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Abstract 

The purpose of my study was to contribute with increased knowledge on what ideas fourth 

grade pupils have about the aims of NTA in chemistry, and if their ideas correspond with the 

teachers´ aims. The data collection is made through group interviews with fifteen pupils and 

their teacher. The answers in these interviews have been inductively categorized. The results 

have shown that pupils don´t see the aims of the NTA-boxes as the teacher have in mind. It 

seems like the pupils´ see aims in each lesson and focus on what is happening. The teacher, on 

the other hand, has a much more overall aim that originates from the curriculum, but which 

she doesn´t manage to fully communicate to the pupils. She also intends that the pupils should 

develop their capability of reasoning, which they do during classroom discussions. In addition 

to this, the pupils also find classroom discussions both interesting and educational. Time is 

given for classroom discussions which gives an opportunity for scientific literacy. 
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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att bidra med ökade kunskaper om vilka uppfattningar som 

finns bland fjärdeklasselever gällande syftet med NTA i kemi, och om dessa överensstämmer 

med lärarens syfte. Datainsamlingen har gjorts via gruppintervjuer med femton elever och 

deras lärare. Intervjusvaren har sedan kategoriserats induktivt. Resultatet har visat att eleverna 

inte uppfattar syftet med NTA-lådan så som läraren tänkt. Det verkar som att eleverna ser ett 

mer närliggande syfte och fokuserar på vad som händer. Läraren, å andra sidan, tycks ha ett 

mer övergripande syfte som utgår från kunskapskraven men som hon inte fullt ut lyckas 

kommunicera till eleverna. Hon syftar även till att eleverna utvecklar sin 

resonemangsförmåga genom diskussioner i helklass. Eleverna tycker dessutom att 

helkassdiskussionerna är intressanta och lärorika. Tid läggs på diskussionerna vilket ger en 

möjlighet till en naturvetenskaplig literacitet.  

Nyckelord 

Kemi, undersökande arbetssätt, laborativt arbete, mellanstadiet, syfte 
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Bakgrund 

I Sverige började man diskutera undervisning och sjunkande resultat i de naturvetenskapliga 

ämnena redan på 1990-talet (Alm & Samuelsson, 2009). Tillsammans med allt större 

svårigheter att rekrytera studenter till utbildning rörande naturvetenskap blev detta en politisk 

fråga. Följden av detta blev att det satsades pengar på att utveckla undervisningen i de 

naturvetenskapliga ämnena. I ett samarbete 1997 tog därför Kungliga Vetenskapsakademien, 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Linköpings Universitet fram konceptet NTA 

(Naturvetenskap och teknik för alla) (ntaskolutveckling.se, 2018).  

 

Syftet med NTA är att stimulera elevernas nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena, 

teknik och matematik. Arbetssättet avser en vetenskaplig hållning och innebär ”en 

frågebaserad, undersökande metodik” (ntaskolutveckling.se, 2018). NTA är tänkt som ett 

verktyg för lärarens arbete med läroplanens centrala innehåll och syften. Konceptet finns 

tillgängligt i ämnena matematik, kemi, fysik, biologi och teknik och introducerades 1997. 

Konceptet används i dagsläget i nära hälften av landets kommuner och finns tillgängligt från 

förskolans år upp till nionde klass. Störst antal teman är riktade mot mellanstadiet (ibid.).  

 

På min verksamhetsförlagda utbildning har jag varit i klasser, där de arbetat med NTA-lådor. 

En del elever har varit väldigt engagerade medan andra sagt att de inte tyckte detta var kul. 

Negativa åsikter har handlat om ett ointresse av de praktiska uppgifter som NTA-lådorna 

innehåller. Elever har även tyckt att uppdragen varit enformiga och tråkiga. Det jag märkte 

var att det fanns svårigheter med att motivera eleverna och få dem att arbeta med uppgifterna. 

Positiva kommentarer har däremot handlat om elevernas intresse för de rent praktiska 

övningarna, experimentlusten att prova sig fram till olika resultat. När elever med olika 

åsikter arbetade tillsammans på NTA-lektionerna märkte jag hur den intresserade eleven tog 

över arbetet och hur den ointresserade eleven blev passiv, eller rent av gjorde något helt annat. 

Enligt min uppfattning hade man inte diskuterat syfte och mål med temalådan särskilt mycket, 

vilket kan ha varit en påverkansfaktor. Jag har dessutom lagt märke till att det inte gavs tid till 

diskussioner kring elevernas resultat. Man följer alltså inte upp detta varför mer än endast 

några få tillfällen när det funnits tid. 
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NTA är ett vanligt förekommande koncept i svenska skolor. Forskning rörande NTA fokuserar 

främst på lärarens perspektiv och uppfattningar och visar bland annat att lärare kan ha olika 

utgångspunkter och mål när de arbetar med NTA (Alm & Samuelsson, 2009). Detta kan enligt 

Alm & Samuelsson (2009) visa sig genom att fokus ligger på att lära fakta, att samarbeta eller 

på själva aktiviteten. När det gäller NTA i kemi uppfattas uppgifterna av en del lärare som 

abstrakta (Mellander & Svärdh, 2015).  

 

Vissa lärare tycks välja uppgifter med hänsyn till vad eleverna tycker är roligt/tråkigt (Johans-

son & Wickman, 2013) och lektionerna styrs då, möjligen för mycket, av affektiva mål. De 

säger att eleverna bör ha intresse men att det blir ”problematiskt om undervisningen som i den 

aktivitetsorienterade traditionen enbart betonar det lustfyllda på bekostnad av att eleverna 

också erbjuds ett kognitivt innehåll.” (Johansson & Wickman, 2013, s. 63). Att lärarens syn på 

vad som är kvalitet spelar dessutom också roll, vilket exempelvis kan bottna i lärarens egna 

erfarenheter enligt Johansson & Wickman (2013). Däremot finns det mindre forskning som 

visar elevernas perspektiv och uppfattningar om NTA.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att bidra med ökade kunskaper om vilka uppfattningar som 

finns bland elever i årskurs fyra gällande syftet med NTA i kemi, och om dessa 

överensstämmer med lärarens syfte. Mer specifikt undersöks följande frågor: 

 

 Vilket syfte uppfattar eleverna att arbetet med NTA-lådan Kemiförsök har? 

 Vilket syfte har läraren med NTA-lådan Kemiförsök? 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

NTA-konceptet har rötterna i USA på 1960-talet men är i den svenska varianten mindre 

omfattande och mer anpassat till svenska skolor och läroplaner i förhållande till den 

amerikanska (Mellander & Svärdh, 2015). Den amerikanska motsvarigheten, Science and 

Technology for Children, skiljer sig från den svenska genom att den innehåller fler lådor och 

erbjuder mer utbildning och stöd för skolledarna (Mellander & Svärdh, 2015). 
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I dagsläget sköts NTA av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. 2017 användes 

NTA av närmare hälften av Sveriges kommuner (133 av 290) samt 33 fristående huvudmän. 

Alla skolhuvudmän som ingår ett medlemskap får tillgång till NTA-konceptet 

(ntaskolutveckling.se, 2018). Medlemskapet innebär att lärarna får en introduktionsutbildning 

och temautbildningar där de får göra övningarna som ingår i de temana (NTA-lådor) skolan 

valt att arbeta med. Det ges också tid till didaktiska och pedagogiska samtal med andra lärare. 

Utöver detta finns möjlighet till kompetensutveckling med stöd av NTA. Lådorna som skickas 

ut innehåller arbetsmaterial och lärarhandledningar och för eleverna finns även 

instruktionsmaterial till de olika uppdragen samt teoriböcker. Skolorna har ett tema per termin 

och en låda beräknas ta cirka tio veckor att jobba med (ntaskolutveckling.se, 2018). 

