling till elevernas tidigare erfarenheter 
Studiens avhandlingar visar varierande resultat angående vilket lärande som erbjuds 
eleverna vid undersökande arbetssätt. I resultatet har goda exempel presenterats där 
eleverna var aktiva deltagare vid laborationer och samtal. De kunde, tack vare sina 
tidigare erfarenheter, koppla görandet till tidigare kunskap och på sätt fördjupa sin 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen (Löfgren 2014, s. 142; Nilsson 2012, s. 68). 
Detta är i överensstämmelse med Skolverkets kommentarmaterial (2016b, s. 18) där 
det beskrivs hur elever med hjälp av undersökande arbetssätt kan utgå ifrån tidigare 
erfarenheter för att närma sig nya naturvetenskapliga begrepp. Även Elfström m.fl. 
(2014, s. 25) menar att undervisningen bör bygga vidare på elevernas tidigare 
kunskaper så att de alltid har känd fakta att relatera nya upptäckter till. Resultaten 
visade även observationer där eleverna hade sämre möjligheter att utveckla nya 
kunskaper om naturvetenskapliga fenomen eftersom de saknade tidigare erfarenheter 
och kunskaper vid laborationstillfället (Westman, 2016, s. 51, 55; Gunnarsson 2008, s. 
221). En möjlig förklaring till de mindre lyckade undervisningstillfällena kan vara att 
läraren hade bristande ämnesdidaktiska kunskaper, och på grund av det inte lyckades 
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skapa undervisningstillfällen utifrån elevernas kunskaper och förutsättningar 
(Skolverket 2012, s. 27). Gemensamt för samtliga studiers slutsatser är att elevernas 
lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen till stor del beror på hur väl 
arbetet kopplar tillbaka till elevernas tidigare erfarenheter. Läraren bör alltså se till att 
eleverna inför arbetet har liknande erfarenheter och är bekanta med bakomliggande 
teorier till det fenomen de ska undersöka eftersom de då får möjlighet att dra 
relevanta slutsatser och fördjupa sina kunskaper (Johansson 2012, s. 53; Nilsson 2012, 
s. 67). Dessa slutsatser stärker Skolverkets (2012, s. 28, 30) konstaterande att lärarens 
ämneskunskaper och didaktiska kompetens är av högsta betydelse för att skapa 
undervisningssituationer som främjar elevernas läroprocess.  
 
Slutsats 
Utifrån denna studies resultat har det visat sig att lärarens syfte och synliggörande av 
detta, elevernas förståelse för naturvetenskapliga begrepp och kommunikationen 
kopplad till dessa, samt hur väl undervisningen kopplas till elevernas tidigare 
erfarenheter är av stor betydelse för att ett lärande ska möjliggöras vid undersökande 
arbetssätt. Det har i resultatet visat sig att lärare kan ha problem att förhålla sig till 
sina egna syften då lektionen startat, vilket leder till att eleverna får svårt att förstå vad 
i undervisningen som är viktigt att fokusera på. Det har vidare visat sig problematiskt 
för elever med svag förståelse för naturvetenskapens ämnesspecifika ord och begrepp 
att förstå sammanhang i texter, instruktioner och samtal.  
 
Samtliga betydelsebärande faktorer som identifierats i studiens resultat kan kopplas 
tillbaka till läraren och dennes arbete. För att erbjuda eleverna meningsfullt 
undersökande arbete måste undervisningen utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter. 
Läraren behöver vara närvarande under samtal och diskussioner för att stödja 
eleverna i deras möte med nya begrepp samt för att fungera som en språklig förebild. 
Om det undersökande arbetet ska bli ett tillfälle att skaffa kunskap om 
naturvetenskapliga fenomen måste eleverna göras medvetna om att det är detta som 
undervisningen syftar till. Läraren måste därför finnas tillgänglig att vägleda eleverna 
och tydliggöra vad de ska fokusera på under hela lektionstillfället.  
 

Vidare forskning 
Under sökprocessen till denna studie visade det sig att tidigare forskning med 
huvudsakligt fokus på undersökande arbete i grundskolans årskurs F-3 var svårare att 
finna än forskning riktad mot grundskolans senare år samt gymnasiet. Denna studies 
begränsade användning av databaser kan ha en bidragande effekt till problemet. 
Alternativt används undersökande arbete i mindre utsträckning bland lärare som 
undervisar i de lägre årskurserna. Denna studies resultat visar att lärare ofta har svårt 
att koppla görandet under laborationer till bakomliggande naturvetenskapliga teorier 
samt att undersökandet ofta saknar förankring i elevernas tidigare erfarenheter. Då 
Skolverket både i läroplan och i kommentarmaterial uttrycker att undersökande 
arbetssätt är en lämplig metod att använda då yngre elever närmar sig ett 
naturvetenskapligt innehåll kan det vara intressant att närmare undersöka hur lärare 
för de yngre årskurserna använder undersökande arbete samt vilka möjligheter till 
lärande de uppfattar att arbetssättet erbjuder. Intressanta frågeställningar kan vara hur 
lärarna arbetar för att erbjuda eleverna mer än bara görande under laborationer och 
experiment, samt i vilken utsträckning undersökandet knyter an till elevernas egna 
erfarenheter.    
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