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Abstract 
The purpose of this study was to find out how Primary school teachers work and think about 

the practical teaching in physics. Primary school teachers who work with a teacher support in 

science and technology, and Primary school teachers who do not work after any program have 

been interviewed. The method chosen in this study is semi-structured interview with sound 

recording. A total of seven interviews have been conducted and each interview took about 30 

minutes to complete. The study addresses what research today says about practical activities 

in school and how the children learn the best way. Therefore, teachers are also asked about 

how they experience physics and practical work and how they choose to put an investigative 

approach. The result shows that the teachers experience physics as difficult and abstract. 

Teachers who work with a support program experience that the program helped them teach 

physics on a deeper level. The study also shows that most teachers uses closed and given labs. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur lågstadielärare arbetar och tänker kring den praktiska 

undervisningen i fysikämnet. Lågstadielärare som arbetar med lärarstöd i naturkunskap och 

teknik samt lågstadielärare som inte arbetar efter något program har intervjuats. Metoden som 

valts vid denna studie är semistrukturerad intervju som spelats in med ljudupptagning. Totalt 

har sju intervjuer verkställts och varje intervju tog cirka 30 minuters att genomföra. Studien 

tar upp vad forskning idag säger om praktiska aktiviteter i skolan och hur barnen på bästa sätt 

lär sig. Därför frågas också lärarna om hur de upplever fysikämnet och praktiskt arbete samt 

om hur de väljer att lägga upp undervisningen. Resultatet visar att lärarna upplever 

fysikämnet som svårt och abstrakt. Lärare som arbetar med ett stödprogram upplever att 

programmet hjälpt dem undervisa i fysik på en djupare nivå. Studien visar också att de flesta 

lärarna arbetar efter arbetssättet slutna laborationer. 
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Inledning 
Under min tid på Karlstads Universitet har mitt intresse för de naturvetenskapliga ämnena 

vuxit fram. I min framtida roll som lärare i förskoleklass upp till årskurs tre ingår det i mitt 

uppdrag att försöka bidra med ökad förståelse och intresse för de naturvetenskapliga ämnena. 

Under lärarutbildningen har jag fått upp ögonen för hur rolig och spännande undervisningen 

kan göras i de naturvetenskapliga ämnena samtidigt som jag har stött på negativa attityder 

från både kurskamrater och verksamma lärare. Många studenter saknade en naturvetenskaplig 

gymnasieutbildning och gick från början in med en inställning om att de naturorienterande 

ämnena var svåra att lära sig och hantera. Några verksamma lärare jag mött under min 

studiegång har uttryckt att naturorienterande ämnen ofta innebär praktiskt arbete i de lägre 

årskurserna, vilket eleverna tycker är roligt. Lärarna själva kunde däremot uppleva praktiska 

moment som tidskrävande och valde ibland bort vissa laborationer på grund av att de ansåg att 

vissa lektioner var röriga, kladdiga och smutsade ner klassrummet. 

När jag slutförde min sista verksamhetsförlagda utbildning fick jag möjlighet att studera och 

själv utföra lektioner i de naturorienterande ämnena. Min praktikskola hade valt att i dessa 

ämnen undervisa med hjälp av ett lärarstödsprogram som ger skolor material och vägledning 

för undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Själv hade jag aldrig kommit i kontakt med 

materialet tidigare och blev nyfiken på om det kan bidra till ett större intresse för dessa ämnen 

bland elever men också om lärarna anser att det stödet hjälpt deras undervisning. 

Sveriges regering beslutade 2008 att en tillsatt delegation skulle klarlägga hur många elever 

det är som söker sig till de naturvetenskapliga högskoleutbildningarna och hur man kan få 

antalet att öka. Delegationen kunde då visa att problemet var omfattande. Mellan åren 2008 

och 2010 var det väldigt få som valde att studera vidare på de högre utbildningarna och det 

framkom även uppgifter om att det fanns en oerhört låg kompetens hos Sveriges invånare när 

det handlade om dessa ämnesområden (SOU 2010:28). Lindahl (2003) kunde se att intresset 

för de naturvetenskapliga ämnena minskat och att det framför allt märktes när eleverna sökte 

in på olika program till gymnasiet. Hennes undersökning visade att många elever upplevde 

ämnena som svåra. Deras erfarenheter av de vetenskapliga ämnena var ren faktakunskap och 

ämnena uppfattades därför som slutna, där det som efterfrågades var begränsade svar. 

Eleverna upplevde också att det sällan förekom öppna diskussioner i dessa ämnen och deras 

gymnasieval grundades mer på deras tidigare erfarenheter än själva intresset för ämnena 

(Lindahl, 2003). Det som delegationen kom fram till förde i sin tur med sig att regeringen 

framställde en strategi för att öka intresset och höja kunskapsnivån. Målet var satt till år 2020 

och innefattar bland annat att Sverige ska visa på bättre resultat i undersökningar som PISA 

och TIMSS. För att nå dessa mål ska fokus bland annat läggas på lärarkompetens och 

undervisningen i skolan (SOU 2010:28).  

Skolverkets rapport från den senaste TIMSS undersökningen 2015, visar på en positiv ändring 

genom åren då eleverna i årskurs fyra visat på bättre resultat i de naturvetenskapliga ämnena 

om man jämför med den undersökning som tidigare genomfördes 2007. Däremot är resultaten 

fortfarande betydligt lägre än före 1995, men nu kan man se att en ökning börjar ske 

(Skolverket, 2016).  
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Regeringens mål med delegationen är inte bara att skapa en bred kunskapsbas hos Sveriges 

befolkning utan även att ge förmågor som att ifrågasätta, diskutera och förhålla sig till 

vetenskapliga samband. För att nå detta förordar regeringens delegation att förändringar måste 

ske redan i de tidiga åldrarna för att sedan även påverka framtida undervisning genom en 

tydlig progression (SOU 2010:28). Intresset för ämnena finns där och visar sig också starkast i 

de lägre åldrarna (Skolverket, 2016). Däremot visade Skolverkets rapport (2004) hur eleverna 

rangordnar olika skolämnen. Det framkom då att av alla ämnen fanns minst intresse för de 

naturvetenskapliga. Biologi visade sig vara det ämne inom naturvetenskapen som uppfattades 

som roligast men också viktigt och relativt lätt (Skolverket, 2004).  

Mina tidigare erfarenheter visar att många ofta har en negativ inställning till de 

naturvetenskapliga ämnena och är nyfiken på hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med 

de naturvetenskapliga ämnena för att väcka elevernas nyfikenhet och intresse. Tanken är 

också att ta reda på om stödprogram i de naturorienterande ämnena är något som uppskattas 

och som framtida lärare vill jag veta mer om hur andra lärare tänker när det kommer till att 

arbeta praktiskt i ämnet fysik. Det vore intressant att höra deras åsikter och se om 

lärarstödprogrammet bidrar med många positiva aspekter att jag framöver kan tänka mig att 

arbeta med det.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen kring naturvetenskapliga ämnet 

fysik på lågstadiet är uppbyggd. Studien ska försöka ge en tydlig bild av lärarnas uppfattning 

om att arbeta praktiskt i ämnet fysik och om det finns en skillnad mellan lärares sätt att arbeta 

med fysikämnet beroende på om de använder NTA-lådor eller inte. För att fördjupa och 

tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur bedrivs fysikundervisningen på lågstadiet? 

 Vilket inflytande har NTA-lådorna på fysikundervisningen på lågstadiet? 

 Vilka möjligheter eller svårigheter upplever lärarna på lågstadiet med praktiskt arbete i 

fysik?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Betydelsen av att undervisa i naturvetenskapliga ämnen 
Naturvetenskap består av modeller och begrepp som beskriver olika ämnesteorier och alla 

dessa kan ses som hjälpmedel för att förstå hur vår verklighet ser ut. Samtidigt talar Sjøberg 

(2004) om de teorier och fakta han kallar för naturvetenskapens produkt samt en annan sida 

av naturvetenskapen, nämligen processen. Argumenten för att den naturvetenskapliga 

processen är viktig i skolans undervisning bygger på att naturvetenskapliga metoder hjälper 

elever igenom all typ av problemlösning. De metoder som genomförs vid undersökningar är 

något som finns i fler ämnen och är aktuella även om innehållet i ämnena ändras (Sjøberg, 

2004).  

Naturvetenskaplig forskning innefattar ett utforskande arbetssätt där man undersöker något 

och experimenterar för att i slutändan kunna lösa det forskningsproblem man har framför sig. 

Yngre barn upptäcker sin omvärld på samma sätt och det är därför viktigt med naturvetenskap 

redan i tidiga åldrar (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). Viktiga aspekter 

som talar för att barn bör läsa naturvetenskap i tidig ålder är: 1) Barn tar till sig egna 

uppfattningar om sin omgivning och får de inte utforska saker närmre i skolan kan det leda till 

felaktiga föreställningar utan vetenskaplig grund. 2) Barn har redan i elva och tolv års ålder 

bestämt sig för vilka ämnen de gillar. 3) Genom ett tidigt möte med naturvetenskapliga ämnen 

kan elevernas inställning påverkas positivt (Harlen, 1996; Johansson, 2012; Laaksonen & 

Lavonen, 2009; Osborne m.fl., 2003). Harlen (1996) tar också upp hur viktig 

naturvetenskapen är i skolan och hur den kunskapen ska ses som precis lika viktig att ha som 

att kunna räkna eller skriva. Hon menar att det är ett ämnesområde som hela tiden utvecklas 

och blir viktigare i samband med hur vårt samhälle idag blir mer tekniskt. Tekniken har tagit 

en stor plats i våra liv och är något som ständigt utvecklas (Harlen, 1996).  

Det har genomförts flera studier både i Sverige och England som visar att undervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena mot yngre åldrar undervisas av lärare som saknar utbildning i 

vetenskapliga ämnen (Johansson, 2012; Elfström m.fl., 2014). Lärare som lär ut dessa ämnen, 

oavsett deras egna tidigare utbildning, väljer ofta att lägga mer fokus kring biologiämnet och 

elevernas förmågor istället för att ge eleverna förståelse för fenomen inom fysik och kemi 

med tillhörande begrepp (Emanuelsson, 2001). En undersökning av Skolverket stärker 

Emanuelssons forskning och visar att elever i grundskolans tidigare år undervisas mer i 

biologi än i de naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi (Skolverket, 2008).  

Syftet med praktiskt/laborativt arbete 
Med hjälp utav praktiskt arbete kan eleverna lättare förstå de begrepp och fenomen som ska 

läras in. Stringer och Nilsson hänvisar i sin text till ett kinesiskt ordspråk som enligt dem 

förklarar styrkan i att arbeta praktiskt: ”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag minns. Jag 

gör och jag förstår.” (Stringer & Nilsson, 2007, s. 13).  

Genom laborativt arbete kan ett komplext ämne göras mer konkret samt motivera elever på ett 

inbjudande sätt (Ekstig, 1990). Elevernas motivation och engagemang ses som viktigt att 

uppnå i de yngre stadierna i naturvetenskapen och Andersson (2008a) menar att detta därför 

borde vara ett av lärarnas primära syften. Om eleverna själva får uppleva arbetet genom att 

själva delta och upptäcka kan det bidra med ett ökat intresse. För att detta ska vara möjligt 
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måste skolorna ha rätt resurser samt sträcka sig utanför klassrummet för att skapa en större 

inlevelse (Andersson, 2008a; Elfström, m.fl., 2014). 

Det är viktigt med praktisk undervisning i form av laborationer (Hult, 2000; Ekstig, 1990; 

Stringer & Nilsson, 2007) eftersom barnen 1) ges möjlighet att använda sig av sina sinnen vid 

inlärning, 2) får möjligheten att utforska och stärka sin analytiska förmåga genom att 

observera samt 3) utvecklar den sociala kompetens laborativt arbete för med sig. 

För att bättre förstå innebörden av ett praktiskt arbete måste vi också fundera över vad det 

faktiskt innebär att använda undersökningar i vetenskapliga ämnen och hur det kan se ut. En 

undersökning måste inte nödvändigtvis innefatta ett stort projekt (Areskoug, Ekborg, Nilsson 

och Sallnäs, 2015), utan kan även baseras på en observation eller en händelse som sedan ska 

sorteras eller analyseras. Areskoug m.fl. nämner olika undersökningar och delar in dem i 

observationer, experiment samt fältstudier. Experiment är moment som sker på en bestämd 

plats under en bestämd tid och iakttagelsen av vad som sker är det som gör det till ett 

experiment. Forskarna nämner också att elever själva bör genomföra experiment då styrkan i 

naturvetenskap innebär observationer av verkligheten och lärande sker bäst när elevernas egna 

erfarenheter möter resultaten från experimenten. Det i sin tur skapar nya lärdomar av det som 

observerats (Areskog, m.fl., 2015).  

I sin studie har Abrahams och Reiss (2012) samt Abrahams och Millar (2008) undersökt hur 

praktiska arbeten i grundskolor och gymnasieskolor i England utförs av elever. Det laborativa 

arbetet grundade sig i att eleverna under hela undersökningen följde instruktioner i hur arbetet 

skulle genomföras. Lärarna hade redan satt mål med experimentet och även vilken slutsats 

eleverna skulle komma fram till. Skälet till detta visade sig vara att lärarna tagit för givet vad 

deras elever skulle kunna se och förstå av experimentet, bara de genomfört det på rätt sätt. I 

själva verket visade det sig mindre självklart att eleverna förstått poängen. Ett praktiskt 

arbetssätt ska kunna utveckla barnens lärande, vilket kräver mer tid till elevernas förståelse 

för undersökningens syfte och användning av vetenskapliga begrepp vid diskussioner 

kopplade till experiment (Abrahams & Reiss, 2012; Abrahams & Millar, 2008). 