 

I Sverige finns två kemilådor riktade till mellanstadiet, kemiförsök och matens kemi 

(ntaskolutveckling.se, 2018). I min studie är kemiförsök den som eleverna använt sig av, och 

lådan innehåller 15 olika uppdrag som eleverna kan göra (ntaskolutveckling.se, 2018). Dessa 

uppdrag är uppdelade i tre olika kategorier där uppdrag 1-6 handlar om att materia har olika 

egenskaper. Eleverna startar upp sitt arbete med lådan och börjar testa med vatten och 

avdunstning för att se ämnenas olika egenskaper. Uppdrag 7-10 handlar om att genom olika 

tester – jod, ättika, rödkålssaft, uppvärmning - visa materians olika egenskaper. Uppdrag 11-

15 handlar om att sammanfatta och identifiera tidigare uppdrags ämnen. Andra uppdrag i 

denna kategori handlar bland annat om att eleverna ska identifiera två blandade ämnen. 

Slutligen, i uppdrag 15 ska eleverna planera och genomföra en undersökning för att identifiera 

tre okända vätskor med hjälp av de kunskaper de fått i arbetet men denna NTA-låda 

(ntaskolutveckling.se, 2018). 

 

I styrdokumenten finns formulerat hur undervisningen ska styras mot kunskapskraven för 

årskurs 4-6 (Skolverket, 2016). Undervisningen ska bland annat ge eleverna förståelse för, 

och hjälpa dem att utveckla kunskaper i kemins begrepp, teorier och att kunna genomföra 

systematiska undersökningar genom planering, utförande och utvärdering på en enkel nivå 

(Skolverket, 2016). Undervisningen ska även innehålla sådant att eleverna utvecklar 

kunskaper för att dokumentera sina undersökningar, dela upp blandningar och lösningar i 

beståndsdelar (Skolverket, 2016) vilket är sådant de olika uppdragen i NTA-lådan går ut på. I 
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läroplanens kunskapskrav ingår även att eleverna ska kunna diskutera kring sina 

undersökningar och resultat (Skolverket, 2016). 

Befintlig forskning 

En del lärare har uttryckt en viss skepsis för NTA (Alm & Samuelsson, 2009). Alm & 

Samuelssons studie visar på olika faktorer som främjar eller hindrar implementeringen av 

NTA-konceptet. Lärarna i studien berättar att de upplever att de är ovana med i vilken ordning 

olika saker undervisas i med NTA-konceptet jämfört med lektioner som inte är NTA. 

Dessutom menar flera att arbetet med NTA-lådornas ämnesinnehåll inte stämmer överens med 

vad de själva uppfattar som viktigt att ta upp. Alm & Samuelsson menar att följden blir att 

lärarna behöver ompröva sin syn på lärande och undervisning i NO-ämnen. Vidare diskuterar 

de hur lärare kan ha olika utgångspunkter och olika mål. Lärarnas mål kan exempelvis 

innebära att eleverna ska utveckla en förmåga eller att lära en metod (Alm & Samuelsson, 

2009), vilket även är något som Johansson & Wickman (2013) belyser i sin studie om 

selektiva traditioner som handlar om mönster de regelbundna val lärarna gör i undervisningen. 

Forskning har visat att lärarens tolkning och bakgrund spelar roll för vilken riktning 

undervisningen tar (DiBiase & McDonald, 2015; Johansson & Wickman, 2013; Strippel & 

Sommer, 2015). 

 

När det gäller forskning kring effekten av NTA-lådor visar en utvärderingsstudie att elever 

som arbetat med NTA visar förbättrade resultat i nationella prov för årskurs 9 i fysik 

(Mellander & Svärdh, 2015). Däremot syns inte detta samband på resultaten i kemi och 

biologi. Mellander & Svärdh menar att det kan hänga ihop med att de två senare inte är lika 

populära gällande NTA som temalådorna i fysik. De säger också att lärare uppfattar 

experimenten i kemilådorna abstrakta, främst när lärarna avser de yngre eleverna (Mellander 

& Svärdh, 2015). I tillägg till detta kan det naturvetenskapliga arbetssättet och det 

ämnesspecifika språket innebära svårigheter för eleverna (Berg, 2007). Enligt Bergs studie om 

hur kemiinnehållet introduceras för yngre elever, kan detta bidra till att kemi uppfattas som 

abstrakt (Berg, 2007), vilket också inverkar på undervisning med NTA-lådor i kemi. 

Johansson (2014) talar om hur viktigt det är att lära sig det ämnesspecifika språket, och att 

även använda det, i de naturvetenskapliga ämnena.  
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Studier visar också hur viktigt det är att ta in elevernas erfarenheter och frågor till 

undervisningen (Andrée & Lager-Nyquist, 2012; Murphy, Murphy, & Kilfeather, 2011; Zhai, 

Jocz, & Tan, 2014). Andrée & Lager-Nyquist (2012) undersökte hur sjätteklassare kan 

använda ett undersökande arbetssätt på ett sätt som är relevant för eleverna. De menar att 

genom att ta in elevernas frågor och erfarenheter gör det möjligt för eleverna att bli mer 

delaktiga i undervisningen. Samtidigt påtalar Andrée & Lager-Nyquist (2012) hur läroplanens 

ramar måste hållas, men att diskussioner är viktiga för att eleverna får dela sina erfarenheter 

och kunskaper. Dessutom blir det en möjlighet att ta till vara på vad de lärt sig genom NTA 

(Alm & Samuelsson, 2009). Diskussioner ger även eleverna en möjlighet till en fördjupad 

förståelse av arbetet, deras arbete blir meningsfullt, men också att de lättare kan sätta in sina 

kunskaper i nya sammanhang (Patchen & Smithenry, 2013). Betydelsen av 

klassrumsdiskussioner har dessutom visats i Hatties metastudier som en av de största 

påverkansfaktorerna på studieprestationerna (Hattie, 2012). Johansson & Wickman säger att 

”Det naturvetenskapliga ämnesinnehållet framstår därmed som något fast och något som 

eleverna kan upptäcka om de följer instruktionerna rätt” (Johansson & Wickman, 2013, s. 62). 

Detta blir då en typ av undervisning som handlar om vad som sker istället för att få kunskaper 

om varför det händer. Läraren behöver ge stöttning till eleverna för att de ska klara detta och 

Johansson & Wickman (2013. s. 62) skriver också ”För att nå slutsatser om bakomliggande 

naturvetenskapliga förklaringar behöver eleverna hjälp av läraren”. Hume & Coll (2010) talar 

om en naturvetenskaplig literacitet och de menar att det handlar om att förstå undervisningen 

och naturvetenskapen i en kontext, och om att se världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 

I en braziliansk studie har Bartoszeck & Bartoszeck (2017) undersökt hur elever i grundskola 

och på gymnasiet bland annat uppfattar naturvetenskap, och hur de kopplar sina kunskaper till 

frågor som media tar upp i ämnet. Eleverna uttryckte bland annat hur de ser nyttan i att förstå 

sin omvärld genom ett naturvetenskapligt perspektiv (Bartoszeck & Bartoszeck, 2017).  

