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Abstract 

The purpose of this study was to find out how teachers in primary school 

implement practical work in their classrooms and what experiences they have 

of Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA). To find out the answers I used 

semi structured interviews and a poll inquiry. In the study there were four 

interviews that were recorded with sound and 31 polls that were done by 

Survey & Report through Karlstad University. The study refers to prior 

studies about inquiries and practical works in classroom practice.  

The study shows that the majority of the teachers in this study work regularly 

with inquiry in their science teaching. The study also shows that the majority 

of the group has a positive experience of NTA and appreciates the structure 

and the opportunity to further educate themselves in the science subjects. The 

study also shows inquiries outside of what NTA can offer. They are mainly 

done in biology and physics for example as observations of animal and nature 

or playground physics where teeters and slides are used to study different 

physics phenomena. 

Keywords 

Inquiry, NTA, practical work   
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lärare i grundskolans 

tidigare åldrar arbetar med undersökande arbetssätt i sin klassrumspraktik 

samt lärares erfarenheter av att arbeta med skolutvecklingsprogrammet 

Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA). För att ta reda på lärares 

arbetssätt och erfarenheter har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer 

med lärare och en enkätundersökning. Det har totalt varit fyra intervjuer som 

spelades in med ljudupptagning och 31 enkätsvar som gjordes via tjänsten 

Survey & Report genom Karlstads universitet. Studien lyfter fram tidigare 

gjord forskning inom området undersökande arbetssätt.  

Studiens resultat visar att denna grupp med lärare arbetar regelbundet med 

undersökande arbetssätt. Studien visar också att övervägande del av lärarna 

uppskattar skolutvecklingsprogrammet NTA och anser att den struktur och 

fortbildning den erbjuder har en positiv inverkan på deras undervisning. Men 

även undersökningar utanför vad NTA erbjuder förekommer, då främst inom 

biologi och fysik till exempel i form av observationer av djur och natur eller 

lekplatsfysik där gungbrädor och rutschkanor används för att se olika fysiska 

fenomen.  

Nyckelord 

Undersökande arbetssätt, NTA, praktiskt arbete 
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Förord 

Detta examensarbete växte fram efter att min nyfikenhet på undersökande 

arbetssätt väcktes under min första VFU-period. Men det hade aldrig blivit 

färdigt utan allt stöd jag fått av människor omkring mig. Så jag vill rikta ett 

stort tack till: 

Alla lärare som tog sig tid att ställa upp på en intervju och de lärare som tog 

sig tiden att svara på enkätundersökningen utan er hade det inte funnits något 

underlag för studien. 

Till min handledare Jan som outtröttligt hjälp mig framåt i arbetet med goda 

tips och råd.  

Till min kära sambo som stöttat och peppat och servat med te medan jag 

suttit och skrivit.   
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1 INLEDNING  

Detta examensarbete handlar om F-3 grundskolelärares syften och 

erfarenheter av att arbeta med undersökande arbetssätt generellt och med stöd 

av skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) i 

synnerhet.  

1.1 Undersökande arbetssätt 

Undersökande arbetssätt är ingen ny företeelse i undervisningssammanhang. 

Betydelsen av att involvera flera sinnen för att underlätta inlärning och stärka 

förståelsen för ett fenomen har tidigare betonats av bland annat John Dewey, 

som myntade det väl citerade uttrycket Learning by doing. I Tamirs (1976) 

rapport kan vi läsa ett citat från 1870 skrivet av Kingsley: ”There is only little 

value to the experiment if you do not perform it yourself, question it, or 

modify it in order to provide answers to your queries” (Tamir, 1976). Detta 

citat sammanfattar alla värden av att genomföra undersökande arbetssätt i 

utbildningen kring de naturvetenskapliga ämnena. Men Tamir (1976) tar oss 

tillbaka till så tidigt som 1790 där J. Priestley argumenterar för att barn borde 

bli tränade i att genomföra egna experiment både vad gäller teori och praktik. 