Lunde (2014) har i sin studie granskat hur lärare på högstadiet arbetar på ett undersökande sätt 

i naturvetenskapliga ämnen och urskiljer där två olika strategier lärarna använde sig av. Den 

första strategin var att använda redan befintliga laborationer. Dessa laborationer var från 

början väldigt slutna men anpassades till att användas på ett sätt som fick eleverna mer 

delaktiga i själva genomförandet av laborationerna. Den andra strategin gick istället ut på att 

ta fram praktiska övningar som eleverna sedan skulle komma i kontakt med under de 

nationella proven. Eleverna fick då en frågeställning att förhålla sig till och skulle sedan 

enskilt genomföra arbetet efter egen planering och undersökning samt enskilt bedöma 

resultatet av sitt arbete. Lunde menar att eftersom elevernas arbeten inte granskades eller 

diskuterades elever emellan, lyckas inte den här typen av praktiskt arbete förbereda eleverna 

för ett kritiskt tankesätt som krävs i de naturvetenskapliga ämnena (Lunde, 2014).  

En central del i utförandet av det praktiska arbetet är hur läraren väljer att strukturera 

undervisningen. Högström, Ottander och Benckert (2012) intervjuade flera lärare om deras 

mål kring skolans laborativa arbete. Intervjuerna visade att målen syftade till att barnen skulle 

få utveckla sina kunskaper i att reflektera, använda fenomen och begrepp samt koppla ihop 

det vetenskapliga med det vardagliga. Det innebar också att eleverna skulle få arbeta 
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praktiskt, få uppleva och att det laborativa arbetet skulle lyckas intressera eleverna (Högström 

m.fl., 2012). I sin granskning kunde Lunde (2014) se att lärarna strävade efter att uppnå de 

förväntningar som ställdes på dem och frågade efter rätt resurser för att kunna göra det. 

Undervisningen som lärarna genomförde framstod som tunn och saknade tydliga syften och 

mål, vilket sker när lärare inte får tillgång till relevanta läroböcker, material eller utbildning 

(Lunde, 2014).   

Johansson och Wickman (2017) pekar på att undervisningens närliggande syften ska formas 

mot det primära syftet. Det primära syftet avser det styrdokumenten säger att barnen ska lära 

sig i skolan, som till exempel friktion, medan de närliggande syftena baseras på det eleverna 

redan vet om ämnet eller som de under en specifik lektion ska lära sig inom området. Men i 

slutändan ska alla de närliggande syftena kunna kopplas till det primära syftet (Johansson & 

Wickman, 2017).  

Kommunikationen i naturvetenskap 
Vetenskap handlar mycket om ett samspel med andra, att kunna föra en bra dialog och 

samarbeta (Elstgeest, 1996). Teknik och naturvetenskapliga ämnen med vetenskapligt 

arbetssätt bidrar till kritiska samt kreativa diskussioner och genom diskussioner och argument 

kan en tydlig demokratisk miljö skapas i klassrummet (Andersson, 2008a).   

Flera forskare är överens om att laborationer kan ses som ett redskap för elevernas motivation, 

men Mortimer och Scott (2003) anser även att det är genom det gemensamma samtalet mellan 

lärare och elever som lärande bildas. Genom undersökningar i både Storbritannien och 

Brasilien och har de kunnat urskilja två olika lärartyper när det gäller kommunikation under 

vetenskapsförankrade lektioner. De har mött lärare som ständigt är närvarande under 

lektionerna samt ställer utmanande frågor för att eleverna ska formulera sina tankar på ett väl 

förankrat sätt. Även under grupparbeten skapas ett klassrum där samtalet tar störst utrymme. 

Mortimer och Scott säger sig också se en annan form av lärarledda lektioner under laborativa 

arbeten och att den senare modellen visat sig vara betydligt vanligare. Här består lärarens 

frågor mer av karaktären ledande. Elevernas svar är då inte så innehållsrika men faller i linje 

med det som läraren vill ha svar på. Det stora problemet i detta agerande anser forskarna är att 

eleverna lämnas utanför själva undersökningen och får inte det samtalsutbytet som de behöver 

(Mortimer & Scott, 2003). Genom att läraren ställer frågor till eleverna bidrar det också till att 

eleverna ges större förståelse för vad det är som förväntas av dem, vad syftet med 

undersökningen är och vilka hypoteser det är rimligt att ställa för den aktuella undersökningen 

(Johansson & Wickman, 2017).  

Språkets användning i naturvetenskaplig undervisning har undersökts av Oyoo (2011) som 

menar att lektioner ska innefatta vetenskapliga texter och diskussioner som grundar sig i det 

undervisningsspråk eleverna är vana vid. Eleverna kommer då i större utsträckning förstå 

innebörden av de vetenskapliga begreppen. Det bästa för undervisningen vore om lärarna 

försöker beskriva ord och begrepp inom det verksamma området och samtidigt försöka 

anpassa det till elevernas eventuella begränsningar i ämnet. Oyoos studie visade att nyttjandet 

av språket i undervisningen var ett vanligt problem. För lärare utan erfarenheter inom ämnet 

var problematiken mycket större men även de lärare som själva hade erfarenheter upplevde 

detta uppdrag som svårt (Oyoo, 2011). Barn måste få hjälp med att samla sina intryck och all 

information som framställs när de studerar naturvetenskap. Informationen ska ge barnen nya 
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begrepp att förankra till sin verklighet och sina egna erfarenheter. Inkluderar 

fysikundervisningen olika begrepp skapar det ett långvarigt lärande (Andersson, 2008b; 

Harlen, 1996; Oyoo, 2011). 

När man i skolans värld ska prata om vetenskap bör det inte ske enbart genom ett samtal om 

just vetenskap. Med det menar Lemke (1990) att man i naturkunskap också ska lära sig läsa, 

skriva och resonera på ett vetenskapligt sätt och elever måste därför sättas i situationer där 

begreppen används. Att använda ett vetenskapligt språkbruk innebär inte bara att eleverna bär 

på ett vetenskapligt ordförråd, utan främst på kunskapen om hur man bör använda orden. Det 

ligger på skolans ansvar att lära eleverna hur begrepp och diskussioner bör framföras och vad 

de vetenskapliga begreppen faktiskt betyder och står för. Lemke stryker under hur viktigt det 

är att förklara begrepp och att föra samtal med hjälp av ett ordförråd som eleverna redan är 

bekanta med för att skapa en bättre förståelse som i slutändan också resulterar i att eleverna 

vågar använda mer vetenskapliga begrepp (Lemke, 1990).  

NO-undervisning utifrån styrdokument 
I skolförordningen som utbildningsdepartementet tagit fram står den timplan som idag gäller 

för varje ämne i skolan. På lågstadiet finns inte något bestämt antal timmar för de enskilda 

ämnena fysik, biologi eller kemi, utan alla dessa ämnen är sammansatta under en och samma 

rubrik. De naturorienterande ämnena har totalt 143 timmar i undervisningstid och där är det 

upp till läraren att bestämma hur många timmar som läggs på varje enskilt ämne (SFS 

2011:185). 

I årskurserna ett till tre finns en gemensam kursplan för alla naturorienterande ämnen där 

syftet och förmågorna beskrivs på liknande sätt oavsett vilket ämne det gäller. Syftet i 

läroplanen säger att fysikundervisningen ska ge eleverna rätt förutsättningar till att se 

fysikaliska sammanhang samt skapa intresse för att undersöka hur världen fungerar. Utifrån 

elevernas egna erfarenheter ska också deras frågeställningar och tankar tas in i undervisningen 

och skolan ska ge eleverna alla möjligheter att finna svar på sina frågor genom 

undersökningar eller olika källor. Eleverna ska på så sätt få en förståelse för hur deras tankar 

och frågor faktiskt kan forskas fram med hjälp av olika undersökningsmetoder och att de 

sedan kritiskt kan argumentera kring olika resultat. Med hjälp av undervisningen ska eleverna 

också utveckla en förståelse för fysikens olika teorier och begrepp samt hur de formas eller 

samspelar med dagens samhälle (Skolverket, 2017).  

Under en observation eller undersökning ska eleverna granska resultat eller information samt 

diskutera och veta var de står i frågor om bland annat energi, teknik och miljö. Eleverna ska 

också kunna utföra undersökningar i fysik samt använda fysikaliska teorier och begrepp när 

de förklarar olika samband (Skolverket, 2017). I det centrala innehållet kan man under olika 

underrubriker finna begrepp som läroplanen föreslår som olika kunskapsområden och under 

punkten Kraft och rörelse ges det som exempel att termer som tyngdpunkt och jämvikt kan 

observeras med hjälp av bland annat gungbrädor (Skolverket, 2017).  

Kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom fysikämnet är sammankopplade med de 

övriga naturorienterande ämnena. Sorterar man bland kunskapskraven stämmer vissa områden 

mer överens med fysikämnet än de övriga. Eleverna ska bland annat kunna ge exempel på 

samband i naturen och kunna beskriva dessa utifrån egna erfarenheter. De ska även kunna 

samtala i relation till olika lekar och rörelser om friktion, tyngdkraft och jämvikt. Olika 
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estetiska uttryck ska utföras som behandlar naturen och människan samt sortera olika föremål 

efter deras egenskaper. Eleverna ska också kunna berätta om vatten, luft, ljud och ljus och av 

tydliga instruktioner genomföra olika undersökningar i fysik, dokumentera sina 

undersökningar samt jämföra sina resultat med andra (Skolverket, 2017).  

Hur ett laborativt arbete kan se ut 
I ett laborativt arbete finns flera olika kategorier och Ekstig (1990) menar att den verifierande 

laborationen är den vanligaste. Här presenterar läraren själva idén och lektionen går sedan ut 

på att illustrera den idén. Fördelen med denna typ av laboration är att den bidrar med tydlig 

struktur vilket hjälper eleverna att se vad som förväntas av dem. En annan kategori innefattar 

den induktiva laborationen och förespråkar att den praktiska övningen genomförs innan 

läraren har en gemensam genomgång eller behandlar tillhörande litteratur. En viktig del i en 

vetenskaplig undervisning är att eleverna visar på teknisk skicklighet när de själva genomför 

experiment och använder experimentens verktyg. Den tekniska förmågan måste baseras på att 

eleverna själva får genomföra det praktiska arbetet och skapas därför inte om läraren är den 

som utför experimentet i en demonstration för klassen. En kategori som innefattar öppna 

laborationer går ut på att eleverna själva bestämmer hur experimentet bör genomföras. Ekstig 

kallar denna kategori för explorativt laborerande och betonar att detta bör användas i lagom 

stor utsträckning. För många elever ses denna metod som rolig men för lärarna kan det bli en 

utmaning att hålla eleverna ständigt aktiva (Ekstig, 1990).  

Det finns däremot mycket kritik kring laborationer i undervisningen. Hult (2000) menar att 

lektionerna ofta är uppbyggda på så sätt att själva utförandet är i fokus och att diskussionerna 

ofta resulterar i en snabb gemensam slutsats. På grund av det får eleverna färdigheter i hur en 

laboration skall utföras praktiskt men inte tillräcklig teoretisk förståelse av laborationen. Hult 

menar att laborationen bär på en väsentlig roll eftersom den är ett komplement till teoretiska 

moment. Det i sin tur kan hjälpa eleverna att tydligt se skillnad på en teori som de läser om 

och hur teorin förklarar vad den beskriver med hjälp av fysiska händelser (Hult, 2000).  

 

Laborationer kan ha olika syften och därför uppkommer också olika laborationsformer som 

skiljer sig i hur mycket eleverna tillåts medverka. Hult (2000) förklarar att man i skolan kan 

se två olika laborationsformer, den slutna där det från början finns ett givet svar som läraren 

vill att eleverna ska lyckas komma fram till och den andra varianten är öppen laboration. Här 

är det vanligt att eleverna inkluderas under hela arbetets gång med planering och själva 

laborationen. I en öppen laboration behöver det, till skillnad från den slutna laborationen, inte 

finnas ett givet svar. Hult anser att vi har ett stort problem i naturvetenskaplig undervisning 

när det handlar om användningen av slutna laborationer. Han anser att ett laborerande arbete 

alltid ska göra arbetet meningsfullt för eleverna och att det är eleverna som faktiskt med hjälp 

av laborationen får en intellektuell utmaning (Hult, 2000).  

 

I ett praktiskt arbete måste lärare veta skillnaden på den roll laborationen har i vetenskapliga 

sammanhang och dess roll i ett vetenskapligt arbetssätt (Hodson, 1988). Hult (2000) håller 

med Hodson om att det finns tydliga skillnader mellan praktiskt arbete och laborationer. Ett 

praktiskt arbete kan inkludera laborationer och ser lärandet som det väsentliga. Men praktiskt 

arbete kan även ses som en egen vetenskaplig inlärningsaktivitet. Hodsons och Hults tankar 

skiljs däremot åt när det gäller innebörden av ett experiment. Hodson anser att experiment är 
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en del av en laboration medan Hult anser att ett experiment har elevernas undersökande som 

primära syftet, medan en laboration eller praktiskt arbete är det arbete lärarna står bakom för 

att nå de övergripande syftena (Hodson, 1988, Hult, 2000).  