Undersökande arbete i klassrummet 

Elevers förståelse och uppfattning av ämnet är viktigt. Lärarens kunnande och förmåga att 

kommunicera innehållet blir därför mycket betydelsefullt för eleverna (Bakx, Koopman, de 

Kruijf, & den Brok, 2015; Murphy m.fl., 2011). Dessutom påpekar Murphy m.fl. (2011) att 

elever som undervisas av naturvetenskapligt utbildade lärare får en större förståelse och mer 

positiv attityd till ämnet. Murphys m.fl. (2011) studie handlade om elevers attityder till 
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skolans undervisning i naturvetenskapliga ämnen, med resultat som visade att eleverna var 

positivt inställda till ett undersökande arbetssätt i dessa ämnen. Bakx m.fl. (2015) undersökte 

vad drygt 3000 holländska grundskoleelever tycker karaktäriserar en bra lärare, där förmågan 

att kunna ge bra instruktioner hamnade i topp, att kunna undervisa i flera ämnen på sjätte 

plats och att kunna sitt ämne på tionde plats bland svaren (Bakx m.fl., 2015). Eftersom syftet 

med NTA handlar om att väcka en nyfikenhet genom att arbeta på ett vetenskapligt 

undersökande sätt, blir lärarens kunskaper och kommunikationen med eleverna viktig enligt 

resultaten i Bakx m.fl. (2015) studie av elevers uppfattning av hur en bra lärare bör vara.  

 

Forskning visar att användandet av ett undersökande arbetssätt inom naturvetenskaplig 

undervisning engagerar och verkar positivt på lärandet (Braund & Driver, 2005; DiBiase & 

McDonald, 2015; King, 2012; Murphy, Varley, & Veale, 2012; Suduc, Bizoi, & Gorghiu, 

2015; Zhai m.fl., 2014). Dessa studier visar på både elevers och lärares uppfattningar. Vidare 

säger King (2012) att detta arbetssätt motiverar och intresserar eleverna mer än att läsa sig till 

kunskapen, och även Murphy m.fl. (2012) säger i sin studie. Med detta arbetssätt fokuseras 

det även på det affektiva, det vill säga att skapa positiva känslor för ämnet, att det ska vara 

kul. Elever menar att de upplever bra lektioner som roliga (Murphy m.fl., 2011; Suduc m.fl., 

2015). 

 

Trots de positiva resultaten av att arbeta undersökande så finns svårigheter för lärare att 

undervisa på detta sätt (King, 2012). King undersökte hur elevers motivation och intresse för 

kemi kan ökas genom att ha en koppling mellan undervisningen och kemi i vardagen (King, 

2012). I vissa fall handlar svårigheterna om att lärare i naturvetenskapliga ämnen inte har 

tillräcklig kompetens, samtidigt som det ställer höga krav på vad som ska läras ut (Nowicki, 

Sullivan-Watts, Shim, Young, & Pockalny, 2013). Nowicki m.fl. (2013) pratar även om hur 

både lärares och elevers missuppfattningar befästs oftare i klasser där de inte undervisar med 

arbetslådor (exempelvis NTA). Missuppfattningarna handlade i studien både om felaktiga 

vardagsuppfattningar som togs med i undervisningen eller direkta faktafel (Nowicki m.fl., 

2013). Förutom detta indikerar vissa studier att somliga lärare faktiskt inte har självförtroende 

eller tilltro till sin egen kunskap (DiBiase & McDonald, 2015; Murphy m.fl., 2012). 

Dessutom visar andra studier på hur lärare uppfattar tidsbrist som en försvårande faktor 

(DiBiase & McDonald, 2015; Walan, Mc Ewen, & Gericke, 2016). Walan m.fl. (2016) talar 
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om hur tidsbrist gör att elevernas resultat inte hinner följas upp och att arbetet därför inte leder 

till något. I motsats till detta kan resultaten från Bakx m.fl. (2015) ställas, där elevers 

perspektiv på vad och hur en bra lärare ska vara. Hit hör bland annat att; läraren kan förklara 

bra, att hen kan undervisa på många sätt, och att hen kan sitt ämne.  

 

NTA-lådor är ett hjälpmedel för lärare samt deras elever som ska få arbeta på ett 

undersökande sätt. Dessutom ser lärarna att NTA-lådornas färdiga format är tidsbesparande 

och att de gärna tar lådorna som utgångspunkt för sin undervisning (Alm & Samuelsson, 

2009; Walan m.fl., 2016). Nowicki m.fl. (2013) menar att arbetslådor inverkar positivt för att 

undervisa mot ämnesinnehållet och att lektioner med undersökande arbete ger mer rätt 

lärande.  

 

De undersökande uppgifterna bör vara utformade så att eleverna kan koppla dem till det 

naturvetenskapliga innehållet (Johansson, 2014). Ett sätt att tänka kring detta kan vara att 

använda sig av organiserade syften för en organiserad undervisning. De benämns i ett 

närliggande och ett överordnat syfte (Johansson, 2014; Johansson & Wickman, 2011). Det 

överordnade syftet beskrivs av dem som kursplanens eller lärarens syfte med undervisningen, 

något de menar inte alltid är begripligt och tydliggjort för eleverna. Det närliggande syftet rör 

aktiviteterna eller samtal med anknytning till aktiviteterna, och det är enkelt för eleverna att 

förstå och delta i dessa. De närliggande syftena behöver vara på ett sätt att de låter eleverna 

delta på deras nivå gällande språk och erfarenheter, och de bör även knytas samman med det 

överordnade syftet vilket är det som lärandet ska leda fram till (Johansson, 2014).  

 

Ett exempel på hur det kan bli när det närliggande och överordnade syftet inte samverkar 

finns beskrivet i en studie av Berg (2007). Berg beskriver hur eleverna ska forma hypoteser 

till sina experiment utan att ha de teoretiska modeller som är nödvändiga. Det kan istället, 

enligt Berg, leda till att hypoteserna antar en form av gissningslek istället med syftet att 

lektionerna ska blir mer lustfyllda, men att den naturvetenskapliga kopplingen saknas (Berg, 

2007). Frågan blir då huruvida en sådan undervisning kan bli kvalitativ genom att kunna 

knytas till det överordnade syftet och att det blir möjligt att bedöma eleverna? Dessutom finns 

forskning som visar på lärares inställning att inte korrigera de ”fel” som eleverna gör och/eller 

kommer fram till utan att eleven är ägare till sina resultat (Berg, 2007). Ett sådant arbetssätt 
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bland lärare riskerar att ge en felaktig bild av vad vetenskapliga undersökningar innebär, men 

också att det mesta eleverna gör ses som rätt (Andrée & Lager-Nyquist, 2012; Berg, 2007). 

Utgångspunkten för vad som är ”rätt” svar ligger i det eleverna observerar och deras 

erfarenheter, även om inte undersökningssättet varit korrekt (Elstgeest, Moback, Persson, & 

Harlen, 1996).  

Teoretiska utgångspunkter 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande utvecklades av Lev Vygotskij (Säljö, 2014). Inom 

detta perspektiv finns det grundläggande begreppet mediering. Säljö förklarar begreppet på 

följande sätt: ”Med mediering avses att människor använder redskap eller verktyg när vi 

förstår vår omvärld och agerar i den” (Säljö, 2014, s. 298). Vygotskij delar upp mediering i 

två delar i form av fysiska redskap och språkliga redskap. (Säljö, 2014). De fysiska är de som 

eleverna använder i det undersökande arbetssättet i NTA i form av pipetter, förstoringsglas, 

olika ämnen med mera. För eleverna betyder det att de inte skulle kunna göra sina 

undersökningar utan dessa fysiska redskap och de måste kunna hantera redskapen för att 

kunna arbeta undersökande. De språkliga redskapen är exempelvis matematiska symboler, 

bokstäver eller siffror. De grundar sig i en kulturell utveckling och kan därför benämnas som 

kulturella redskap, och Vygotskij menar då att vi använder dem för att kommunicera om och 

förstå vår omvärld tillsammans med andra människor (Säljö, 2014). Exempel på detta är bland 

annat då eleverna jobbar i sina grupper, diskuterar i helklass eller antecknar sina observationer 

och på olika sätt kommunicerar. ” […] kommunicera innebär således att människor använder 

sig av kulturella redskap när de förstår och analyserar omvärlden.” (Säljö, 2014, s. 299). 