Då Priestley hävdar att det här skulle ge barnen en bättre grund för att senare 

gå vidare inom naturvetenskapen (Tamir, 1976). Detta tankesätt stöds även 

av flera nutida undersökningar till exempel Lucero, Valcke, & Schellens, 

(2013). Trots Priestleys argument så dröjde till 1890-1900 talet innan det 

undersökande arbetssättet blivit en del i de flesta skolors undervisning vad 

gällde fysik och kemi (Tamir, 1976). Men definitionen av vad undersökande 

arbetssätt är har varit en källa till diskussion (Lucero, Valcke, & Schellens , 

2013). I Sverige har laborativt arbete funnits med i skolans läroplan sedan 

Lpo 62. Men innebörden i orden har varierat mellan de olika läroplanerna 

samt hur lärare har tolkat dem vilket också förändrats över tid (Johansson & 

Wickman, 2012). I Lpo 62 var syftet med laborativt arbete främst att 

användas som ett verktyg för att förtydliga teorin, att formulera hypoteser och 

aktivt delta vid undersökningar samt lära sig ställa frågor fanns inte med i de 

mål som var angivna. Istället så låg tonvikten på elevernas arbetssätt, 

nämligen att de skulle vara vana att handskas varsamt med material och 

ämnen och göra detta med försiktighet och noggrannhet. Vidare skulle de 

kunna konstatera sambandet mellan orsak och verkan, och de skulle också 

öva sig i att dra slutsatser och kritiskt värdera resultaten i sina egna 

undersökningar (Johansson & Wickman, 2012). 

1980 infördes en ny läroplan i Sverige, nämligen Lgr 80. I denna läroplan så 

finns det nya mål för elevernas kunskaper. Dels ska eleverna lära sig 
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formulera egna frågor och den nämner också att eleverna ska utveckla 

förmågor att söka svar på de egna frågorna genom laborativt arbete. Lgr 80 

säger även att eleverna ska kunna använda sina naturvetenskapliga kunskaper 

i vardagen och laborationerna gick från att vara väldigt styrda med ett 

lärarperspektiv och främst användas för att förklara teorier till att mera utgå 

från elevernas perspektiv och bli mera elevnära. Eleverna blev också mera 

fria att lösa problemen genom att använda det som stod till buds och 

improvisera snarare än att följa en strikt mall. Detta tankesätt fortsätter 

genom Lpo 94, där eleverna blev de som står i centrum för sitt lärande och 

undervisningen kom att präglas av ett elevcentrerat perspektiv snarare än ett 

lärarperspektiv (Johansson & Wickman, 2012). I Lgr 11 så står följande 

mening ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på 

frågor med hjälp av systematiska undersökningar.” Denna mening 

sammanfattar väl de olika förmågor som lyfts fram i kursplanerna för kemi, 

fysik och biologi. Innebörden i meningen är att eleverna ska få chansen att 

utveckla förmågan att kunna ställa relevanta frågor samt söka svar på dessa 

genom ett undersökande arbetesätt. Eleverna ska även kunna relatera dessa 

kunskaper till sin egen vardag och egna erfarenheter (Skolverket, Lgr 11, 

2017). Detta tankesätt att bygga undersökande arbetssätt på stöds av Lucero, 

Valcke och Schellens (2013) som lyfter fram i sin undersökning att 

undersökande arbetssätt innebär att man använder sig av tänkande och 

resonerande för att kunna genomföra särskilda aktiviter som gör att man kan 

ställa genomtänkta frågor som sedan kan få svar. 