Innebörden av lärarstödsprogrammet NTA 
KVA (Kungliga Vetenskapsakademin) och IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) såg 

i slutet av 1900-talet det minskade intresset för naturvetenskap som allvarligt för svensk 

undervisning och ville försöka förändra situationen. De kom då i kontakt med ett amerikanskt 

stödprogram för lärare i USA som kallas STC (Science and Technology for Children) (NTA 

Skolutveckling, 2018). Idag utvecklas det amerikanska programmet av Smithsonian Science 

Education Centre. På deras hemsida står tydligt att undervisningen ska baseras på barnens 

förkunskaper och att eleverna i klassrummet ska få upptäcka fenomen i naturkunskapen samt 

förstå uppbyggnaden av dem genom ett undersökande arbetssätt. Eleverna ska sedan ges 

utrymme att skriva ner sina observationer och reflektera kring resultaten. De ska också kunna 

dra slutsatser och föra diskussioner med andra elever. Tanken är då att eleverna till slut ska se 

sin omvärld i verkliga situationer samt använda samma problemlösning under andra lektioner 

och ämnen (Smithsonian Science Education Center, 2018).  

KVA och IVA framförde idén om STC till Linköpings kommun i hopp om ett samarbete. När 

kommunen såg att programmet skulle bidra med olika temaarbeten där utrustning, utbildning 

och handledning ingick beslutade de sig 1996 för att testa konceptet som erbjöds från det 

amerikanska programmet. Lärarnas respons på programmet var positivt och KVA och IVA 

beslutade tillsammans med Linköpings kommun 1997 att starta lärarstödprogrammet NTA 

(Naturkunskap och teknik för alla). Tack vare ett avtal med det amerikanska projektet STC 

fick det svenska konceptet tillgång till teman från STC och tillåtelse att anpassa dessa teman 

utifrån den läroplan vi har i Sverige (NTA Skolutveckling, 2018). 

Den grundfilosofi NTA har visar att eleven och elevens frågor i undervisningen ska sättas i 

centrum. Tanken är att största tiden av lektionen ska gå åt elevernas eget arbete i form av 

funderingar, frågor och hypoteser. De ska också under arbetets gång resonera sina tankar med 

varandra. 2017 firade NTA 20 år som lärarstödprogram och antalet kommuner i Sverige som 

blivit medlemmar kom upp i nästan 45 procent sommaren 2017. För att professorerna på KVA 

och IVA ska kunna bidra med det stöd som programmet utlovar behöver projektet pengar från 

staten och för att kommuner ska kunna arbeta med konceptet behöver de aktuella skolorna 

också kunna bistå. När en kommun eller fristående skola godkänts som medlem i 

lärarstödprogrammet NTA krävs det en inträdesavgift på 15000 kronor och sedan en avgift per 

elev varje termin som idag ligger på 20 kronor (NTA Skolutveckling, 2018).  

2010 startade EU ett projekt som gick under namnet Fibonacci-projektet (2012). Syftet med 

projektet var att under 2010 till 2013 bidra med forskningsbaserad utbildning till länder inom 

EU. Olika projektpartners fick i uppdrag att pröva och sprida arbetssättet IBSE (Inquiry Based 

Science Education). Projektet skulle utforska vilka kvaliteter som krävs av lärare för att utföra 

den vetenskapliga pedagogiken, vad den pedagogiken faktiskt stod för och hur lärarna kunde 

erbjudas hjälp för att nå målen (Artigue, Dillon, Harlen & Léna, 2012). Sverige agerade som 

referenscenter i Europeiska unionens Fibonacci-projekt och stödprogrammet NTA 

medverkade i projektet och använder det arbetssätt som stämmer överens med IBSE (NTA 

Skolutveckling, 2018). Arbetssättet IBSE, går ut på att elever av sina tidigare lärdomar får 
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svar på sina frågeställningar. Schoultz (2018) trycker på hur viktigt det är att eleverna förstår 

problemet som läggs fram och syftet bakom det. Med hjälp av den här typen av arbetssätt 

skapas förmågor att observera, ställa frågor, ge hypoteser, planera samt undersöka och 

slutligen dra slutsatser. I arbetet kring NTA kan eleverna planera olika experiment, lära sig att 

diskutera sina tankar och respektera andras idéer. Läraren ska finnas där under arbetets gång 

med att hjälpa eleverna vid experimenten och leda vetenskapliga diskussioner. Schoultz är 

mycket aktiv i NTA-projektet och säger att det här arbetssättet som IBSE står för inte ska ses 

som en metod som lärarna sedan måste följa steg för steg. Det ska däremot ses som ett 

förhållningssätt (Schoultz, 2018). 

Tanken med arbetssättet Inquiry Based Education, menar Andersson (2002), är att det hela 

tiden ska ske ett pågående lärande och att eleverna är det centrala i undervisningen. Slutsatsen 

han kunde dra av den forskning som tidigare genomförts var att vetenskaplig undervisning 

visar på goda resultat hos eleverna. Men Andersson påpekar däremot att det inte finns någon 

beskrivning av hur det faktiskt ska läras ut (Andersson, 2002).  

NTA är uppbyggt i flera olika teman och varje tema har en laborationslåda. De finns totalt tre 

teman som har en koppling till ämnet fysik för förskoleklass upp till årskurs tre. Det första 

temat som är riktat mot förskoleklass heter Jämföra och mäta och handlar om längd och 

avstånd. Tanken är att eleverna här ska få mäta med icke standardiserade enheter för att sedan 

vid användning av enhetliga mått kunna konstatera att resultaten blir mer exakta. Det andra 

temat kallas Fast eller flytande. Det går ut på att eleverna först ska få sortera olika fasta 

föremål med hjälp av sina sinnen. Temat ska sedan bidra med olika experiment som visar på 

ytterligare egenskaper hos de fasta föremålen och samma procedur görs sedan också med 

olika vätskor. Genom detta arbete ska eleverna kunna förstå att materia finns i olika tillstånd 

och har olika egenskaper. Det sista temat som finns att tillgå är Balansera och väga. Där 

undersöker elever begreppet balans genom att försöka få sig själva eller föremål att balansera 

samtidigt som ett samtal om tyngdkraft och tyngdpunkt tas upp. Eleverna ska också här 

undersöka hävstångsprincipen. De ska även sortera varor efter deras massa och volym och i 

denna sorteringsprocess också se att varan med störst volym inte nödvändigtvis behöver vara 

den med störst massa. Alla dessa teman är strukturerade i underrubriker och olika lektionssteg 

som ska följas. I dokumenten från NTA finns instruktioner samt en förklaring till hur dessa 

arbeten kopplar till skolans läroplan (NTA Skolutveckling, 2018). 

Idag används sex NTA-lådor totalt på lågstadiet i kommunen och tre av dem är fysikrelaterade 

(Karlstad kommun, 2018). Varför just dessa lådor används och just i de bestämda årskurserna 

menar samordnaren på kommunen beror på flera orsaker. Det bestämda flödet har laboratoriet 

för NTA i kommunen och deras utbildare inom NTA lagt fram tillsammans. Anledningen till 

att vissa lådor beslutats ligga på specifika årskurser är att det mellan varje tema finns en 

progression. Laboratoriet samt utbildarna har baserat flödet efter deras egna erfarenheter. 

Kommunen arbetar mot en likvärdig utbildning och väljer därför ett gemensamt flöde för alla 

skolor i kommunen som också underlättar arbetet med bland annat materialhantering. Det är 

inte tvång på att följa kommunens flöde, men de skolor som följer flödet har i sin tur också 

förtur till materialet. Ett gemensamt flöde i kommunen ska underlätta arbetsprocessen med 

lådhanteringen och ses som en fördel när elever byter skolor inom kommunen har med samma 

grund och teman till den nya skolan.   
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I TIMSS tidigare undersökningar har Mellander och Svärdh (2015) sett att kunskaperna i 

naturvetenskapliga ämnen sjunkit mellan åren 1995 och 2011, men 2007 stannat på samma 

nivå. De var då nyfikna på om NTA kan ha varit en påverkningsfaktor. I sina undersökningar 

tolkas lärarnas uppfattning om lärarstödet som positivt och att det setts som ett enormt stöd i 

just fysik. Lärarna upplever sina egna kunskaper i fysik som otillräckliga och efterfrågar där 

mer stöd än i ämnen som till exempel biologi. Att lärarna upplever sina kunskaper som 

otillräckliga kan kanske ses som en viktig faktor till det Skolverkets undersökning visar på, att 

mer fokus idag läggs på biologiämnet än på fysik (Mellander & Svärdh, 2015; Skolverket, 

2008). Med hjälp av en undersökning av nationella prov mellan elever som undervisats med 

NTA och de som inte gjort det kunde Mellander & Svärdh (2015) se positiva effekter på 

elevers kunskaper och att störst effekt visas på just fysikämnet för de som undervisats med 

NTA (Mellander & Svärdh, 2015).  

Hur NTA utvecklar lärarnas kompetenser för att sedan kunna stödja elevernas språkutveckling 

och naturvetenskapliga begrepp är något som Anderhag och Wickman (2006) undersökt. De 

skriver om hur NTA används till att lärarna ska få relevant fakta och ämnesbegrepp men även 

ett tydligt undervisningssammanhang med struktur. Lärarna visar på ett starkt förtroende till 

programmet och talar för att de med hjälp av detta arbetssätt lärt sig fler relevanta begrepp 

inom naturvetenskapen och att det har givit dem en tydlig röd tråd genom lektionerna. Lärarna 

upplever också att eleverna visar starkt intresse för NTA då det är ett annorlunda och 

spännande sätt att arbeta på. Planeringen anses däremot i mycket stor utsträckning gå ut på att 

eleverna ska dokumentera sina hypoteser och resultat skriftligt, vilket i låga åldrar kan leda till 

att intresset minskar. Anderhag och Wickman kunde i sin studie se att lärarna ofta valde att 

genomföra dokumentationen muntligt istället för skriftligt. Samtidigt som många lärare 

känner att NTA är ett lätthanterligt medel, i synnerhet för dem som inte har mycket utbildning 

själva inom ämnet fysik, upplever också flera lärare att handledningen till 

lektionsplaneringarna ibland är för omständliga och att många därför väljer att omarbeta dem 

(Anderhag & Wickman, 2006). 

 

Hur lärare beskriver sin undervisning efter de börjat använda det nya undersökande 

arbetssättet i utvecklingsprogrammet NTA är något som Johansson och Wickman (2013) 

undersökt. De ville se om lärare tar med sig sina tidigare traditioner och de frågar bland annat 

lärarna om vilka kvaliteter de tittar efter i det praktiska arbetet som påverkar elevernas 

praktiska förmåga. Lärarna svarar att elever har svårt med instruktioner, de är rädda för att ha 

fel på sina förutsägelser och att det är svårt att samarbeta. Fokus ligger mer på elevernas olika 

färdigheter för att arbeta praktiskt än deras kunskaper inom ämnet. Även om elevernas 

färdigheter var det som lärarna tittade efter mötte Johansson och Wickman endast en grupp 

lärare som stod för en tradition av mer kommunikativ karaktär. De lärarna prioriterade 

elevernas delaktighet under arbetet. Majoriteten av lärare, oavsett tidigare erfarenheter, påstod 

att det undersökande arbetssättet väckte elevers nyfikenhet och engagemang. Däremot tyckte 

vissa lärare att den språkliga delen av det undersökande arbetssättet var tråkigt eller svårt och 

valde därför att dra ner eller exkludera det helt från sin undervisning (Johansson & Wickman, 

2013). Det tankesättet menar Lemke (1990) bidrar med problem. Får inte eleverna chansen att 

lära sig det språkbruk som används i naturvetenskapliga sammanhang kommer de begränsas i 

lärandet (Lemke, 1990).  
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Teoretiska ramverk 
Detta arbete ska studera hur praktiskt arbete genomförs på lågstadiet i ämnet fysik och vad det 

innebär med laborativa arbeten, allt från styrda till helt fria. Det teoretiska ramverk denna 

studie håller sig till baseras på teorier om det praktiska arbetets utformning.  

Laborationsstilar och Frihetsgrader 
I min analys kopplar jag till forskaren Domin (1999) och hans olika laborationsstilar. Domin 

ser kategorierna Expository, Discovery, Inquiry och Problem-based som på svenska översätts 

till slutna, upptäckande, undersökande samt problembaserade. Utfallen är antingen obestämda 

eller bestämda och skiljer sig i aktiviteter som resultat, metod och tillvägagångssätt. Den 

populäraste men också mest kritiserade laborationsstilen är det slutna arbetssättet. En stil som 

främst utformats för att laborationer ska kunna fullföljas av många samtidigt och därav är 

väldigt styrd. Här är det läraren som ger eleverna instruktioner på hur laborationen ska 

genomföras och styr dem i sitt arbete. Tillvägagångssättet utformas endast efter muntliga eller 

skriftliga instruktioner steg för steg. Detta menar Domin, leder till att resultatet som framställs 

endast fungerar som en jämförelse med det resultat läraren från början förväntat sig. Av detta 

arbetssätt får elever inte möjligheten att tänka under själva processen eller tolka sitt resultat. 