 

Vygotskijs syn handlar om att vi inte slutar lära oss, och att lärandet sker via den närmaste 

proximala utvecklingszonen där nya kunskaper börjar behärskas utifrån det vi redan kan 

(Säljö, 2014). Utifrån detta synsätt blir läraren, enligt Vygotskij, en vägledande person som 

hjälper eleven att hitta det viktiga för att kunna fortsätta lära. Genom ett sociokulturellt 

perspektiv ska därför läraren stötta eleven mycket i början men att eleven efterhand ska kunna 

vara allt mer självgående (Säljö, 2014). Säljö talar om att läraren inte ska ge så mycket stöd 

att hen tar över arbetet och reducerar eleven till en passiv åskådare, men tillräckligt för att 

stöttandet görs utifrån elevens utvecklingszon och leder till nya kunskaper (Säljö, 2014).  



 

9 

 

Metod 

Urval 

Urvalet i min studie består av elever och lärare i en fjärdeklass som arbetat med NTA-lådan 

kemiförsök. Både läraren och eleverna hade erfarenhet av att jobba med NTA sedan tidigare. 

Klassen bestod av 22 elever och 15 av dem intervjuades, de övriga avböjde deltagande. 

Dessutom intervjuades även läraren separat. Urvalet grundades på flera faktorer. Dels ville jag 

använda mig av elever som jobbade aktivt med denna NTA-låda och därigenom även visste 

vad de pratade om under intervjuerna. Dels ville jag även att läraren som hade klassen skulle 

ha erfarenhet sedan tidigare av att arbeta med NTA för att på så sätt vara bekant med 

upplägget av lådorna. Slutligen ville jag inte göra min studie i en klass där jag kände eleverna 

sedan tidigare då detta skulle kunna påverka resultatet. 

 

För att hitta en klass att göra min studie i började jag med att kontakta rektorer på totalt tio 

skolor för att hitta lärare och klass som motsvarades av mina urvalskrav. Jag fick svar från sex 

rektorer och tre av dem hade ingen lärare som skulle jobba med NTA i kemi. Från de övriga 

tre rektorerna fick jag namn på lärare som jag sedan kontaktade. Det visade sig att en av dem 

skulle börja jobba med NTA-lådan för sent på terminen för att kunna vara aktuell för 

deltagande. Den andra kunde inte avvara så mycket tid annat än till en pilotstudie, vilket 

gjordes på den skolan. Den tredje skolan blev sedermera den där min studie gjordes. Detta var 

ett urval jag inte styrde över, vilket automatiskt gjorde att jag inte heller kunde ha något urval 

av vilket NTA-tema som skulle ingå i studien. 

Datainsamlingsmetod 

För min studie använde jag mig av semistrukturerade intervjuer för datainsamling. Metoden 

kännetecknas av att frågorna är halvöppna. Detta innebar att jag hade vissa frågeområden som 

skulle behandlas men att intervjun inte var strukturerad på ett bestämt sätt. Eftersom intervjun 

är halvstrukturerad ger det intervjuaren möjlighet att följa upp respondentens svar, även om 

svaret inte rörde den aktuella frågan. Då det inte fanns några förutbestämda, fasta frågor med 

givna svarsalternativ, till skillnad från en enkät, gav de öppna frågorna därför utrymme för 

friare svar. Det innebar också att följdfrågorna baserades på vad eleverna svarade. Syftet med 

den här metoden är att få så uttömmande svar som möjligt från respondenten (Johansson & 
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Svedner, 2010). Tack vare detta kan elevernas svar möjliggöra en djupare förståelse i vissa 

frågor. Som Johansson & Svedner (2010) säger innebär metoden även att man med fördel 

väntar på respondentens svar istället för att stressa vidare till nästa fråga. Genom att lyssna 

och ge tid får intervjuaren även bättre möjlighet till att ställa bra uppföljningsfrågor. 

Möjligheten till att få de uttömmande svaren blir också bättre. Eftersom jag även gjorde en 

pilotstudie fick jag möjlighet att testa hur frågorna fungerade.  

 

Totalt intervjuades 15 elever fördelade på fem grupper, varje gruppintervju pågick cirka 15 

minuter och de spelades in med mobiltelefon. Till dessa tog jag med material och utrustning 

för att situera intervjuerna med undervisningen. Materialet bestod av: de olika burkarna med 

pulver/ämnen, pipett och förstoringsglas samt en kompostpåse i papper med en hemlig sak i. 

Påsen användes vid introduktionen av NTA-temat för att eleverna skulle träna på att använda 

olika sinnen och beskriva någonting. Vid intervjuerna hade jag sex grundfrågor som 

utgångspunkt (bilaga 1). Dessa lade sedan grunden för de följdfrågor som ställdes beroende 

på vilka svar jag fick. Intervjufrågorna arbetade jag fram genom att kategorisera olika typer av 

frågor. De områden frågorna gällde var: syfte och upplägg/arbetssätt, lärarens roll, lärande. 

 

Lärarintervjun gjordes ungefär tre veckor efter elevintervjuerna och pågick i 15 minuter. Att 

den gjordes senare berodde på att det inte fanns möjlighet att göra den samtidigt som eleverna 

intervjuades samt att ett lov kom emellan. Intervjun gjordes i klassrummet då eleverna hade 

rast och frågorna (bilaga 2) hängde ihop med de frågor som ställdes till eleverna. Frågorna var 

indelade i områdena: elevernas uppfattningar om NTA, lärarens kommunikation – syfte och 

mål, arbetssättet. Även denna intervju spelades in och transkriberades på samma sätt som 

elevintervjuerna.  

Procedur 

Utifrån det urval som gjordes fick jag kontakt med en lärare där jag fick komma och testa 

mina intervjufrågor i en pilotstudie. Jag besökte klassen en vecka innan pilotstudien för att 

presentera mig och dela ut informationsbrev och samtyckesblankett. Från de 17 elever som 

fått godkännande att delta lottade jag sex elever som fördelades på två grupper som jag sedan 

intervjuade. Pilotstudien visade att mina intervjufrågor fungerade väl så dessa ändrades inte 

till huvudstudien. 



 

11 

 

 

Tillsammans med en lärare beslutades det att jag var välkommen att genomföra mina 

intervjuer i hennes klass som skulle ingå i min huvudstudie. Först besökte jag klassen under 

några av kemilektionerna. Jag var med redan under introduktionen av temalådan och sedan 

ytterligare två lektioner. Syftet att vara med i klassen var att eleverna skulle känna igen mig 

inför intervjuerna, och att de skulle kunna känna sig mer bekväma än om jag hade varit helt 

okänd för dem. Jag presenterade mig för dem och talade om varför jag var där och att jag inte 

skulle delta på lektionen. Jag var endast där och observerade i tysthet hur de jobbade i 

klassen. Detta för att inte påverka eleverna inför intervjuerna. Ett syfte var även att få 

underlag till mina intervjufrågor så jag inte ställde frågor om sådant de inte jobbat med. I god 

tid innan intervjuerna delade jag ut informationsbrev och samtyckesblankett för deltagande i 

studien. Jag berättade även för eleverna vad min studie skulle gå ut på och vad deras 

eventuella deltagande skulle innebära. 