1.2 Naturvetenskap och teknik för alla  

Jag blev nyfiken på NTA och undersökande arbetssätt under min första 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) då min handledare använde det i sin 

klass och talade väldigt gott om den temalåda de hade då och även om NTA i 

stort. Min handledare och även mina andra handledare på VFU två och tre 

har uttryckt att de upplevt det som roligt och givande att arbeta med NTA 

även om det är mycket tidskrävande att genomföra ett tema. Ett tema tar 

enligt Anderhag och Wickman ungefär tio veckors NO-lektioner (Anderhag 

& Wickman, 2006), idag motsvarar det ca 15 timmar undervisning 

(Skolverket, 2019). De lärare som använder materialet måste genomgå en 

speciell utbildning (Anderhag & Wickman, 2006). Jag kunde under min VFU 

själv se hur roligt eleverna tyckte det var med NTA-temat och hur de ivrigt 

genomförde de experiment som lådan innehöll. Under VFU-tiden så mötte 

jag både elever som hade väldigt lätt för att genomföra uppdragen och de 

som hade det svårare. De som hade det svårt kunde ha det av olika 

anledningar, vissa tyckte det var för mycket att läsa och vissa hade motoriska 

svårigheter att genomföra de lite mer finmotoriska momenten. Jag började då 
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fundera på om alla dessa uppdrag verkligen var genomtänkta och anpassade 

efter elevernas nivå. Dessutom undrade jag om det fanns utrymme för läraren 

att anpassa materialet efter sin grupps behov och kapacitet så att inlärningen 

skulle bli optimal. Var alla lärare lika positivt inställda till NTA och dess 

undersökande arbetssätt som mina handledare? 

Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla startades av 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Kungl. 

Vetenskapsakademien KVA år 1997 för att öka elevers intresse för 

Naturvetenskapliga ämnen (Skolutveckling, 2019). Resultaten på TIMSS- 

mätningarna sjönk nämligen kraftigt mellan 1995 och 2003. 

Lärarstödjarprogramet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är det 

hittills mest genomarbetade programmet som utvecklats för att stödja lärare 

men också för att väcka intresse för naturvetenskap hos eleverna (Mellander 

& Svärdh, 2015). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att bidra till mer kunskap kring hur lärare 

arbetar med det undersökande arbetessättet inom de naturvetenskapliga 

ämnena i årskurs 1-3, samt skapa en bild av hur lärare använder sig av det 

undersökande arbetssättet för att ge sina elever en bredare kunskapsgrund att 

stå på. Jag vill se hur lärare använder sina egna kunskaper för att skapa 

givande undersökningar men också hur lärarna använder sig av 

skolutvecklingsprogrammet NTA i undervisningen. Syftet är också att ta reda 

på hur lärarna upplever att det är att använda NTA i sin undervisning, finns 

det både positiva och negativa aspekter av att arbeta med det?    

1.4 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som denna undersökning söker svar på är: 

- Vad har lärarna för syfte med det undersökande arbetssättet?  

- Vad har lärare för erfarenheter kring att arbeta med NTA?  
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2 LITTERATURÖVERSIKT 

2.1 Syftet med undersökande arbetssätt ur ett 

lärarperspektiv 

Varför väljer lärare att arbeta med undersökande arbetssätt och vad är deras 

tankar är kring detta? Detta är något som Walan (2016) tar upp i sin 

avhandling. Hon lyfter där fram att lärares generella syfte med att arbeta med 

undersökande arbetssätt är att förbereda eleverna för framtida studier men 

också för att fånga elevernas intresse och utveckla deras praktiska och 

kognitiva förmågor kring ämnet (Walan, 2016).   

Lärares specifika mål med det laborativa arbetet kan däremot variera 

eftersom det är olika laborationerna som görs. Högström, Ottander och 

Benckert (2006) genomförde en studie med intervjuer med elva lärare. För 

analysen av lärarnas mål så användes delar av intervjuerna, där de besvarade 

frågorna: Vad är syftet med ditt arbete med laborationer? Försöker du nå 

olika mål med olika laborationer? Samt skulle du vilja eller gör du andra 

typer av laborationer? Det är uttalanden om tjugotvå specifika laborationer, 

alltså två från var och en av de intervjuade lärarna som stått till grund för 

analysen. Studien visade att man kan dela in deras uttalande i 5 teman vilka 

är 1) Att kunna utveckla eleveras förståelse för begrepp och fenomen. 2) Att 

kunna tänka och reflektera kring det laborativa arbetet. 3) Att anknyta till 

vardag och verklighet. 4) att utveckla praktiska och manipulativa färdigheter. 