En annan laborationsstil med en tydlig arbetsföljd är den problembaserade. Domin förklarar 

att även den följer ett deduktivt tillvägagångssätt där läraren finns med och stöttar genom att 

bistå med bland annat material. Det som skiljer det problembaserade med det slutna 

arbetssättet är att eleverna i det problembaserade själva ska få fram ett resultat. Här är det inte 

heller resultatet som är det viktiga utan fokus läggs istället på att framställa bra hypoteser om 

hur det framställda problemet ska lösas. Den här stilen inleds med att lärarna framför en fråga 

eller ett problem som ger experimentet ett tydligt mål. Däremot lämnas vägen till resultatet 

öppet för eleverna att framställa och av detta tillämpar eleverna förståelse för hur de ska 

lyckas nå målet. 

Däremot finns det två tillvägagångssätt som baseras på att arbetet utförs med hjälp av 

elevernas tidigare erfarenheter. Domin talar då om det undersökande samt upptäckande 

arbetssättet och menar att ett induktivt arbetssätt i undervisningen också mer tydligt kommer 

att efterlikna ett riktigt forskningsarbete. Genom den upptäckande strukturen får eleverna veta 

vad arbetet ska behandla och ska själva komma fram till hur arbetet bör genomföras. Det är 

endast läraren i det här fallet som vet vad resultatet av undersökningen ska visa. Nackdelar 

med denna arbetsform är att det, till skillnad från ett slutet arbetssätt, tar längre tid att 

genomföra eftersom eleverna ska arbeta efter eget huvud. En annan nackdel är att eleverna 

kanske inte ens når fram till resultatet. Eller, som Domin också säger, att när en elev väl 

förstått hur arbetet bör genomföras sprids informationen vidare till resterande elever vilket 

resulterar i att hela klassen till slut arbetar på samma sätt. Det sista och mest fria arbetssättet 

är det undersökande. Här är resultatet obestämt för både elev som lärare och med hjälp av 

tidigare erfarenheter ska eleverna genomföra laborationen. Det är också eleverna själva som 

beslutar hur undersökningen bör genomföras och detta menar Domin, bidrar till en bättre 

attityd gentemot vetenskapen. Eleverna kommer dessutom att förbättra sin 

slutledningsförmåga och problemlösning. Med ett undersökande arbetssätt menas alltså att 

eleverna själva ska kunna sätta hypotes, identifiera arbetsgången samt förklara och analysera 

sina resultat (Domin, 1999).  
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I sin text beskriver Tamir (1976) en tabell som visar vilken grad av vägledning eleverna får 

under ett laborationsarbete. Det är en tabell framtagen av Schwab (1960) och som även har 

utarbetats av Herron (1971). Tabellen visar lärarens guidning till eleverna i tre delar av 

arbetet. Schwab och Herron menar att det i ett undersökande arbete finns olika nivåer av 

guidning. Under nivå noll är allt givet för eleverna och lärarna vägleder dem från början till 

slut. Under nivå ett är svaret öppet men vägen dit är däremot given. Vid nästa nivå ges bara ett 

föreliggande problem till eleverna och det är sedan upp till dem själva att lista ut hur de ska 

arbeta fram ett svar. Den sista nivån, nivå tre är helt fri från handledning och låter därför 

eleverna se problemet, förstå hur de ska arbeta kring problemet och till slut ta fram ett resultat 

(Tamir, 1976).  

Gyllenpalm, Wickman samt Holmgren (2010) har tillsammans studerat hur lärare i Sverige 

använder det undersökande arbetssättet. Deras tabell visar en sammanställning av de olika 

arbetssätten som Domin (1999) presenterat och den frihetstabell Schwab (1960) framställt. 

Gyllenpalm m.fl. menar att de metoder som Domin kallar för slutna och upptäckande hamnar 

under frihetsnivå noll i Schwabs tabell. Här är hela arbetet från problemet till 

undersökningens resultat givna för eleverna. Det ges inget utrymme för eleverna att på egen 

hand leder undersökningen. Med Schwabs frihetsgrad under nivå ett har den problembaserade 

formen placerats samt en form de kallar för vägledd undersökning. Under dessa lämnas 

eleverna lite mer fria. När undervisningen baseras på ett problem är det öppet för eleverna att 

själva hitta rätt metod, och med ett undersökande arbetssätt är svaret det enda som för 

eleverna är fritt. Det Domin kallar för ett undersökande arbetssätt klassificeras med nivå två 

och det mest fria arbetssättet för eleverna är arbetssättet som Gyllenpalm m.fl. kallar för ett 

öppet undersökande arbete. Där placerar de undervisningen under nivå tre på Schwabs skala 

och visar att eleverna här ges full frihet från första början med att framställa en fråga, laborera 

samt redovisa ett resultat (Gyllenpalm, Wickman & Holmgren, 2010).  

Sociokulturella perspektivet och Pragmatismen 
Vygotskijs syn på lärande talar för hur vi lär oss i samspel med andra (Säljö, 2015). När 

laborationer förekommer i undervisningen är det även ett socialt samspel. Vygotskij menade 

att vi framför allt lär oss av att ta del av andras erfarenheter. Säljö skriver också om att det 

sociokulturella perspektivet gör att vi genom språkliga och intellektuella redskap som begrepp 

och fenomen förstår vår omvärld. Även den proximala utvecklingszonen är känd inom det 

sociokulturella perspektivet. Det innebär att eleverna ska möta uppgifter eller praktiska 

moment som baseras på deras erfarenheter och tidigare kunskaper, men som också ska 

innefatta en utveckling lagom svår för att eleverna hela tiden ska få utvecklas (Säljö, 2015).  

En annan teori som forskningsdelen och analysarbetet baseras på är pragmatismens syn på ett 

undersökande arbetssätt. Forskaren Dewey talar om att abstrakt undervisning är för eleverna 

ointressant. Undersökningar måste läggas upp på ett sådant sätt att det blir naturligt att 

genomföra. Dewey menade att vi människor bearbetar våra problem med hjälp av vårt språk, 

praktiska moment och artefakter för att hitta en lösning (Säljö, 2015).  
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Metodologisk ansats och val av metod 
Den här studien har som syfte att se hur praktiskt arbete i fysik utförs i skolorna för de yngre 

eleverna. Jag vill även se om praktiska arbeten genomförs på olika sätt beroende på om 

läraren följer planeringar som stödprogrammet NTA framställt och erbjuder, eller om läraren 

följer en egen framtagen planering. I detta avsnitt kommer arbetsgången av det insamlade 

materialet beskrivas. Först genom att förklara hur urvalet av respondenter framställdes och 

vilken metod som valdes för att samla in studiens material. I detta kapitel beskrivs också 

vilket förhållningssätt som vidtagits vid databearbetning och vilken bearbetning som sedan 

valdes. 

Urval 
Jag visste tidigt att det var till lärarna jag ville vända frågan då det är pedagogerna som bäst 

kan förklara sina lektionsplaneringar och tankar kring undervisningen. De kriterier 

respondenterna skulle uppfylla var att de skulle vara lärare för elever på lågstadiet och 

undervisa i NO. Jag ville även få en spridning på hur länge de haft erfarenhet av att arbeta 

som lärare. För att se om det skiljer sig i hur det praktiska arbetet genomförs och om 

stödprogrammet NTA har bidragit med någon förändring i fysikinriktade lektioner, var målet 

att nå tre respondenter som arbetar med NTA och tre som inte gör det. Totalt kontaktades fyra 

kommuner och femton skolor. Anledningen till att just dessa kommuner valdes ut var att min 

studie efterfrågade skolor som använde NTA i undervisningen och skolor som inte gjorde det. 

Först kontaktades rektorer på samtliga skolor via telefon för att få tillåtelse att kontakta lärare 

samt en rekommendation om vilka lärare som passade in under kriterierna. Hur informationen 

spreds vidare var varierande för olika rektorer. Majoriteten av rektorerna gav mig omgående 

lärarnas kontaktuppgifter. Däremot var det olika huruvida jag fick tillgång till lärarnas mail 

och telefonnummer, vilket berodde på att vissa skolor inte har telefoner kopplade till enskilda 

lärare. Det fanns också rektorer som själva tog kontakt med de lärare som passade in på 

kriterierna och antingen kontaktade de tillfrågade lärarna mig eller så återkom rektorerna med 

lärarnas kontaktuppgifter. Efter att en kontakt hållits mellan mig och den tillfrågade på mail 

eller över telefon och lärarna då medgivit intresse för att delta i undersökningen skickades ett 

informationsbrev ut samt ett samtyckesformulär. Ville de fortfarande medverka bestämdes då 

ett datum för när datainsamlingen skulle ske. Av de kontaktade var det totalt sju personer som 

gav sitt samtycke till att delta i studien. Av dem som arbetade med NTA deltog två lärare från 

två olika skolor i en kommun som nyligen börjat arbeta med NTA. Ytterligare i en kommun 

med NTA deltog två lärare på samma skola men inom olika arbetslag. Resterande tre lärare 

arbetade inte med programmet NTA och kom från två olika kommuner.   

Av dem som inte ville eller kunde delta i undersökningen var det endast fyra som återkom 

med svar. En tackade nej muntligt och tre via mail. De som avböjde hänvisade till tidsbrist, 

arbetsbelastning, utvecklingssamtal samt pågående nationella prov i årskurs tre. Det fanns 

också de som inte ville delta då de ansåg sig ha för dåliga kunskaper i fysikämnet. De flesta 

lärare som kontaktades via mail återkom inte över huvud taget.  
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I Tabell 1 här nedanför ges en överblick över de lärare som deltagit i undersökningen.  

Tabellen visar vilka bakgrunder i form av arbetserfarenhet samt ämnesbehörighet lärarna har. 

Den visar också om de har några erfarenheter av NTA.  

Tabell 1: Lärarnas bakgrund och erfarenheter av NTA 

Lärare: År som lärare samt behörighet: Erfarenhet av NTA: 

Lärare 1 Arbetat som lärare i 7 år. Behörig i alla 

ämnen utom Mu, Bild samt Eng i åk fk-6.  

Arbetat med NTA i 6 år. 

Lärare 2 Arbetat som lärare i 14 år. Behörig i Sv, 

So och No i åk 1-7. 

Arbetat med NTA under en 

termin. 

Lärare 3 Arbetat som lärare i 7 år. Behörig i Ma, 

Sv, No och Teknik i åk fk-6. 

Arbetat med NTA i 2 år. 

Lärare 4 Arbetat som lärare i 10 år. Behörig i So, 

No, Sv, Ma, Teknik och Sva i åk fk-6. 

Arbetat med NTA i 7 år. 

Lärare 5 Arbetat som lärare i 4 år. Behörig i Ma, 

Sv, No och Teknik. 

Ingen erfarenhet av NTA. 

Lärare 6 Arbetat som lärare i 11 år. Behörig i Ma 

samt No i åk 1-7. 

Ingen erfarenhet av NTA. 

Lärare 7 

 

Arbetat som lärare i 2 år. Behörig i alla 

ämnen utom Idrott och Mu i åk fk-3. 

Ingen erfarenhet av NTA. 

Lärare 1,2,3 samt 4 arbetade med NTA och Lärare 5,6 och 7 arbetade inte med NTA. De är 

alla utbildade lärare för lågstadiet, men har arbetat olika länge inom yrket. Intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplatser med undantag för lärare 2 som deltog i intervjun via 

telefon. Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter.  

Datainsamlingsmetoder 
Denna studie ska visa lärarnas uppfattning om hur det praktiska arbetet i fysik genomförs och 

deras egna tolkningar, samt åsikter om de laborationer som NTA-lådorna erbjuder. Därför 

valdes den kvalitativa insamlingsmetoden intervju. Då intervjun skulle följa en kvalitativ 

struktur var basfrågorna till intervjun öppna och avancerades med utvecklande frågor. I denna 

studie användes formen halvstrukturerad intervju då frågeområdena var förbestämda och 

tematiska. Ordningsföljden såg i grunden likadan ut men styrdes av respondenterna och 

följdfrågor anpassades efter vad svaren innehöll och tog upp. Vissa frågor var dessutom 

endast riktade mot de pedagoger som använde programmet NTA. Alla deltagare fick svara på 

bakgrundsfrågor som bland annat efterfrågade vilken utbildning och yrkeserfarenhet lärarna 

hade. Ett annat område som skulle undersökas var hur undervisningen gick till och därför gick 

den andra frågan ut på att beskriva hur en NO-lektion med ett undersökande arbetssätt såg ut 

från början till slut och de som då använde sig av NTA skulle istället beskriva hur en NTA-

lektion såg ut. Ytterligare ett frågeområde kopplades istället till läroplanen och handlade om 

hur lärarna uppfyllde kunskapskraven när det kom till att eleverna skulle dokumentera och 

jämföra sina resultat. Det sista frågeområdet vände sig till lärarnas personliga åsikter om 
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undervisningen och om de själva ansåg att de får de förutsättningar de behöver för att kunna 

undervisa i NO på det sätt de själva strävar efter (Bilaga 3). 

Intervjun var uppbyggd på frågor som berörde olika kategorier för att på ett så nära sätt som 

möjligt kunna beröra det tema som intervjun grundar sig på. I den här sortens intervjuer är det 

viktigt att respondenten får utrymme att kunna ge ett så givande svar som möjligt. Därför 

användes en teknik som inom denna ansats kallas för probing och icke-verbal probing 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Jag som intervjuare satt därför inte och antecknade under 

tiden utan höll ögonkontakt med den som intervjuades samtidigt som intervjun spelades in. 