 

Intervjuerna gjordes i ett mindre grupprum där vi satt vid ett bord och pratade och samtalen 

spelades in med mobiltelefon. Intervjuerna gick till så att jag bad eleverna berätta vad de 

exempelvis upplevde att syftet med NTA-lådan var. Intervjuerna gjordes efter att eleverna haft 

sex till sju lektioner med NTA-lådan under loppet av fyra veckor. Variationen berodde på att 

intervjuerna gjordes på två dagar och att de gjordes på kemilektionerna. Lärarintervjun 

gjordes ensam med läraren och spelades in på samma sätt som elevintervjuerna. Vid alla 

intervjuer hade jag även skrivit ut mina frågor som stöd för mig själv. 

  

Databearbetning 

Transkriberingen har gjorts i ett Word-dokument. Intervjuerna har jag skrivit ner ordagrant. 

Vissa ljud som exempelvis hummande eller ”ehm” vid tvekande har också tagits med. Detta 

sätt har jag valt för visa vissa tveksamheter i svaren istället för att använda mig av en mer 

formell karaktär. Dessutom har jag transkriberat allt som sagts för att inte gå miste om något 

viktigt. När jag transkriberat har jag tagit utgångspunkt i följande koder (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 198):  

 [ Ensam vänsterklammer anger den punkt där överlappningen inleds. 

 (.) En punkt inom parentes anger en liten paus inom eller mellan ord. 
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 ord Understrykning anger någon form av betoning, genom tonhöjd och/eller amplitud […]. 

 ( ) Tom parentes anger oförmåga att höra vad som sägs. 

 (( )) Dubbel parentes anger utskrivarens beskrivning snarare än utskriften. 

 

Även namn har kodats via bokstäver. Intervjuaren benämns med I, läraren har kodats med XX 

för att kunna särskiljas för tydlighetens skull och övriga namn benämns med ##. Eleverna 

kodades och var fördelade i grupper. Grupp 1 – 3 intervjuades första dagen och grupp 4 och 5 

den andra dagen. En elev drog sig ur precis innan intervjun med grupp 5 skulle börja, därför 

det ojämna antalet i grupp 4 och 5. 

 

Tabellen visar intervjugrupperna och fördelningen av elever i respektive grupp. 

Grupp nummer Elever i gruppen 

1 A, B, C 

2 D, E, F 

3 G, H, J 

4 K, L, M, N 

5 O, P 

 

I analysen har jag använt ett induktivt tillvägagångssätt. Detta har gjorts genom att grovt dela 

in svar efter vissa nyckelord och på så sätt gruppera dem i en kategori. För att hitta dessa 

kategorier har svaren färgmarkerats utifrån nyckelorden. Svaren har klippts ut och satts 

samman i syfte att finna gemensamma nämnare i svaren. Jag har gjort på samma sätt med 

både lärar- och elevintervjuerna för att kunna hitta kategorier för att kunna jämföra likheter 

och/eller skillnader.  

Etiska överväganden 

Studier av detta slag måste rätta sig efter vissa forskningsetiska riktlinjer. De etiska 

övervägandena gjorde jag genom att möta följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Förutom att dela ut 

denna information gick jag även igenom den information som stod i informationsbrevet och 

samtyckesblanketten samtidigt som jag delade ut dessa. Jag fann detta lämpligt så eleverna 

kunde ställa frågor ifall något var oklart från deras sida. 
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I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) formulerades ett informationsbrev 

till studiens deltagare och deras målsmän. Informationsbrevet delades ut till de potentiella 

respondenterna där syfte, metod, plats och ungefär hur många som beräknades ingå i studien 

angavs. Enligt Vetenskapsrådets (2002) direktiv framgick även vem jag är, vilket lärosäte jag 

tillhör samt hur jag kunde nås samt hur all data skulle behandlas. På samtyckesblanketten fick 

vårdnadshavaren skriva under att man tagit del av informationsbrevet och sedan fylla i 

huruvida man samtycker till barnets deltagande i studien. Samtyckeskravet innebär att 

vårdnadshavare måste godkänna barnens deltagande i studien då de är under 15 år och om de 

är aktivt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002) som i denna studie.  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) kommunicerades även hur 

kodning, anonymisering och avidentifiering skulle ske av insamlad data samt att alla 

inspelningar kommer raderas och transkriptionerna är avidentifierade. Med tanke på studiens 

syfte och forskningsfrågor ställdes heller inte frågor som kan anses etiskt tveksamma. För att 

möta nyttjandekravet informerades respondenter och vårdnadshavare även om att jag inte har 

någon avsikt att använda några uppgifter för andra ändamål eller lämna dem vidare, i enlighet 

med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om hantering av dessa uppgifter.  

Resultat 

När det gäller NTA-lådan kemiförsök tyckte merparten av eleverna att uppdragen var både 

roliga och spännande. De allra flesta tyckte det var roligt att arbeta praktiskt och få prova sig 

fram. En del tyckte även att arbetssättet var både lärorikt och spännande. Ett flertal elever 

berättade också att de kände sig motiverade och såg fram emot dessa lektioner. Många 

uttryckte även hur de upplevde att uppdragen bjöd på en bra variation. Några elever gav 

uttryck för att de kunde uppleva det ämnesspecifika språket som lite svårt, utan att det för den 

sakens skull sågs som ett hinder för dem eller att de upplevde lektionerna som tråkiga. 

 

Utöver detta tyckte cirka hälften av eleverna att instruktionerna till uppdragen var tydliga och 

inte särskilt svåra. Flera av dem uppgav även att de tyckte helklassdiskussionerna var lärorika 

i och med att de fick ta del av varandras tankar och vad de kommit fram till, men ingen 
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nämnde att detta skulle vara ett syfte med NTA-lådan. Däremot fanns det några som upplevde 

vissa moment som mindre roliga. Detta handlade i huvudsak om skrivandet och 

genomgångarna. 

Hur eleverna uppfattade syftet 

Utifrån analysen av elevintervjuerna identifierade jag sju kategorier i deras svar som visar 

vilket syfte de uppfattade att arbetet med NTA-lådan hade, vilket svarar mot studiens 

forskningsfråga gällande elevernas uppfattning. Kategorierna är följade: Lära sig pulvers 

egenskaper, Lära sig att beskriva ämnens egenskaper, Hantera kemikalier, Lära sig följa 

instruktioner, Lära för att det står i läroplanen, Lära för framtiden och Visste inte syftet.  

 

Sex av eleverna ansåg att de skulle lära sig pulvers egenskaper som ett syfte med NTA-lådan. 

Exempelvis handlade det om vad som händer då ett pulver blandas med ett annat ämne. Två 

av dessa elever pratade om att blanda olika pulver, trots att det eleverna egentligen skulle göra 

var att blanda pulver med olika vätskor. En elev talade också om att observera vad som händer 

då de fått blanda pulver och vätskor, att se förändringar och de reaktioner som sker. 

C – Mm, typ ja men vi ska lära oss ämnen och.. hur man.. ja men vad det kan bli och vad det (.) jag tror 

det är typ, vad som kan hända och vad, ja nåt] 

B – Och gissa typ vad vi tror ska hända.  

I – Med de pulver ni ska blanda med vatten och olika] 

C – Ja, vad det kan bli alltså. Vilka ämnen liksom. Eller.. ja, olika ämnen som man blandar och så ska 

man se vad det blir eller sånt. […] 

 

K – Att kunna se olika pulver. 