5) Att intressera och roa. Dessa kan sedan delas in i tre olika kategorier 1) 

Kognitiva 2) Affektiva och 3) Psykomotoriska. Men de generella målen kan 

delas in i 3 olika kategorier där det finns kognitiva mål, affektiva mål och 

psykomotoriska mål. Det kognitiva målet innebär att eleverna ska utveckla 

sin kunskap och förståelse för ämnet. Det affektiva målet handlar om 

elevernas känslor och attityd gentemot ämnet vilket påverkar deras 

motivation för ämnet (Högström, Ottander, & Benckert, 2006). Elevers 

känslor och attityder är lika viktiga för inlärningen som den vetenskapliga 

kunskapen eleverna uppnår (Dewey, 1916). Den sista kategorin är 

psykomotoriska målet vilket handlar om att eleverna ska utveckla sina 

laborativa färdigheter och arbetsätt på ett praktiskt sätt under laborationerna.  

Dessa mål är delvis styrande när en lärare utformar laborationen. Andra 

aspekter som spelar in när det kommer till utformningen av undervisningen 

utöver målen är lärarens syn på naturvetenskapen och den tidsåtgång som 

finns för att planera och genomföra uppgiften (Högström, Ottander, & 

Benckert, 2006). Även lärarens syn på sin egen förmåga att bedriva 
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undervisning inom det undersökande arbetssättet påverkar hur läraren 

utformar sin undervisning (Lucero, Valcke, & Schellens , 2013). Men för att 

en laboration ska vara meningsfull för eleverna så måste den vara anpassad 

efter elevernas verklighet och hur de förstår att världen fungerar (Bjonness & 

Knain, 2018). 

Vilka specifika mål som tränas vid olika laborationer beror som tidigare 

nämnt givetvis på hur laborationen utformas, detta i sin tur beror på lärarens 

syn på naturvetenskapens karaktär och hur mycket tid som finns för planering 

och genomförande av laborationen (Högström, Ottander, & Benckert, 2006). 

Läraren måste vid laborativt arbete vara insatt i undersöknings utformning 

och vara bredd att stödja eleverna i arbetet med undersökningen i de problem 

som kan uppkomma även om läraren själv inte vet svaret på alla de problem 

som kan uppkomma (Tamir, 1976). Detta för att eleverna ska få chansen 

utveckla en förståelse för undersökningarna så behöver de tillsammans med 

läraren reflektera över vad de gör och varför (Johansson, 2012).  

Johansson (2012) lyfter fram det faktum att många lärare för de yngre 

åldrarna ofta har lite utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena, dessa 

faktorer påverkar när lärare ska planera undervisningens form och innehåll. 

Denna brist på utbildning kan leda till svårigheter för läraren att stödja 

eleverna på ett sådant sätt som de behöver för att kunna utvecklas inom de 

undersökande arbetessättet. En lärare måste under den tid som det 

undersökande arbetessättet pågår kunna pendla mellan att ge elever guidning 

och att ge dem utrymme för att kunna komma fram till egna slutsatser och 

reflektioner (Bjonness & Dankert Kolsto, 2015). En 3 årig longitudinell 

undersökning gjord av Fletcher och Luft (2011) visar på att lärares syn på 

naturvetenskaplig undervisning tenderar att förändras från att under 

utbildningen vara mera modern och samtida till att bli mera traditionell när de 

tagit examen och är ute i den praktiska verksamheten och arbetar. De förslår 

att det blir så på grund av den skolkultur de kommer ut till efter utbildningen, 

då kulturen på många skolor är statisk och rullar på i gamla spår. Stödet från 

skolledningen att införa nya strategier kan vara litet och därför kan det 

kännas övermäktigt att föra in nya tankar eller undervisningssätt i praktiken. 

Så även om lärarna har erhållit en gedigen utbildning genom sin 

lärarutbildning kan det vara så att lärarna inte använder sig av denna kunskap 

i sin klassrumspraktik tillsammans med eleverna.   