Medan respondenten talade visades ett intresse från mitt håll och uppföljande frågor eller en 

sammanfattning av vad som sagts gavs för att fylla ut deras svar ytterligare eller för att visa 

och dessutom kontrollera att man uppfattat svaret på ett korrekt sätt. 

Procedur 
Lärare inom fyra kommuner som arbetade med NO-ämnen eller som var utbildade att arbeta 

med NTA kontaktades efter godkännande av respektive rektor. De som gick med på att 

intervjuas på deras arbetsplats skrev under samtyckesformuläret (Bilaga 2) på plats precis 

innan intervjun ägde rum. En lärare ville ta intervjun över telefon och fick därför skicka in 

samtyckesformuläret innan intervjun kunde verkställas. Intervjuerna genomfördes sedan efter 

ett gemensamt beslut på tider under lärarnas arbetstid efter att eleverna slutat. Lärarna hade 

från början blivit informerade om att intervjuerna skulle spelas in, men tillfrågades ytterligare 

en gång i samband med inledningen av intervjuerna. Varje intervju baserades på fasta 

frågeformuleringar och beroende på hur lärarna svarade ställdes förberedda följdfrågor eller 

följdfrågor som kom upp i samband med intervjun.  

Validitet och reliabilitet 
För att studien ska visa på reliabilitet behöver den behandlas noggrant och följa en trovärdig 

väg genom hela arbetet. För att samla in ett så trovärdigt material som möjligt ville jag ha 

flera lärare som faktiskt undervisade i NO. Då det endast var sju lärare som intervjuades kan 

det inte ge ett generellt svar på mina frågeställningar eftersom de inte talar för hur det 

praktiska arbetet i undervisningen utövas i hela landet. För att få ett bredare spann är det 

nödvändigt att tillfråga lärare som inte påverkats av varandra och som dessutom har olika 

yrkeserfarenheter. Det insamlade materialet kan däremot visa på eventuella kopplingar med 

tidigare forskning inom området vilket i sådana fall höjer validiteten för studien. Validiteten i 

lärarintervjuerna kan ses som starkt då studien dels vill visa på hur lärarna upplever ämnet 

fysik, dels hur de tänker när de planerar lektioner och laborationer kring ämnet. Däremot blir 

validiteten lägre då jag endast har deras ord på hur de faktiskt genomför sina lektioner. Där 

hade observationer kunnat höja validiteten. Jag valde att fokusera på att få ihop fler intervjuer 

för att se om flera lärare bygger sitt arbete på liknande sätt.  

Jag var medveten om att mina egna erfarenheter och förförståelse för området kunde påverka 

den jag intervjuar och försökte därför inte flika in med ledande frågor som skulle visa på vad 

jag hittat kring området, utan ville hålla ämnet öppet för respondenterna när de besvarade 

frågeområdena. Vid själva analysarbetet har min egen påverkan på materialet funnits i åtanke, 

som en eventuell påverkningsfaktor till resultatet.  
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När det kommer till reliabilitet handlar det istället om hur väl och i vilken utsträckning 

resultatet av denna undersökning kan upprepas och hur pålitliga studiens resultat är. För att nå 

en så god reliabilitet som möjligt kommer arbetsprocessen noggrant beskrivas. Men med 

tanke på att data samlats in genom den intervjuform jag valt, som baseras på respondenternas 

svar, kommer det inte finnas några fasta punkter att försöka upprepa på samma sätt.  

Etiska aspekter 
Alla som deltog i studien blev informerade om de olika forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2017) visar och att denna studie också vilar på dem. De krav som denna 

studie ska följa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). I ett informationsbrev som lärarna fick innan 

mötet blev de informerade om att deras deltagande i undersökningen var frivillig och att de 

när som helst fick avbryta utan att några konsekvenser skulle ges. Deltagarna fick också veta 

att studien inte lämnar ut några personliga uppgifter och att studiens innehåll framförs på ett 

sådant sätt att inget av innehållet ska kunna kopplas till dem eller deras arbetsplats. I brevet 

stod det också tydligt vad detta arbete ska användas till och var det kommer att visas.  

Databearbetningsmetoder 
Den metodologiska ansats som valts för denna studie är den fenomenografiska ansatsen. Den 

fenomenografiska ansatsen används vid analysering av data från intervjuer som är 

halvstrukturerade och passar därför in i en studie som ska beskriva människors tankar och 

arbete. Ansatsen riktar sig mer in på människors uppfattningar och då främst de skillnader 

som finns mellan intervjupersonernas uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2015). 

När en intervju var genomförd avlyssnades hela intervjun för att ordagrant kunna transkribera 

det inhämtade materialet samt reflektera kring de intervjuer som redan var slutförda inför 

kommande intervjuer. Under själva transkriberingen försökte jag så ordagrant som möjligt få 

ned respondentens svar och anteckna orsak till eventuella avbrott. Alla namn på de inblandade 

samt skolor och kommuner markerades som X i texten för att hela tiden lyda under 

konfidentialitetskravet. Allt material skrevs sedan ut i pappersform för att lättare kunna 

organiseras och kategoriseras. För att få svaren så tillförlitliga som möjligt skrevs alla 

intervjuer ut i sin helhet från inspelningarna. När analysarbetet genomfördes valde jag att följa 

den form som fenomenografisk analys beskriver (Dahlgren & Johansson, 2015).  

Analysarbetet inleddes med att alla stycken som tillhörde samma kategori klipptes ut. Efter 

detta markerades olika stycken i alla intervjuer som innefattade samma innebörd och som 

kunde ge en första inblick i olika kategorier. Tydliga citat från lärarna ringades in för att 

eventuellt kunna användas senare i studien. Nästa steg i processen var att se en helhet utifrån 

intervjuerna samt påvisa vilka skillnader eller likheter som kunde påvisas. Till sist granskades 

de olika delarna av datamaterialet som nu framställts för att tydligare kunna sortera ut delar 

som för denna undersökning faktiskt är relevant.  

 

 



 

 

17 

 

 

Analys och resultat 

Lärarnas inställning till ämnet 
Jag ville ta reda på hur lärarna såg på fysik och frågade därför vilket NO-ämne de tyckte var 

roligast att undervisa i och vilket de upplevde som svårast. Lärarna upplevde denna fråga som 

svår eftersom alla undervisade ämnesövergripande där ämnena går under samlingsnamnet 

NO. Av totalt sju lärare var det fem som uppgav fysik som svårast att undervisa i. Samtliga 

upplevde fysik som abstrakt både för eleverna och dem själva. Lärarna ansåg att fysikämnet 

var svårast när det gällde att förklara principer och begrepp på elevernas nivå eftersom de 

själva såg fysik som svårt att förstå, och föredrog därför ämnena biologi och kemi.  

Biologiämnet ansågs roligt och lätt då det till stor del speglade elevernas omgivning med 

områden som årstider, naturen och kroppen. Lärarna uppskattade biologin för att det var ett 

lätthanterligt ämne som eleverna redan från början kan relatera till. Kemiämnet ansågs också 

som ett lätthanterligt ämne på grund av barnens engagemang. Lärarna upplevde kemi som ett 

ämne där det för barnen händer mer saker som att det bubblar eller att de arbetar med olika 

blandningar. Eleverna verkar därför tycka att kemin är spännande. Fyra lärare uttryckte också 

att det NO-ämne som gavs störst utrymme i skolan var biologi.  

Lärare 5 och 6 var de enda två lärare som ansåg fysik som ett roligt ämne att undervisa i. De 

menade att fysiken handlade om lika vardagsanknutna saker som biologi. Ett sådant exempel 

var luftmotstånd, vilket är något som alla elever har tidigare erfarenheter kring och som lätt 

kan demonstreras. De upplevde dessutom ämnena kemi och fysik som lättare att arbeta 

praktiskt med, vilket Lärare 5 själv tyckte var det roligaste arbetssättet. Hon menade att det i 

biologin mer handlar om att titta i naturen, på filmer eller i böcker. 

Praktiskt arbete - syfte 
Under intervjuns gång ställdes frågan om vilket det primära syftet med praktiskt arbete i NO 

är för lärarna. Ansågs det resultat eleverna fick fram i arbetet eller experimentet som syftet? 

Eller var själva arbetsprocessen i sig det viktiga? Där var åsikterna spridda. Lärare 7 arbetade 

praktiskt på olika sätt, men höll arbetet slutet och eleverna arbetade inte ofta på tu man hand. 

Hon ansåg att resultatet av undersökningen var det viktiga. 

Lärare 7: ”Det är nog det som arbetet visar, det vi vill komma fram till. Vad 

magnetism faktiskt betyder till exempel. Men sen så använder man olika arbetssätt 

beroende på om man gör fältstudier och är ute och tittar i naturen. Det är ju också 

jätteviktigt att veta hur man ska undersöka saker och hur man skriver hypoteser i 

en undersökning. Men jag tänker när man gör det praktiska så är det ändå 

huvudsyftet att de ska förstå innehållet bakom själva ämnet.” 

De övriga menade att experimentet i sig är ett verktyg för lärare att förmedla kunskap vidare 

till eleverna. Men de anser också att resultatet av en laboration, liksom förmågorna eleverna 

tränar genom det laborativa arbetet, ses som precis lika viktiga. I det arbetet lär sig barnen att 

ställa hypoteser, ifrågasätta och diskutera med varandra. De anser också att eleverna lättare 

kommer ihåg hur de genomförde ett experiment mer än vad experimentet visade för resultat. 

Här var uppfattningen detsamma oavsett om lärarna arbetade med NTA eller inte.   
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Lärare 1: ”När vi jobbade med kromatografi så tror jag inte att många tänkte, alltså 

de kanske inte kommer ihåg vilka färger en svart tuschpenna har men de kommer 

ihåg hur man gör det och jättemånga gick ju hem och gjorde den. Så jag tänker att 

det är ett arbetssätt mycket.” 

Undervisning i fysik  
Pedagogerna som arbetar med programmet NTA menar att praktiskt arbete i NO även sker 

utanför NTA men inte alls i lika stor utsträckning. Några exempel på praktiskt arbete utanför 

NTA kunde innebära att man tillsammans skapat tittskåp i lektioner om rymden eller att man 

gått till lekplatsen för att behandla friktion eller jämvikt. Annars sker den NO-undervisning 

som kvarstår efter NTA-timmarna med stöd från texter eller filmer.  

Lärare 2 har precis börjat med NTA och erkänner att hon tidigare genomfört otroligt få 

praktiska övningar i NO. Nu känner hon sig trygg med materialet och följer instruktionerna 

noga. De andra som arbetat längre med NTA svarar att de ibland väljer att inte strikt följa de 

instruktioner som ges. Beroende på elevgrupp kan de ibland ändra uppdragen genom att ta 

bort steg, förenkla eller byta ordning.  

Lärarna som jobbar med NTA berättar hur de inleder lektionerna med en repetition av tidigare 

uppdrag för att sedan gå igenom vad det är som ska undersökas under stundande lektion. 

Instruktionerna från NTA som beskriver hur lektionen bör genomföras menar lärarna är 

mycket tydliga och lätta att följa. De går alla tydligt igenom vilket material som ska användas 

vid undersökningen och ger eleverna instruktioner som guidar dem steg för steg genom hela 

undersökningen. Eleverna får före experimentet ge en hypotes av dess utfall. När frågan ställs 

om det någon gång händer att eleverna själva ska lista ut hur arbetet bör genomföras ges 

svaret att det i NTA-lådans sista uppdrag brukar handla om att eleverna utifrån egna 

erfarenheter ska lyckas utföra en laboration på egen hand. 

Lärare 4: ”Jag följer nog väldigt mycket instruktioner. Oftast så är barn väldigt 

styrda av ”vad är det jag ska göra?”. Det är lite svart eller vitt.” 

Lärare 3: ”Nu gör vi det steg för steg. Det är ganska kort om tid och det är många 

barn och man vill att alla ska hinna igenom uppdraget, så kanske man guidar mer 

än nödvändigt.” 

Lärare 2: ”Sen när jag har berättat vad det är som vi ska undersöka försökt att få 

dem att gissa och ställa hypoteser om hur det kommer att gå. Fundera ut kanske 

enskilt, i par och på vissa ställen ska man rita och kanske skriva vad man tror 

kommer hända. Sen har jag väl berättat hur det ska gå till rent praktiskt och vad de 

ska göra och i vilken ordning.” 

Samma frågor ställdes till lärare 5, 6 och 7 om hur de lägger upp det laborativa arbetet. Här 

skiljde sig arbetsformerna mycket mer. Det visade sig också att samtliga tre lärare hade 

tillgång till laborationslådor som skolorna fått av ett science center i en närliggande kommun. 

Dessa lådor tog upp mer specifika områden som magnetism, ljud och ljus och innehöll olika 

laborationsuppgifter kopplade till varje låda. Hur de laborativa arbetena såg ut varierade från 

lärare till lärare och från uppgift till uppgift.  
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Lärare 7 var den enda som hela tiden arbetade utifrån en lärobok. Hon anser att man ska utgå 

från teorin innan man gör de praktiska momenten så att alla elever ska förstå och kunna följa 

med ordentligt. Hon arbetar utifrån boken genom att titta på bilder, läsa kring det området 

som de ska arbeta med och göra de praktiska övningar som boken i sin lärarhandledning tipsar 

om. I arbetet ger hon tydliga instruktioner och arbetet genomförs steg för steg. Ibland får 

eleverna själva genomföra experimentet efter instruktioner, men oftast samlas alla på mattan i 

klassrummet och sedan utför hon experimentet steg för steg. Det senare sättet är något hon 

förespråkar. Hon menar att hennes klass behöver struktur och när de sitter tillsammans 

upplever hon själv att hon som pedagog får en tydligare överblick över hur väl eleverna följer 

med i arbetet och resonemanget. Arbetet följer tydliga instruktioner men svaret är för barnen 

okänt. Hur mycket eleverna släpps in i arbetet varierar, men oftast genomför läraren 

experimentet själv medan eleverna ser på.   