 

Sex elever berättade även att de upplevde att ett syfte med NTA-lådan var att lära sig att 

beskriva ämnens egenskaper. Bland annat pratade eleverna om den övning de hade gjort med 

en av artefakterna som fanns med vid intervjuerna. De berättade om en påse som innehöll en 

artefakt, till exempel en penna, som eleverna skulle beskriva för några kamrater. Dessa elever 

visste inte vad påsen innehöll men skulle genom beskrivningarna försöka lista ut vad det var. 

Övningen användes för att träna på att beskriva sakernas egenskaper. 

E – Eh, vi har beskrivit också.  

F – Pratat. 

E – Ja. Vi fick ju en sån här påse där vi skulle känna på saker och sen beskriva det.  
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I – När gjorde ni det? 

F – I början.. 

I – Ok. Varför gjorde ni det? Vad hade de i påsarna? 

F – Olika saker. Vi skulle väl träna på hur vi ska beskriva en sak. ( ) Vi hade en sån här påse ((visar 

artefakten på bordet)), och så skulle vi kolla vad som var i. Och då fick vi liksom beskriva den.  

I – Ok. 

F – Och så skulle man gissa vad det var.  

I – Så meningen med det var alltså att ni skulle..? 

E – Lära oss beskriva saker. 

 

En elev tog upp att ett syfte var kunna hantera kemikalier genom att lära sig att arbeta säkert 

med olika ämnen och inte ta onödiga risker. Eleven talade i intervjun om att man inte ska 

blanda ämnen så något sprängs eller liknande. P var dock den enda elev som nämnde något 

om att arbeta säkert med olika ämnen. 

P – Att man inte ska ta några onödiga risker. Typ, man ska ta sånt som inte är så farligt (.) 

 

Tre av eleverna pratade om att lära sig följa instruktioner som ett syfte. Till uppdragen finns 

instruktionsblad och det var detta eleverna avsåg i intervjuerna. De berättade att 

instruktionerna gås igenom vid lektionens början så alla förstår. Citatet föregicks av en 

diskussion kring målen med lådan. 

L – Eller, typ följa instruktioner. För när man ska göra det där så måste man ju göra allt i ordning. 

 

Fyra av eleverna pratade om att syftet med NTA-lådan är att de ska lära för att det står i 

läroplanen. En elev nämnde även ordet betyg under en av intervjuerna. Inom kategorin tas 

även svar med där syftet handlar om att lära sig använda ämnesbegrepp.  

H – Eh, kunskapskraven är väl att lära sig alla, de här orden. Man ska lära sig.. eeh, att liksom ta reda på 

vad det är. […] 

 

E – För ibland så kan hon ju säga så här att vi ska lära oss de här orden. De här ska man kunna liksom. 

 

Tre av eleverna upplevde även ett syfte i att kunna lära för framtiden vilket inkluderade 

studier, eller som en bas för att kunna arbeta inom vissa yrken. Kategorin ligger 

innehållsmässigt nära den om att lära för att det står i läroplanen. Jag väljer ändå att skilja 
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dessa åt då svaren här visar ett mer långsiktigt tänkande från eleverna där kommentarerna är 

mer kopplade till arbetslivet. 

O – Ja, alltså. Vi håller ju.. Det är ju skola. Vi ska ju lära oss tills så.. om vi ska bli kemister kanske det är 

bra att vi ska lära oss det här. 

 

F – Ja, för att vi kanske.. Alltså så här i, när man är i sjuan, åttan och nian då kommer man säkert börja 

med så här kemi och blanda lite mer saker så att det blir.. Jag vet inte, men såna saker. Och då kanske man 

har nytta till det här man lär sig nu.  

((de andra håller med)) 

 

Vid intervjutillfället berättade fyra elever att de inte kunde svara på varför de jobbade med 

NTA-lådan, de visste inte syftet med arbetsområdet. Det framgick att de inte mindes eller 

visste men en elev sa dock att man kan gissa syftet. Noterbart är att C ändå har talat om ett 

syfte i kategorin lära sig pulvers egenskaper, men att C ändå nämner i denna kategori att hen 

inte minns något syfte. 

A – Hon har inte sagt nåt. Fast man kan ju alltid gissa.  

 

C – Men XX, brukar hon inte alltid berätta varför vi ska lära oss? Det kanske inte.. jag kommer inte ihåg 

om hon gjorde det nu. 

 

N – Hmm (.) Näe. (.) Tror inte det. 

I – Ok. 

L – Näe. Jag kommer inte på. 

Hur läraren beskrev syftet 

Läraren berättade att hon har många års erfarenhet i yrket och även jobbat med NTA tidigare. 

Hon känner sig trygg i sina kunskaper och i sin roll som NO-lärare och uppgav att den 

utbildning hon fått för NTA-lådan gett värdefulla tips om vad som är viktigt att jobba med. 

Läraren talade om i intervjun att när arbetet med sekvensen skulle påbörjas gick hon igenom 

en matris tillsammans med klassen gällande vad som skulle läras och vilket syftet var med 

den här NTA-lådan. Dessutom gick hon igenom syfte och mål i början av varje nytt uppdrag. 

Utifrån analysen av lärarintervjun identifierade jag fyra kategorier som handlar om hennes 

syften med NTA-lådan. Kategorierna är följande: Kunna arbeta systematiskt, Att kunna 

resonera, Kunna planera undersökningar, och Arbeta självständigt. 
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Ett syfte läraren hade var att hon ville att eleverna skulle lära sig att kunna arbeta systematiskt 

då de genomförde sina undersökningar. Undersökningarna är till för att kunna identifiera 

ämnenas olika egenskaper. Detta var också något läraren nämnde vid flera tillfällen under 

intervjun. 

XX – Nej. I första hand så vill jag ju att de ska lära sig arbeta systematiskt, och sen så att de kan.. alltså 

att de ska jämföra.  […] 

 

Ett annat syfte läraren tog upp var att hon ville elever skulle utveckla förmågan att kunna 

resonera. Med det menade hon att eleverna skulle kunna resonera om sina resultat då det 

diskuterades i helklass. På så sätt menade hon att eleverna delade med sig av sina tankar och 

att de skulle resonera vad resultaten kan bero på, eller om eleverna fått olika resultat. 

XX – […] Alltså att man kan resonera vidare, som står så hårt i Lgr är att man måste kunna resonera. […] 

  

Ett annat syfte var också att eleverna skulle kunna planera undersökningar och genomföra 

som ett av NTA-lådans uppdrag. Eleverna skulle själva göra en egen planering utifrån vad de 

lärt sig i tidigare uppdrag för att sätt kunna genomföra en undersökning. Genom att arbeta och 

undersöka systematiskt skulle de sedan kunna identifiera vilka ämnen som var blandade. De 

skulle själva välja på vilket sätt de valt att undersöka och hur de skulle dokumentera. 

XX – […] Det som kommer nu det är att nu vill jag att de ska göra en planering. För nu ska de undersöka 

två ämnen. Jag har ju lagt ihop två ämnen, och nu ska de göra den.. de ska göra en tydlig planering som 

jag får se. Alltså ”hur kommer ni gå tillväga?”. Och sen så en tydlig, hur de ska dokumentera det. […] 

 

Att kunna arbeta självständigt var också ett syfte som läraren talade om på olika sätt. Dels 

handlade det som citatet nedan visar, att eleverna kan följa den planering de själva gjort med 

hjälp av vad de lärt sig under de olika uppdragen. Läraren pratade även om att det 

självständiga arbetet handlar om att kunna följa de instruktionsblad som tillhör uppdragen. 