2.2 Instruktionsmetoder under undersökande arbetssätt 

Att använda sig av dialogbaserad undervisning i samband med det 

undersökande arbetssättet ger läraren flera verktyg för att kunna skapa en 
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konstruktiv lärandemiljö, där eleverna får möjlighet att ta till sig 

undervisningen på ett för dem givande och elevnära sätt (Gillies, Nichols, 

Burgh, & Haynes, 2014). I teorin så finns det möjlighet för alla elever att 

delta aktivt i det undersökande arbetssättet efter den egna förmågan, till 

skillnad mot om läraren istället genomför en demonstration av ett fenomen 

(Tamir, 1976).  

Domin (1999) presenterar 4 olika typer av laborationer som lärare använder 

sig av, vilka är olika styrande när det kommer till elevernas genomförande av 

en undersökning (se tabell 1).  

Tabell 1: Fyra olika laborationstyper.  (Domin, 1999) 

Den vanligaste metoden som används i praktiken är expository som på 

svenska skulle motsvara förklarande, det är också den mest kritiserade 

modellen, då denna inte ger eleverna utrymme för egna reflektioner eller 

idéer. Arbetar man med expository så är metoden förutbestämt och därmed 

sluten. Många elever kan genomföra denna typ av laboration samtidigt utan 

allt för mycket stöd av läraren. Det finns dock inte utrymme för egna försök 

eller funderingar. I denna metod så är resultatet också redan känt, om inte av 

eleverna så utav läraren som använder denna metod för att beskriva en teori 

eller fenomen som antingen behandlats tidigare av läraren eller finns med i 

textboken (Domin, 1999). Detta leder till att eleverna inte är så aktiva i sin 

kommunikation med varandra när det gäller att planera sin undersökning då 

läraren redan gett dem verktygen med vilka och hur de ska genomföra 

undersökningen (Andersson & Enghag, 2017).  

Den motsatta instruktionsstilen mot expository är inquiry, som betyder 

undersökande, som ger eleverna mer att säga till om i undersökningen. I 

dessa undersökningar finns det ingen förutbestämd mall att följa på hur 

undersökningen ska genomföras utan det är eleverna själva som ska skapa sin 

undersökning för att få svar på sin hypotes. Inquiry metoden har visat sig 

göra att elever ökar sin förmåga att formulera frågor och utvecklar deras 

 Kännetecken 

Laborationstyp Resultat Tillvägagångssätt Metod  

Expository  Förutbestämd Deduktiv Lärarstyrd 

Inquiry  Obestämd  Induktiv Elevstyrd  

Discovery  Förutbestämd  Induktiv  Given 

Problem-based Obestämd   Deduktiv Elev baserad  
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vetenskapliga förhållningssätt (Domin, 1999; Andersson & Enghag, 2017). 

Men även om inquiry baserade laborationer genom forskning visat sig vara 

den instruktionsstil som ger eleverna en ökad positiv attityd gentemot 

naturvetenskapliga förhållningssätt och utvecklar elevernas förmåga till 

kritiskt tänkande så har den inte slagit igenom på allvar (Domin, 1999).  

Domin (1999) presenterar också i tabellen discovery som på svenska skulle 

motsvara upptäckt som innebär att eleven sätts i rollen som upptäckare med 

en given metod medan läraren guidar eleven emot det önskvärda resultatet. 

Denna metod har mottagit kritik bland annat för att det är orimligt att ta tro 

att alla elever samtidigt ska upptäcka samma sak.  

Den sista av de metoder som presenteras i tabell 1 är Problem-based vilket 

blir problembaserad som går ut på att eleven får ett problem eller en fråga 

presenterat för sig. Därefter ges eleven möjlighet att söka svar på detta 

problem eller fråga genom att skapa en undersökning med de nödvändiga 

material som tillhandahålls av läraren (Domin, 1999). Alla dessa fyra 

metoder har som syfte att fungera som ett stöd kring eleverna när de arbetar 

med undersökningar av olika slag.  