 

Lärare 6 brukar inleda experimenten med en fråga för att fånga elevernas intresse men 

fortsätter sedan att ge dem instruktioner som ska vägleda dem genom det stundande 

experimentet. Arbetssättet liknar det som lärarna med NTA arbetar efter. Hon tycker att det är 

viktigare för de yngre att de förstår hur man går tillväga när en undersökning ska genomföras. 

Men när de kommer upp i årskurs tre eller fyra ger hon ett exempel på en uppgift som i högre 

grad läggs i elevernas egna händer. Där får eleverna i uppgift att av en petflaska skapa en 

termos och får då själva resonera fram vilket material som borde fungera bäst och sedan i 

slutet av uppdraget kontrolleras vems termos som håller värme bäst.  

Lärare 6: ”Jag försöker nog ha precis som jag beskrev innan att jag försöker ha ett 

intro för att fånga intresset. Men nej målet på lågstadiet är att de ska få göra så 

mycket som möjligt absolut. För det tror jag man vinner på för det kommer de ihåg 

sen.” 

Lärare 5 är den av de intervjuade som går emot strömmen. Hon brukar inte gå igenom målen 

med lektionen innan arbetet börjar utan tar det på slutet för att knyta ihop arbetet. Ibland 

väljer hon att arbeta strukturerat med barnen genom att först gå igenom vad de ska göra och 

ge hypoteser för att sedan genomföra och dra slutsatser. Hon ger ett exempel på ett 

lektionsunderlag som eleverna uppskattar baserat på ett barnprogram. I programmet visas ett 

experiment och då brukar eleverna titta på när experimentet görs men stannar innan ett 

resultat skett. Då får eleverna ge sina hypoteser på vad de tror kommer hända. Därefter ska 

eleverna genomföra samma experiment, antingen alla tillsammans eller var för sig, och sedan 

fortsätter de titta på programmet för att se vad som hände och om de fick samma resultat. 

Däremot har Lärare 5 vid flera tillfällen haft undervisning där hon givit alla i klassen var sin 

lerklump med instruktionen att få den att flyta. Barnen fick själva testa och de som till slut 

hade fått lerklumpen att flyta fick då förklara vad de gjort och hur de tänkte. Efter en 

undersökning som denna tar hon efteråt upp varför vissa flöt och andra inte samt kopplar ihop 

det med Arkimedes princip. I en annan lektion av samma typ fick eleverna i uppdrag att 

bygga så högt som möjligt med häftmassa och sugrör. Tanken var att de själva skulle komma 

på att det viktigaste var en stabil grund. Experimentet genomfördes först inomhus och för att 

tydliggöra principen genomfördes ett liknande scenario utomhus. Då fick eleverna istället 

pinnar att arbeta med och tillsammans resonera och återkoppla till tidigare lektion för att 

lyckas bygga så högt och stabilt som möjligt. Lärare 5 säger att hon föredrar att arbeta på 
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detta sätt då det ökar elevernas nyfikenhet och hon upplever att eleverna lättare och mycket 

längre kommer ihåg de experiment där de själva fått testa arbetssättet. 

Lärare 5: ”Jag tycker det är roligare när de själva får testa sig fram och så får man 

diskutera efteråt.”  

Lärare 1-6 trycker på hur viktigt det är med den laborativa arbetsgången. I början ska eleverna 

få ställa hypoteser om vad de tror kommer att hända och en avslutande diskussion måste till 

för att sammanställa arbetet. Alla lärare utom Lärare 7 såg diskussionen i ett laborativt arbete 

som mycket viktig och den gavs därför mycket stort utrymme. I de lägre åldrarna är lärarna 

överens om att det i början är mest lämpligt att rita sina hypoteser och resultat för att sedan 

tillsammans i helklass diskutera vad alla har kommit fram till.  

Lärarna som arbetar med NTA uttrycker att de ofta själva får ändra de stenciler och arbetsblad 

som skickas med lådorna. Det kan vara saker som att de kräver för mycket skriven text eller 

lämnar för smala rader för elever på lågstadiet som bland annat har svårt att forma bokstäver 

och skriva smått.  

Undervisning i fysik - begrepp 
Att arbeta med begrepp i fysik och andra NO-ämnen var något som alla lärare gjorde men på 

olika nivåer. Vissa hade tillsammans med kollegor kommit fram till vilka begrepp som var 

viktiga att ta upp medan andra följde läromedlen. Alla var överens om att man i 

undervisningen måste ta upp mer ämnesspecifika begrepp och koppla till mer vardagliga. Det 

ses som viktigt i skolan att prata fysik, förklara orden på elevernas nivå och sätta in dem i 

olika sammanhang som i sin tur ger eleverna en bredare förförståelse inför den stundande 

undersökningen. 

 

Lärarna som använder NTA talar mycket om hur programmet föreslår vad man som pedagog 

bör ta upp för begrepp under lektionen. Lärarna upplever också att de använder fler och mer 

ämnesspecifika begrepp än innan de började med NTA. De tror att NTA har bidragit med att 

de använder begrepp i större utsträckning än vad de annars hade gjort. När jag frågar lärarna 

vad det är för typ av begrepp det är som tas upp så framkommer det väldigt tydligt att de som 

arbetar genom NTA ger exempel på begrepp som de andra lärarna inte tänkt på att ta upp. De 

som arbetar efter egen planering tar upp begrepp som lufttryck eller densitet, men ord som 

kalibrera är det endast lärare med NTA som känner sig bekväma med att använda. När jag 

frågade de lärare som inte arbetar med NTA om de använder ord som kalibrera när de arbetar 

med vikt i undervisningen var svaret nej. Åsikter om hur svåra ord man kan använda skiljer 

sig också åt bland lärarna. De som förespråkade svåra ord menade att eleverna upplevde svåra 

ord som roliga att lära sig och använde dem gärna både i klassrummet och utanför.  

Lärare 4: ”De är ju barn. Det kan ju vara lika svårt för ett barn att lära sig ett, för 

oss ganska enkelt ord. Om det är ett nytt ord så spelar det ingen roll vilket ord det 

är man använder. Det är ju nytt och lika svårt. Så jag har blivit mer medveten 

absolut om det och vikten av att använda rätt uttryck och inte använda förenklade 

varianter.” 
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Lärare 7: ”Det som är självklart för mig, bergodalbana till exempel, det är inte 

säkert att alla barn vet vad det betyder. Så man tänker på att förklara både 

ämnesspecifika och vardagliga ord.”  

Undervisning i fysik - förutsättningar 
Alla lärare som idag arbetar med NTA uttrycker en stor lättnad över hur väl det fungerar med 

lådorna och känner sig bortskämda med allt det färdigplanerade. Alla lärare uttrycker att 

uppdragen som finns i lådorna stämmer väl med läroplanen och tycker det är bra material att 

arbeta med. Materialet är uppbyggt för halvklasslektioner och Lärare 2 sa själv att hon inte 

skulle önska något annat då den här typen av lektion med helklass hade blivit för stökig menar 

hon. De övriga lärarna undervisade däremot i helklass då deras halvklasstimmar gick till 

matematiklektioner eller svenska, som enligt dem är viktigare att lägga halvklass på. De gav 

istället önskemål om att NTA kanske skulle kunna erbjuda en alternativ plan för 

helklasslektioner. Något som också efterfrågades var fler lådor från NTA i områden som idag 

inte behandlas som bland annat kroppen, rymden och programmering. 

Lärare 1: ”Det är inte optimalt att ha NTA som nu till hösten med 28 stycken. Det 

är inte optimalt att ha med 14 heller tycker jag för att kunna vara där och diskutera 

och kunna hjälpa dem vidare. Så det är där jag känner att även om vi har med en 

resurs så har vi ju inte den resursen som är med har ju inte gått någon NTA-

utbildning så det känner ju jag att jag skulle vilja ha mer möjligheter att jobba i 

mindre grupper. Det hade varit jättespännande och se vad som händer om man 

jobbar med 8 stycken med det här. Sen är det inte NTAs fel för de är ganska noga 

med att en halvklass är ganska bra men man skulle ju på något sätt vilja att de 

gjorde två varianter eller något. För vi har inte den möjligheten. På något sätt får 

man ju väga vilket som är viktigast. Är det svenska, matematik eller NO och då 

stryker vi oftast NO på foten.” 

De lärare som inte arbetar med NTA upplevde att de överlag har de förutsättningar som de 

önskar för att undervisa i NO. Skolorna kunde bidra med bra material och de hade även natur 

nära och en skolgård till förfogande. Ibland hände det att de själva var tvungna att införskaffa 

medel, men det var inget som för dem kändes betungande. Alla tre hade även tillgång till 

lådor de fått av ett science center. Lärarna tyckte väldigt mycket om lådorna och kände att de 

hade stor användning för dem. Det fanns där tre lådor som de kunde koppla till fysik och som 

innehöll flera olika uppdrag. I jämförelse med NTA-lådan så fanns här ingen tydlig 

instruktion på hur uppdraget kopplades till läroplanen och innehöll inte lika många uppdrag. 

Men lärarna såg en trygghet i att skolorna alltid hade dem till förfogande. Lärare 6 ville 

däremot se lite uppdatering. Hon arbetade på en ganska liten skola och kände att deras 

material inte uppdaterades tillräckligt. 

 

Något som alla lärare hade gemensamt var att de efterfrågade mer utrymme till allt material. 

Ibland genomfördes experiment som skulle arbetas vidare med på nästa lektion och då hade 

de velat ha utrymme för placering av materialet. Även en egen lokal i form av laborationssal 

upplevde många som något praktiskt samt smidigt och efterfrågades starkt. 
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Möjligheter med praktiskt arbete 
Alla lärare som deltog i undersökningen är mycket positivt inställda till praktiskt arbete i 

skolan. Alla instämmer i att det ger eleverna större möjligheter till att utvecklas i NO-ämnena 

och understryker vikten av att faktiskt få uppleva undervisningen på ett annat sätt. I det 

undersökande arbetssättet menar de att eleverna lär sig bättre när de får prova och undersöka. 

De ser det som ett välkommet avbrott för många elever som upplever skrivandet som något 

betungande. Fysikämnet ses som väldigt abstrakt och omsätts därför gärna till mer praktiska 

moment där eleverna istället för att läsa och skriva, kan se och uppleva de fysiska fenomenen. 

Lärare 6: ”Ja men alltså att få, inte bara höra utan se och röra. Det måste ju till för 

att få ett långvarigt kunskapande. Så det är klart att mycket praktiskt arbete måste 

man få till för att få långvariga kunskaper.” 

Lärare 1: ”Ja alltså, många barn behöver känna, göra, hands on. Speciellt när vi 
jobbar i de lägre åldrarna så kan man inte bara läsa för att förstå för de har inte den 

läsförmågan för att förstå än.”  

Att det praktiska ämnet lättare öppnar upp för diskussioner var ytterligare en stor möjlighet 

som lärarna såg med det praktiska arbetet. När begrepp inom fysiken ska användas kunde 

eleverna lättare ta dem till sig om de lärde sig dem i samband med ett praktiskt moment eller 

experiment. Alla uttryckte vikten av bra gruppindelningar för att kunna skapa ett bra 

samarbete och diskussioner eleverna emellan.  

Lärare 3 talade också om en skillnad i hur eleverna kommunicerade. Ett exempel gjordes 

mellan en NTA-lektion och en matematiklektion. Hon menade att när eleverna kommunicerar 

om en uppgift under en matematiklektion handlar det bara om vad som är rätt eller fel. Men 

under en NTA-lektion hör hon mer hur eleverna resonerar kring sina resultat och hur det kom 

sig att de fick just de resultaten. När de tillsammans i klassen diskuterat sina resultat märks 

det tydligare om eleverna är bekanta med materialet och kan argumentera runt varför 

resultaten varierar.  

Lärare 3 NTA: ”Dels ser jag ju att eleverna kommunicerar med varandra när de 

jobbar praktiskt på ett helt annat sätt. Då pratar de på ett helt annat sätt när de 

jobbar än när de inte jobbar praktiskt. Nu är de mer ute efter ”ja men gör så här 

istället”, istället för rätt eller fel. De är liksom inte ute efter att säga svaret utan att 

ge tips på hur de ska prova. Samarbetet och sättet de hjälper varandra på blir ju bra 

och är en bra träning. Man ser att elever som har svårt att samarbeta annars får det 

lättare när de arbetar med något praktiskt.”  

Svårigheter med praktiskt arbete 
Lärarna har uttryckt hur viktigt det är med praktiskt arbete i skolan. Men på frågan vad de ser 

för svårigheter kring att arbeta praktiskt finns det spridda åsikter. Något som ansågs som en 

svårighet var det klimat som uppstår i klassrummet vid ett undersökande arbetssätt. De 

upplever klimatet som mer stökigt och högljutt samt svårare att hantera. Vissa elever, som 

behöver struktur, visar på svårigheter vid ett mer öppet klimat hos praktiska arbeten än om de 

arbetar mer traditionellt med böcker. Däremot uttrycker samtliga lärare att den stökigare 

arbetsmiljön är svår att undvika, och att man som lärare istället bör släppa på tyglarna för att 

skapa ett större engagemang från eleverna. När klassrumssituationen lämnar den vanliga 
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strukturen upplever också lärarna att det blir svårare för dem att hinna se varje individ och 

följa upp under arbetets gång för att lyssna på elevernas resonemang och förutsägelser.  