Dessa instruktioner går klassen igenom vid lektionens början. 

XX – […] Nu ska de göra det själva, nu ska de visa att det kan. (.) Och att de kan göra liksom, själva 

undersökningen också. Att det blir.. att de får ett resultat på det. […] 

Diskussion 

Resultatet visar att det syfte eleverna upplever med NTA-lådan inte är detsamma som läraren 

avser, trots att de gått igenom detta vid arbetets början. En tendens var också att eleverna 
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tycktes ha fastnat i det närliggande syftet och vad de gör på varje lektion. Läraren å andra 

sidan presenterar sitt syfte med ett mer övergripande mål i sikte, att undervisningen ska svara 

mot kunskapskraven. Sedan har det även framkommit i intervjuerna att en del elever faktiskt 

inte minns syftet där och då.  

 

Vissa lärare kan uppfatta att innehållet inte stämmer överens med den egna bilden av vad som 

är viktigt att ta upp och att de därför kan ha olika mål med undervisningen vilket ledde till en 

viss skepsis inför NTA (Alm & Samuelsson, 2009). Läraren i min studie har dock en tydlig 

förankring i kunskapskraven och förefaller ha en klar bild av vilka mål hon ska jobba mot. 

Utbildningen som hör till NTA-lådan gav henne också värdefulla tips gällande vad som var 

viktigt att fokusera på och vad som kunde väljas bort. Den skepsis som vissa lärare upplevde i 

Alm & Samuelssons (2009) studie verkar inte heller vara ett problem i detta fall. Hon tyckte 

också att hon kände sig trygg i sina kunskaper, till skillnad från vad en del lärare upplevt 

enligt vissa studier (DiBiase & McDonald, 2015; Murphy m.fl., 2012). Tack vare detta kan 

läraren använda sig av NTA-lådan och dra nytta av den positiva inverkan som den här typen 

av naturvetenskapligt undervisande ger, vilket visats i ett flertal studier (Braund & Driver, 

2005; DiBiase & McDonald, 2015; King, 2012; Murphy m.fl., 2012; Suduc m.fl., 2015; Zhai 

m.fl., 2014).  

 

I min studie visade det sig att eleverna tyckte det undersökande arbetssättet som NTA-

uppdragen erbjuder var roliga och intressanta. Både King (2012) och Murphy m.fl. (2011) 

pratar om hur ett undersökande arbetssätt motiverar och intresserar eleverna och de upplever 

lektionerna som roliga. I Braund & Drivers (2005) studie visades också hur uppskattade det 

undersökande arbetssättet både affektivt och motiverande och att de såg det som positivt att få 

göra själva istället för att läsa sig till eller titta när läraren visade. I Braund & Drivers studie 

talades även om hur elever motiveras av utsikterna för framtida jobb (Braund & Driver, 2005) 

och detta talade även några av eleverna i min studie som en motivationsfaktor. Tittar vi även 

på ett syfte som finns med NTA så handlar det om att väcka ett intresse för framtiden 

(ntaskolutveckling.se, 2018). 

 

Lärarens syfte med lådan var att eleverna ska lära att arbeta systematiskt i första hand, men 

också att planera undersökningar och resonera om sina resultat. Detta följer kunskapskraven i 
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läroplanen (Skolverket, 2016) och tanken är att NTA-lådan ska hjälpa läraren att arbeta mot 

dessa. Läraren har en tydlig riktning mot det som Johansson (2014) och Johansson & 

Wickman (2011) benämner som ett överordnat syfte. Men eftersom hon går igenom de olika 

uppdragens mål och syfte tillsammans med eleverna i början av varje uppdrag betyder det att 

hon även jobbar med det närliggande syftet. Eleverna däremot tycks ha stannat vid det 

närliggande syftet då de till största delen pratade om att kunna se olika egenskaper hos ämnen, 

beskriva dem, följa instruktioner eller helt enkelt för att det står i läroplanen. Det vi kan 

ifrågasätta är huruvida det överordnade syftet har gjorts begripligt för eleverna trots 

genomgångarna i sekvensens början. I likhet med Johansson & Wickmans (2013) studie visar 

även mina resultat på att läraren tenderar att arbeta mot färdigheter. Visserligen säger 

läroplanen att eleverna ska lära sig även sådant, men de bör veta varför de gör detta.  

 

När det gäller det ämnesspecifika språket så tas detta upp i intervjuerna som något som kan 

upplevas lite svårt. Berg (2007) talar om att elever kan få svårigheter med att förstå på grund 

av det ämnesspecifika språket. Eleverna i min studie upplevde dock inte detta som ett hinder 

även om de tyckte det kunde förekomma en del svåra ord. Samtidigt uttryckte några det som 

ett kunskapskrav att lära sig orden. Men frågan är om det bara blir ett lärande för att det står 

så i läroplanen eller om de förstår syftet att lära sig detta. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

handlar det ämnesspecifika språket om vetenskapliga begrepp, vilka Vygotskij betecknar som 

abstrakta och är något som enligt honom lärs i skolan genom att få dem förklarade för sig 

(Säljö, 2014). En av lärarens uppgifter blir således att stötta eleverna utifrån vad eleverna 

redan vet och kan relatera till för att göra undervisningen begriplig. 

 

Utifrån vad resultatet visar gällande att elever och lärare inte tycks ha kommunicerat på 

samma nivå när det gäller syftet med NTA-lådan kan man fundera över om ett alltför abstrakt 

språk är en bakomliggande orsak. Syftet att lära sig arbeta systematiskt bör leda till att kunna 

se omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv, vilket handlar om den naturvetenskapliga 

literaciteten (Hume & Coll, 2010). Att eleverna å sin sida tycks fastna vid vad de gör utan att 

de utvecklar en naturvetenskaplig literacitet riskerar att göra skolarbetet meningslöst. Det som 

är positivt i detta fall är att läraren lägger tid på diskussionerna, vilket är viktigt för att kunna 

ta till vara på det eleverna lär sig (Alm & Samuelsson, 2009). Hon har detta som ett av sina 

syften samtidigt som eleverna även uppfattat dessa diskussioner som både intressanta och 
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lärorika eftersom de får ta del av klasskamraternas tankar och resultat, vilket Andrée & Lager-

Nyquist (2012) talar om. Även Patchen & Smithenry (Patchen & Smithenry, 2013) talar om 

hur värdefulla klassrumsdiskussionerna är då de kan ge eleverna en fördjupad förståelse för 

vad de gjort. Eftersom eleverna intervjuades innan hela NTA-undervisningssekvensen var 

genomförd saknar jag svar på om de genom NTA-lådans uppdrag kommit närmare att förstå 

de syften och mål läraren hade. 

Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Den främsta anledningen till att jag 

valde just semistrukturerade intervjuer var för att få nytta av de halvöppna frågorna som 

semistrukturerade intervjuer innebär. Utifrån syftet med studien behövde jag ha frågor som 

inte hade slutna svar. Att eleverna även fick sitta i grupper innebar också att deras svar hjälpte 

de andra i gruppen att formulera sina svar, och jag kunde ställa följdfrågor därefter. Johansson 

& Svedner (2010) menar att ett problem med semistrukturerade intervjuer är att dessa kan ses 

som ensidiga. Svagheter med att använda gruppintervjuer visade sig genom att eleverna 

ibland tappade tråden och började prata om andra saker i diskussion med varandra. Dessutom 

dominerades två av intervjuerna av en av deltagarna så jag fick inte så mycket svar av de 

övriga i gruppen, och i några av intervjuerna fanns deltagare som istället var tysta och 

återhållsamma med sina svar. I mitt fall fick jag ändå tillräckliga data för att använda på ett 

trovärdigt sätt i min studie men jag vill ändå nämna att jag är medveten om vissa svårigheter 

vid intervjuer med barn. Därför kombineras intervjuerna med fördel av andra metoder för att 

även få ett mer djupgående resultat (Johansson & Svedner, 2010), men på grund av tidsbrist 

under arbetets gång valde jag bort andra metoder.  