2.3 Dialoger under undersökande arbetssätt 

Ett av de generella syftena med att arbeta med undersökande arbetsätt är att 

förbereda eleverna för framtida utmaningar inom det naturvetenskapliga 

fältet, samt att utöka deras förståelse för olika teorier (Lehesvuori, Ratinen, 

Kulhomäki, Lappi, & Viiri, 2011). Men Lehesvouri med kollegor menar att 

det undersökande arbetssättet i sig självt inte hjälper eleverna att utveckla 

kunskaper inom det naturvetenskapliga fältet. De lyfter fram tre olika faser 

som de benämner som 1) Initiation phase, här lyfts problemet fram och 

elevernas tankar kring detta. 2) Inquiry phase, där själva undersökningen 

händer med planering, hypotes formulering, datainsamling och 

genomförandet av undersökningen. I den tredje och sista fasen som kallas 3) 

Reviewing Phase så jämför eleverna resultaten med varandra och andra 

vetenskapliga källor, skapar modeller, och argumenterar för sina fynd. Det 

krävs att läraren är uppmärksam på de olika faserna inom det undersökande 

arbetssättet och kan förmedla skillnaden mellan dessa till eleverna för att det 

ska fungera som ett stöd i elevernas inlärning (Lehesvuori, Ratinen, 

Kulhomäki, Lappi, & Viiri, 2011;” Johansson, 20 12). Bland annat så bör 

eleverna få hjälp med att rikta uppmärksamheten mot de olika delarna av 

laborationen och vad som har hänt under dem så att de får stöd i att reflektera 

över dem (Johansson, 2012). 
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Stödet för reflektionen kommer genom diaglogen där pedagogens 

kommunikativa förmåga och tillgång till olika verktyg för att kunna driva en 

givande diskussion under de undersökande arbetssätten, i vilka eleverna 

utvecklar förmågan att ställa krisitka frågor likaväl som att svara på kritiska 

frågor (Gillies, Nichols, Burgh, & Haynes, 2014;” Lehesvuori, Ratinen, 

Kulhomäki, Lappi, & Viiri, 2011). För även om elevernas naturliga 

nyfikenhet alltid är en del av undervisningen så driver den sällan eleverna till 

att ställa frågor spontant om sitt eget lärande. Generellt sett så använder sig 

inte eleverna av tidigare erhållen kunskap när de ska formulera vidare frågor 

kring olika ämnen om de inte får rätt guidning för att göra så (Gillies, 

Nichols, Burgh, & Haynes, 2014). Lehesvuori m.fl. (2011) tar upp i sin 

undersökning att det finns flera olika sätt att bedriva en dialog i ett klassrum 

på. 

 Kollektiva samtalet där lärare och elever deltar i lärandesamtalet på 

lika villkor som en grupp eller klass 

 Ömsesidiga samtalet där lärare och elever lyssnar på varandra och 

delar sina idéer och tankar  

 Supportsamtalet där elever känner sig säkra i att presentera sina idéer 

fritt utan rädsla att bli dömda för att ha fel 

 Kommunikativa samtalet där elever och lärare tillsammans bildar en 

idé och kommer fram till kunskap kring ämnet  

 Det meningsfulla samtalet är när läraren styr samtalet genom att göra 

eleverna uppmärksamma på de lärandemål som finns och guida 

samtalet i en meningsfull riktning  

 

Enligt Lehesvuori m.fl. så pendlar dialogstilarna under hela undersökningen 

men också under den tid som de olika faserna pågår, denna pendling kan bero 

på att de ofta överlappar varandra. Som det ömsesidiga samtalet kan 

tillsammans med supportsamtalet och det kommunikativa samtalet vara de tre 

samtalstyper som bygger upp ett samtal emellan en lärare och elev i de fall 

som eleven presenterar sin resultat i en undersökning.   