Lärare 7: ”Svårigheten är ju att det kan ju bli lite rörigare eftersom det kan bli lite 

mer fritt än när man bara jobbar strukturerat vilket vissa barn tycker är lite jobbigt. 

Så det är väl det att det kan bli lite mer rörigt men det är ju ändå organiserat kaos. 

Men jag tror att många lärare väljer bort det just av den anledningen, att det blir 

lite rörigare och det beror ju på hur man väljer att jobba.” 

Många uttryckte svårigheter med att få eleverna mer öppna för att göra fel när undersökningar 

genomförs. De flesta ser att barnen på lågstadiet har svårt att acceptera att de svarat fel och 

vill gärna sudda redan givna hypoteser. Svårigheten ligger då i att skapa ett arbetssätt som 

välkomnar elevernas fel för att visa på hur viktigt det är i ett forskningssammanhang att ha 

just fel för att så småningom kunna komma fram till rätt resultat.  

Lärare 3, som arbetar med NTA, uttryckte också en svårighet kring sin egen förberedelse. 

Hon upplevde ibland fysikämnet som alltför abstrakt för att på ett elevnära sätt kunna förklara 

olika fenomen. Eleverna kunde ställa frågor i fysiken som läraren kände sig oförberedd på och 

behövde då själv söka efter svaret för att kunna besvara frågorna. 

Lärare 3: ”En annan sak är att de får jättemycket frågor som skapar bra 

diskussioner men är svårt att förbereda sig på som man inte vet själv. Både kul men 

det kan bli tungt.” 

Att förbereda inför en lektion med praktiskt arbete upplevde majoriteten av lärare som det 

svåraste i arbetet. Material ska finnas till alla och bra gruppindelningar ska göras inför 

lektionen. Det var däremot endast lärare som arbetar med NTA som uttryckte att tiden var den 

största svårigheten. De menar att det krävs bra schemaläggning för att få den tid man behöver 

för att först själv gå igenom hur undersökningen ska genomföras, vad som behövs och sedan 

plocka iordning allt material för experimentet. Lärare 6 uttryckte också att det ibland kan ta 

mer tid med ett praktiskt moment än vad man tänker sig. Det innebär både för- och 

efterarbete. Men till skillnad från lärarna med NTA så uttrycker hon inte det som en svårighet 

utan något som hon tror att hon själv snart ska hitta en strategi omkring.  

Lärare 4: ”Om du har ett praktiskt moment som ligger efter lunchrasten och du är 

rastvakt, det är inte enkelt att få till för man ska plocka fram. För det är ju 

planerande hela tiden och det kan ju vara svårt att få fram. Men det här med 

praktiskt med barnen, det är ju oftast inget besvärligt eller svårt utan det sköter sig 

oftast själv om man har gjort bra grupper och tänkt till och sånt men det kräver ju 

sin planering.”  

Lärare 6: ”Men självklart tar det tid. Och det kanske man glömmer att det 

egentligen är ett så praktiskt ämne. Man kan tänk att bildämnet, det tar tid att 

plocka fram före och efterarbete och sådär. Men det gör det definitivt i NO också.”  
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Sammanfattning av resultat 
 

Hur bedrivs fysikundervisningen på lågstadiet? 

Lärarna på lågstadiet säger samtliga att man inte arbetar med endast fysiklektioner utan 

ämnesöverskridande, och de kunde därför inte ge konkreta exempel där endast fysik berördes. 

Hur undervisningen som inkluderade fysik genomförs avspeglades lite i vad lärarna tyckte om 

ämnet. De som arbetade med NTA hade nästan ingen praktisk undervisning i fysik utanför 

uppdragen av NTA. Det var i sådana fall områden som rymden och friktion som innehöll 

praktiska moment. Förutom NTA baserades undervisningen mer på att läsa eller se ett 

filmklipp om något område.  

När undersökande arbetssätt ska utföras på lågstadiet framstår det klart och tydligt att lärarna 

valt ett väldigt styrt arbete. Arbetsgången är uppbyggd med en introduktion, en presentation 

av problemet och sedan ska en hypotes ställas innan experimentet utförs. Arbetsgången och 

resultatet är redan givna för lärarna men för eleverna är resultatet däremot dolt. Materialet och 

genomförandet är tvärtom förbestämt och eleverna får efter en genomgång hantera materialet 

samt följa tydliga instruktioner genom hela arbetet. Mycket tid läggs sedan på att tillsammans 

resonera kring de resultat klassen fått fram av laborationen. Det är endast Lärare 5 som menar 

att hon ofta lägger upp sitt arbete på annat sätt. Hon förespråkar det arbetssätt som får 

eleverna att själva upptäcka möjliga vägar till önskat resultat. Här får eleverna istället ett 

uppdrag att lösa och lämnas sedan helt fria för att komma fram till en lösning. Där tillåts 

eleverna att utifrån ett uppdrag själva tänka logiskt och utmana sina kunskaper för att nå det 

efterfrågade resultatet. 

Vilka möjligheter eller svårigheter upplever lärarna med praktiskt arbete i fysik?  

Lärarna upplever att praktiskt arbete i fysik bidrar med många möjligheter för elever på 

lågstadiet. Styrkan i praktiska övningar ligger i att upplägget skiljer sig helt från andra ämnens 

lektioner så som exempelvis svenska och matematik. Först och främst får eleverna uppleva 

fenomen och händelser de kanske annars endast fått läsa om. De får istället själva känna, lukta 

samt inspektera och på så sätt skapa en djupare förståelse. Ett abstrakt ämne som fysik med 

många nya begrepp kan lättare fängsla eleverna om begreppen får sättas i ett tydligt 

sammanhang. Ytterligare en möjlighet som också lärarna såg som väldigt viktig var 

resonemanget arbetssättet skapar. När eleverna arbetade praktiskt i NO reagerade lärarna på 

hur eleverna diskuterade med varandra. När ett tal eller problem diskuteras i matematik 

påpekar eleverna vad som är rätt eller fel men går inte djupare än så in i diskussionen. Under 

diskussioner kopplade till praktiska arbeten går samtalen istället ut på att hjälpa varandra, 

förklara eller resonera kring fenomenet. 

Med det praktiska arbetet fanns det enligt lärarna också vissa svårigheter. Det som för dem 

var det svåraste var för- och efterarbetet. Lärarna upplevde arbetet med att plocka fram och 

undan materialet och den tid det tar som det mest problematiska för dem. Annars var det 

miljön man klagade lite på. Samtidigt som de förespråkade det arbetssätt som följer med 

undersökande arbetssätt upplevde många det som ett organiserat kaos som tog mycket mer 

psykisk kraft. I ett lite stökigare klimat känner lärarna samtidigt att de inte hinner runt till alla 

elever för att lugnt kunna sitta med och titta samt lyssna på deras tankar och idéer.  
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För de lärare som upplevde fysikämnet som abstrakt kunde det ibland kännas svårt att få ner 

det till elevernas nivå samt kunna förklara begrepp eller frågor eleverna ställde under 

lektionerna. Ett undersökande arbetssätt baserades mycket på att eleverna först skulle få ställa 

hypoteser som sedan skulle jämföras med det svar som framkom. Här ser lärarna en svårighet 

de ständigt får arbeta mot och det är att elever på lågstadiet ofta känner sig otrygga med att 

svara fel och därför inte vågar stå fast vid sin hypotes. Utmaningen ligger i att få barnen 

införstådda med att man genom fel lär sig och det framför allt i ett undersökande arbetssätt.  

Vilket inflytande har NTA-lådorna på fysikundervisningen? 

Lärarna upplevde en trygghet med att arbeta med NTA-lådor. Lärarna slipper planera 

undervisningen och allt material finns på plats. Det bidrar till en tydlig struktur för lärarna om 

hur upplägget bör se ut. Lärare som kände sig mer osäkra kring fysikämnet upplevde att NTA 

lyckats göra fenomen samt teorier i fysikämnet mer begripligt även för lärarna och lagts på en 

för eleverna lagom nivå. Det största inflytandet NTA-lådorna gav handlade om begrepp. 

NTA-lådorna nämner begrepp som bör tas upp i samband med det experiment som ska 

genomföras så det begreppet berör fenomenet. Lärarna upplever att de med NTA använder fler 

begrepp i sin undervisning samt förklarar dem på ett bättre sätt och når innebörden på djupet. 

Lärarna är eniga om att de innan NTA inte alls använde lika mycket begrepp i fysik och att 

NTA framför allt bidragit med ord de annars inte tänkt på att använda, som till exempel 

kalibrera när man behandlar vikt och vågar.  

Diskussion 
Resultatet visade att lågstadielärare arbetar ämnesöverskridande och tematiskt. De har ett 

totalt antal timmar som ska ges till de naturorienterande ämnena, men fördelningen av timmar 

mellan dessa ämnen är fria (SFS 2011:185). När lärarna skulle svara på hur mycket de arbetar 

med fysik och om de kan beskriva en lektion där de arbetat praktiskt med fysik upplevde de 

det som svårt att svara på. I undervisningen använde lärarna aldrig ordet fysik utan det var just 

samlingsnamnet NO som användes både för lärarna men också mot eleverna. Studien kan 

också visa att fyra av sju lärare lägger mer undervisningstid till biologi än till fysik. 

Förklaringen till varför undervisningstiden lades upp på det sättet var att de arbetade med 

teman som kroppen, naturen och årstider där biologi har den största rollen. Det här har också 

Emanuelsson (2001) sett i sin studie, att lärare ger mer tid till biologiämnet än till de andra 

vetenskapliga ämnena (Emanuelsson, 2001). Resultatet visar att det verkar som att lärarna 

fortfarande ger mest tid till biologi (Skolverket, 2008). Min studie visade också att majoriteten 

av de tillfrågade lärarna upplevde själva fysikämnet som det svåraste ämnet i NO-blocket. De 

upplevde ämnet som för abstrakt och svårt att relatera till elevernas verklighet. Detta kan ses 

som en underliggande påverkan för hur mycket lektionstid lärarna avsätter till fysikämnet. Det 

verkar finnas ett starkt behov av djupare ämneskunskaper hos lärarna i framför allt fysik för 

att de själva ska känna sig trygga med sina kunskaper och för att kunna utveckla 

fysikundervisningen.  

Att praktiskt arbeta med de naturvetenskapliga ämnena upplevde lärarna som roligt, för 

eleverna spännande och att arbetssättet blev ett helt annat när eleverna själva skulle uppleva 

det. Genom att barnen får testa och undersöka sina teorier under ett arbete upplevde lärarna 

också att det i sin tur resulterade i ett mer långvarigt lärande. De ser det som ett välkommet 
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avbrott för många elever som upplever skrivandet som något betungande. Här visar lärarna på 

ett resonemang som liknar det pragmatismen säger om undervisningen. De verkar hålla med 

Dewey om att barnen lättare hanterar problem med hjälp av sina egna erfarenheter, varandra 

samt via olika artefakter (Säljö, 2015). Ett ämne som fysik ansågs väldigt abstrakt men kunde 

också med hjälp av praktiska undersökningar få ner det till mer konkreta och för eleverna 

begripliga delar. Detta stämmer med vad Ekstig (1990) menade när han talade om hur 

abstrakta detaljer i ett praktiskt moment blir mer konkret samt bidrar med att eleverna 

motiveras att utföra uppgiften på ett helt annat sätt (Ekstig, 1990). Sex av sju lärare ansåg 

dessutom att syftet med undervisningen i dessa vetenskapliga ämnen både handlar om 

faktakunskaper men lika mycket om hur en laborativ arbetsprocess bör utövas, vilket stämmer 

överens med Sjøberg (2004). För att kunna förstå det vetenskapliga fenomenet krävs det 

också att man behärskar arbetsprocessen. Klarar man som individ av arbetsprocessen kommer 

han eller hon även i andra situationer ha stor nytta av det (Sjøberg, 2004).  

Forskare menar att ett laborativt arbete grundar sig i att man tillsammans samarbetar och för 

ett resonemang (Hult, 2000; Elstgeest, 1996). Merparten av de intervjuade lärarna ville 

tillsammans med eleverna föra diskussioner både före och efter ett experiment och lade därför 

mycket tid till det, man såg det som mycket viktigt för elevernas djupare förståelse. Lemke 

(1990) talar även om att det vetenskapliga samtalet innefattar så mycket mer än samtal om 

fenomen och begrepp. Om eleverna använder sig av sina språkliga förmågor under ett 

vetenskapligt arbetssätt lär de sig även att tänka samt agera på ett vetenskapligt sätt (Lemke, 

1990). Detta hade en lärare reflekterat över under hennes egna lektioner eftersom hon 

noterade att det fördes ett resonemang mellan eleverna som hon inte såg på övriga lektioner. 

Det praktiska arbetet resulterade i att eleverna hjälptes åt för att nå ett resultat och försökte 

förklara sina tankegångar och resonemang både klasskamrater emellan men också mellan elev 

och lärare. Detta visar att ett praktiskt arbete kan bidra med en viktig roll i utbildningen. Att 

lära sig resonera samt föra sin teori framåt gynnar eleverna i samhället även senare i livet.  