 

Eftersom både eleverna och läraren tillhör samma klass stärker detta mitt resultat då läraren 

instruerat, förklarat och jobbat med de elever som ingått i studien, till skillnad från om läraren 

exempelvis jobbat på en annan skola. Kopplingen mellan lärare och elever är därför mycket 

starkare. Å andra sidan blir generaliserbarheten sämre av samma anledning. Min studie stärks 

även av att eleverna jobbat med lådan och att de kommit en bit in i uppdragen vid tidpunkten 

för intervjuerna. Detta betyder att de pratar om något de faktiskt gör, istället för att prata om 

något de inte påbörjat eller försöka minnas tillbaka till något de gjort tidigare. Men eleverna 

hade också erfarenhet av NTA sedan tidigare vilket gör att de känner till NTA-lådornas 
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upplägg. Det blir också en högre tillförlitlighet i och med att läraren har jobbat med flera 

NTA-lådor tidigare och känner sig trygg och bekväm med att arbeta med naturvetenskapliga 

ämnen. Erfarenheten av vad lådorna innebär dessutom att hon känner till upplägget. En fördel 

är att läraren också gått den utbildning som krävs för att jobba med lådorna. I och med detta 

har hon arbetat igenom uppdragen och vet hur de fungerar samt diskuterat med andra lärare 

och fått tips om vad som fungerar och är värt att tänka på. 

 

I och med att intervjufrågorna hade godkänts av min handledare innan de testades i en 

pilotstudie bidrar även detta till att stärka tillförlitligheten. Dessutom har jag själv 

transkriberat intervjuerna och lyssnat igenom dem noggrant för att säkerställa att ingen 

information missades. Reliabiliteten påverkas något negativt då jag använde mig av orden 

motivation och variation i två av frågorna, vilket eleverna inte förstod betydelsen av. I och 

med detta så fick jag förklara vad de betydde om de frågade. I de fall eleverna inte frågade 

kan de ha missförstått frågan, men detta var inget som framkom vid själva intervjuerna. Då 

problemet inte gällde de mest grundläggande frågorna för min frågeställning anser jag inte att 

de sänker studiens reliabilitet nämnvärt. Validiteten i studien ser jag som ganska god. 

Framförallt anser jag detta då mina resultat stämmer förhållandevis bra med tidigare 

forskning. Som motvikt till detta står min oerfarenhet att arbeta med studier på det här sättet, 

därför kunde innehållsvaliditeten vara bättre.  

Slutsatser och implikationer 

Vi kan utifrån min studie se hur stor skillnad det kan vara mellan hur elever i en fjärdeklass 

uppfattar syftet med vad de gör i förhållande till vad läraren avser. För trots att eleverna 

mycket väl kan tycka att uppdragen i en NTA-låda både är roliga, intressanta och lärorika 

betyder det inte att de egentligen vet varför de gör dessa uppdrag. Litteraturen jag har tagit 

upp i min bakgrund har talat om att lärare kan känna sig osäkra på sina kunskaper och inte 

riktigt tro på sig själva. Läraren som jag intervjuade talade tvärtom om hur nyttiga 

utbildningarna för NTA-lådorna är och hur mycket nyttigt som finns att lära på dessa kurser 

som sedan gör undervisningen lättare. Det är trots allt så att läraren vet vad läroplanen har för 

kunskapskrav som undervisningen ska ha som mål, ett överordnat syfte, och det är läraren 

som behöver stötta eleverna för att nå dit. NTA-lådan fungerar som ett stöd för läraren att 

lyckas med detta. Samtidigt fungerar NTA-lådan som ett sätt för att få eleverna intresserade 
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för naturvetenskap, vilket de själva vittnat om i intervjuerna att de var. Dessutom delar 

eleverna med sig av det de kan, och vad de lärt sig, med varandra genom diskussioner i 

helklass vilket är ett bra sätt att fördjupa sina kunskaper på. 

 

Som jag ser det finns det många intressanta vägar för ytterligare undersökningar utifrån min 

studie. Gäller mina resultat endast i klassen där jag gjorde min studie eller skulle man få 

samma resultat om studien gjordes i många fler klasser? Är resultaten gällande endast i kemi 

eller skulle samma resultat visa sig oavsett vilket av de naturvetenskapliga ämnena man 

väljer? En annan tanke som dykt upp under arbetet med denna studie är huruvida elevernas 

ålder inverkar på förståelsen. Därför vore det även intressant att undersöka vilken skillnad 

man skulle få i resultatet om man jämförde elever i årskurs fyra med elever i årskurs sex med 

förutsättningen att de jobbade med NTA-lådan kemiförsök.  
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Bilagor 

Bilaga 1    

Nedan är frågorna som var grunden i elevintervjuerna. Fet text är sådant som kunde beröras 

genom lämpliga följdfrågor i intervjun. Dessa fungerade som ett minnesstöd och inte som 

direkta frågor. 

 

Intervjufrågor – elever 

 

1. Berätta, vad tänker ni på om jag säger ordet kemi? 

Hur eleverna uppfattar syfte och upplägg. 

2. Kan ni berätta lite om vad ni jobbar med på kemilektionerna?  

(Vad gör ni och varför?) 

- Tydligt - Variation - Vad lär du dig 

3. Kan ni berätta vad ni lär er? 

- Vad ska ni lära er - Vad vill ni lära er   

- Hur kan det användas - Varför? 

Hur eleverna upplever arbetssättet. 

4. Berätta hur ni tycker det är att arbeta med kemi på det sättet ni gör nu? 

- Tråkigt - Svårt  - Intressant  

- Motiverande (varför?) 

5. Berätta hur ni anser är ett bra sätt att lära sig kemi? 

- Laborationer  - Teoribok  - Diskussioner 

- Filmer 

Hur upplevs lärarens roll? 

6. Kan du berätta vad du tycker saknas eller som du vill ha mer av?  

Något som ska göra mer eller mindre av? 

- Mer genomgångar - Instruktioner - Mer förklaringar 

- Språket 
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Bilaga 2  

Nedan är frågorna som var grunden i lärarintervjun. Fet text är sådant som kunde beröras 

genom lämpliga följdfrågor i intervjun. Dessa fungerade som ett minnesstöd och inte som 

direkta frågor. 

 

Intervjufrågor – lärare 

Bakgrundsfakta:  

Ålder? 

Verksam inom yrket? 

Vilka stadier har du arbetat med? 

Kan du berätta hur mycket du har jobbat med NTA? 

- Specifikt kemi  

 

Elevernas uppfattningar om NTA 

Berätta hur du upplever att eleverna tycker om NTA. 

 - Arbetssättet - Kemi som ämne 

 

Lärarens kommunikation – syfte och mål 

Berätta hur du kommunicerar syftet med NTA-lådan till eleverna. 

- Hela sekvensen - Inför varje lektion 

Kan du berätta vilket syfte du fokuserar på. 

- Mål för eleverna - Lär de sig det du tänkt 

 

Arbetssättet 

Kan du berätta hur du känner för att jobba med NTA? 

- NTA - NO - Dina kunskaper 

Är det något du upplever saknas inom arbetsområdet? 

- Arbetsmaterial - Diskussioner - Teoretiskt material 