Under de diskussioner och resonemang som förekom på lektionerna arbetade samtliga lärare 

mycket med att eleverna skulle lära sig och använda rätt begrepp. Lärarna påpekade också att 

elever på lågstadiet är i behov av repetitioner och att man går igenom även vardagliga ord. De 

menade däremot att de inte var rädda för att använda korrekta vetenskapliga begrepp och såg 

det som viktigt att man redan från början använder korrekta termer så mycket som möjligt. 

Några ansåg att ju svårare ordet var, desto roligare tyckte eleverna det var att lära sig det och 

använda det. Lemke (1990) samt Oyoo (2011) talar om vikten att förklara de vetenskapliga 

begreppen med hjälp av det undervisningsspråk eleverna är vana vid i syfte att bygga en stabil 

grund till elevernas lärande (Lemke, 1990; Oyoo, 2011). Det verkar vara något skolorna idag 

arbetar mycket med och ser som en självklar sak.  

Under undersökande arbeten såg lärarna att eleverna har svårt för att ha fel, eleverna ville 

gärna dölja eller ändra en hypotes de skrivit ner av rädsla för att ha fel. Eftersom studier visat 

att det ur ett vetenskapligt resonemang ofta växer fram en accepterande miljö (Andersson, 

2008a) verkar det viktigt att redan i de lägre åldrarna införa detta arbetssätt. Att tidigt i 

elevernas undervisning lära dem hur viktigt det är att gissa, ha fel och komma fram till en 

lösning.  

Studien visade att lärarna kände sig trygga med att använda sig av strukturerade praktiska 

arbeten. Några lärare uttryckte hur viktigt det var med struktur på lågstadiet då många elever 
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kände sig trygga och lugna med att hela tiden veta vad nästa steg är, dvs fördelen med den 

verifierande lektionen som tydligt baseras på lärarnas instruktioner. Men naturvetenskap 

handlar lika mycket om att kunna genomföra den vetenskapliga processen, vilket eleverna får 

erfara vid mer öppna laborationer (Ekstig, 1990; Hult, 2000). Majoriteten av lärare håller med 

om att arbetsprocessen är precis lika viktig för eleverna att lära sig. Eftersom det är viktigt att 

eleverna lär sig att ställa hypoteser och tillsammans med andra resonera kring idéer och svar 

vore det önskvärt att eleverna släpps fria för att själva lista ut hur de ska använda sina teorier 

och laborationsmaterial för att nå ett resultat.  

NTA har som grund att elevens frågor och eleven själv ska vara det som undervisningen 

centreras runt. Att arbeta med NTA innebär ett undersökande arbetssätt i den meningen att 

eleverna själva ska planera sin laboration efter ett givet problem samt arbeta fram ett resultat 

(NTA Skolutveckling, 2018). Undersökningen visar att lärare som använder NTA-materialet 

känner sig mycket glada över hur enkelt och tidssparande det är. Däremot förklarar också 

lärarna att deras undersökningar som genomförs med hjälp av NTA-lådor är väldigt styrda och 

har fasta punkter som både de och eleverna är menade att följa. Det verkar här som att NTA:s 

syfte inte når fram till lärarna. Samtidigt som materialet bör ses som ett hjälpmedel att luta sig 

mot vid experiment bör lärarna hela tiden ha i åtanke vad de vill ha ut av lektionen och varför. 

Samt att ibland kanske våga släppa eleverna mer fria under arbetsmomentet så som forskare 

och NTA förespråkar.  

Det arbetssätt som lärarna arbetar efter med NTA påminner om det Domin (1999) kallar för 

slutna laborationer. Svaret för eleverna var okänt och något de tillsammans skulle försöka få 

fram med hjälp av fasta instruktioner, vilket liknar det som Gyllenpalm m.fl. (2010) kallar för 

guidad undersökning och sammanfaller under nivå ett på Schwabs frihetsskala (Domin, 1999; 

Gyllenpalm m.fl., 2010). 

För de lärare som inte arbetade med NTA skiljde sig arbetsmetoderna åt, både från lärarna 

med NTA och mellan varandra. Lärare 7 förespråkade ett arbete som baserades på en teori för 

att sedan följa tydliga instruktioner. Genom en styrd undervisning upplevde hon att hennes 

elever fick den struktur de behövde. Hennes arbetsstruktur följer tydligt den slutna 

laborationsformen (Domin, 1999) och den vägledning hon ger eleverna under experimenten 

skulle hamna under nivå noll i Schwabs och Herrons frihetstabell (Tamir, 1976). Lärare 6 

valde att använda sig av metoden Expository med elever på lågstadiet då hon anser att det 

viktiga för lågstadieelever är att förstå arbetsprocessen. På mellanstadiet ansåg hon däremot 

att man kan börja släppa dem mer fria för att resonera fram en arbetsprocess, vilket efterliknar 

metoden Problem-based (Domin, 1999). Enligt Schwabs och Herrons tabell håller hon sig på 

nivå två när det handlar om vägledning på lågstadiet men nivå tre på mellanstadiet där hon 

låter eleverna själva få genomföra laborationen med egna medel och tankar (Tamir, 1976). 

Lärare 5 är den lärare som sticker ut mest i sitt sätt att resonera kring praktiskt arbete. Hon 

förespråkar att eleverna först får ett uppdrag utan en inledande genomgång för att sedan själva 

lyckas upptäcka lösningen. Dessutom använder hon ett upprepande upplägg med liknande 

problem för att eleverna ska tänka till och använda tidigare erfarenheter. Hennes undervisning 

visar på en stark koppling till Domins arbetssätt Discovery (Domin, 1999). 

Forskare och författare förespråkar att eleverna i praktiska moment lär sig både styrda och 

öppna arbetsprocesser samt utvecklar förmågan att diskutera och resonera (Ekstig, 1990; Hult, 

2000; Mortimer & Scott, 2003). Samtidigt visar skolans läroplan att elever på lågstadiet ska 
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genomföra olika undersökningar med hjälp av tydliga instruktioner (Skolverket, 2017). Det 

verkar här som att Skolverket förespråkar att eleverna ska kunna genomföra styrda 

laborationer med hjälp av någon form av ledning. Däremot framgår det inte tydligt i 

läroplanen vad man menar med tydliga instruktioner. Här lämnas lärarna fria att tolka vad 

Skolverket menar. Det är svårt att se om Skolverket förespråkar tydliga strukturer i 

undervisningen eller om de syftar mot styrda laborationer där eleverna ska följa instruktioner 

för varje moment de genomför. 

Metoddiskussion 
Metoden semistrukturerad intervju, som i denna undersökning användes, fungerade bra. Det 

var en stor variation på de lärare som deltog i undersökningen, både i arbetserfarenhet och 

skolområde. Däremot var det inte lika många lärare som godkände ett deltagande som från 

början önskats. En orsak var att lärarna visade sig osäkra när det framkom att undersökningen 

fokuserade på skolämnet fysik. Detta kanske innebär att de lärare som faktiskt valde att delta 

har en mer positiv attityd gentemot fysikämnet än många andra pedagoger har. 

Datainsamlingen i denna undersökning genomfördes under lugna och trygga samtal. Det gick 

väldigt smidigt under själva intervjumomentet då materialet endast togs emot genom 

inspelning till en mobiltelefon vilket lärarna inte såg som ett hinder, och för mig var det 

betydligt lättare att föra ett bra samtal med följdfrågor. Om undersökningen skulle genomföras 

på nytt hade telefonintervju inte varit att föredra. Under den telefonintervju som genomfördes 

var det svårt att veta om respondenten gav en konstpaus i sitt svar eller om hela svaret redan 

var givet. Därför resulterade det ibland i att vi pratade i munnen på varandra eller att 

respondenten råkade avbrytas i sitt svar. Syftet med kvalitativa studier är att få så fullständiga 

svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2010) vilket då kanske inte uppfylldes tills fullo i 

telefonintervjun. 

Vidare forskning 
För att arbeta vidare utifrån denna undersökning hade jag velat se mer forskning om hur 

praktiskt arbete på bästa sätt bör utföras på lågstadiet. Mycket forskning finns redan om 

praktiskt arbete på universitet, högstadium och mellanstadium, men ytterst lite om 

lågstadieelevernas första möte med dessa naturorienterande ämnen. Om vidare forskning 

inom samma område ska genomföras hade det varit att föredra kompletterande observationer 

till utförda intervjuer. På så sätt hade validiteten stärkts. Det hade då blivit tydligare om det 

lärarna säger om sin undervisning stämmer överens i verkliga situationer. För att få en så stark 

reliabilitet som möjligt hade det bästa varit en bred undersökning i hela landet där både 

intervjuer och observationer genomförts, vilket också kräver en längre tids datainsamling. 
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      (Bilaga 1) 
 

Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Karin Ahlin och jag studerar till lärare med inriktning mot årskurs fk-3 på 

Karlstads Universitet. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete och gör en vetenskaplig 

undersökning. Syftet med min studie är att undersöka hur fysikundervisningen är uppbyggd i 

årskurs fk-3. Studien ska försöka ge en bild av lärarnas uppfattning om det praktiska arbetet i 

fysik och om det där finns en skillnad mellan lärare som deltar i lärarstödsprogrammet NTA 

och lärare som inte gör det.  

 

För att nå mitt syfte är jag intresserad av att intervjua dig som arbetar med ämnet fysik. Min 

förhoppning är att vi kan hitta ett lämpligt tillfälle under v.11-14 för att genomföra intervjun, 

som kommer ta ca 30 minuter. För att jag som student ska kunna bearbeta det insamlade 

materialet i efterhand kommer intervjun att spelas in. Det inspelade materialet kommer sedan 

att analyseras och ligga till grund för mitt examensarbete. När arbetet är avslutat kommer 

också all inspelning att raderas och jag har tystnadsplikt.  

 

Du som deltar i undersökningen kommer anonymiseras så att ingen utomstående kan 

identifiera dig som deltagare. När allt har avidentifierats och anonymiserats kommer 

examensarbetet att offentliggöras på DiVA.  

 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun och även om du ger ditt samtycke kommer du alltid ha 

rätten att avbryta deltagandet. Det är helt upp till dig och en anledning för eventuellt avhopp 

behöver då inte heller anges.  

Ett samtyckesformulär bifogas också i detta mail för påskrift som sedan skickas tillbaka till 

mig. 

 

Mina kontaktuppgifter är:   

Telefonnummer:  

Mail: 

 

Handledare:  

 

Med vänlig hälsning,  

Karin Ahlin 
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Samtyckesformulär    (Bilaga 2) 
 
 

 
 
 

 
Jag har läst och tagit del av informationsbrevet och jag har fått möjligheten att ställa frågor 

om studien och deltagandet.  

 

 

 Jag säger ja till att delta i studien om hur praktiskt arbete i fysikämnet 

genomförs i förskoleklass upp till årskurs tre.  

 

 

 

Datum __________ 

 

Underskrift ____________________________ 

 

Namnförtydligande ____________________________ 
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Intervjufrågor     (Bilaga 3) 
 
(Rödmarkerat = Frågor med anknytning till NTA) 

 

1. Bakgrundsfrågor: 
 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Hur länge har du arbetat med NTA? 

• Vilket No-ämne upplever du som lärare är roligast att undervisa? Varför? 

• Vilket No-ämne anser du är svårast att undervisa? Varför? 

• Vilket ämne inom NO skulle du säga att det läggs mest tid på? Varför? 

• Hur kom det sig att ni började med NTA? 
 

2. Beskriv hur det kan se ut under en lektion där en fysikundersökning ska 

genomföras. 
 

• Finns det några särskilda anledningar till att du lägger upp lektionen på det sättet? 
• Hur och när framförs syftet med undersökningen? 
• Vad skulle du säga är dina primära syften vid 

undersökningar/observationer/experiment? 
• Hur arbetar ni med de begrepp och termer som finns i fysiken? 
• Hur relaterar du din undervisning till/arbetar mot styrdokumenten? 
• Vad innebär praktiskt arbete för dig? Vilka möjligheter/svårigheter ser du? 
• Varför ska man arbeta praktiskt? 
 

2. Beskriv hur det kan se ut under en NTA-lektion. 
 

• Finns det några särskilda anledningar till att du lägger upp lektionen på det sättet? 
• Vad upplever som största skillnaden från att inte arbeta med NTA till att göra det? 
• Hur och när framförs syftet med undersökningen? 
• Vad skulle du säga är dina primära syften vid 

undersökningar/observationer/experiment? 
• Finns det en tydlig röd tråd i undersökningen? 
• Följer du instruktionerna noga? 
• Hur arbetar ni med de begrepp och termer som finns i fysiken? 
• Hur relaterar du din undervisning till/arbetar mot styrdokumenten? 
• Vad innebär praktiskt arbete för dig? Vilka möjligheter/svårigheter ser du? 
• Varför ska man arbeta praktiskt? 
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3. I kunskapskraven står det bland annat att eleverna ska dokumentera sina 

undersökningar och jämföra sina resultat med andra, hur försöker ni nå de 

kriterierna? 
 

• Arbetar de enskilt, i par eller grupp? 
• Speciell sal? 
• Hur redovisas deras resultat? 

 

4. Anser du att du får de förutsättningar du behöver för att kunna bedriva den No-

undervisning du önskar? 
 

• Finns det något du saknar med programmet NTA? 
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