Dessvärre har observationstudier gjorda i Storbritannien visat att dialoger är 

ovanliga under de naturvetenskapliga lektionerna (Merceer , Dawes, & 

Kleine Staarman, 2009), där det istället ofta blir instruerande samtal i vilka 

läraren blir den aktiva parten som berättar vad eleverna, den passiva parten, 

ska göra (Lehesvuori, Ratinen, Kulhomäki, Lappi, & Viiri, 2011)vilket inte 

stödjer elevernas kritiska tänkande kring vetenskapliga frågor och fenomen 

utan istället leder till att elever ger oreflekterade svar på lärarens frågor 

(Gillies, Nichols, Burgh, & Haynes, 2014). I denna mera traditionella 



Undersökande arbetssätt för alla  Caroline Ling  

9 

 

klassrumspraktik så antas det alla elever har samma förkunskaper om ett 

ämne och att alla har samma förutsättningar för att lära sig (Abdi, 2014). Här 

är läraren ofta som en enmans show där eleverna är passiva mottagare till den 

kunskap som läraren förmedlar. Det lämnar inte mycket utrymme för 

elevbaserade frågor, individuella tankar och funderingar eller interaktion 

mellan eleverna (Abdi, 2014). Detta bör inte vara huvuddelen av 

undervisningen, ser vi till Lgr 11 så står det följande:  

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.” (Skolverket, Lgr 11, 2017)  

Motsatsen till det traditionella klassrummet kan ses som det undersökande 

klassrummet där man engagerar eleverna i den undersökande processen vilket 

gör dem till en aktiv deltagare i sitt eget lärande (Abdi, 2014). De deltar 

aktivt i undersökningarna och tittar inte bara på (Anderson, 2002). Denna 

klassrumspraktik brukar kallas det undersökande klassrummet och här finns 

en likhet med hur forskarna arbetar. Eleverna måste genomföra olika 

processer som forskare och delta i den för att ta till sig både de praktiska 

kunskaperna och de teoretiska kunskaperna (Abdi, 2014). Även eleverna 

verkar anse att det är en viktig del i inlärningen att få vara aktiv i processen. 

En enkätundersökning där 1400 studenter deltog så hade 71% svarat att ”göra 

ett experiment” var en av de tre metoder som de fann mest givande men i 

samma undersökning så svarade 38% att de fann den ”mest utvecklade och 

effektiv” i inlärningssyfte (Abrahams & Millar, 2008). 

Men denna brist på dialogbaserad undervisning i det traditionella 

klassrummet lyfter Lehesvuori m.fl. (2011) fram som en oroande utveckling 

då det ofta leder till att läraren antingen tar för mycket kontroll över 

laborationen, då de är mera fokuserade på hur laborationen ska genomföras 

rent tekniskt, istället för att ge eleverna tillräckligt med stöd i arbetet 

(Lehesvouri, Ratinen, Kulhomäki, Lappi, & Viiri, 2011;” Gillies, Nichols, 

Burgh, & Haynes, 2014). Motsatsen är i klassrum där läraren lyfter fram 

olika nivåer av konstruktiv undervisning under de undersökande arbetssätten 

eller klassrum där läraren tillåter eleverna att vara engagerade i 

undersökningar tillsanmans med andra elever, i dessa klassrum så ställer 

eleverna många fler öppna frågor och frågor som syftar till att öka deras 

kunskap (Gillies, Nichols, Burgh, & Haynes, 2014).  

Herron (1971) presenterade redan 1971 (Herron, 1971)    tankar om vikten av 

att läraren innan en undersökning presenteras för och genomförs av eleverna 

har analyserat materialet för att se om denna undersökning kommer att ge 

eleverna det avsedda kunskaperna som eftersträvas. Även Walan (2016) 
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lyfter fram vikten av en genomtänkt instruktion, om den blir öppen eller 

sluten i sin fråga och sitt genomförande. Hur en instruktion till en laboration 

ges kan påverka elevernas syn på naturvetenskapliga undersökningar (Walan, 

2016). Det är därför av vikt att läraren har en gedigen utbildning för att kunna 

handleda sina elever genom det undersökande arbetssättet.   

2.4 Naturvetenskap och teknik för alla  

Det största och äldsta lärarstödjarprogrammet som finns i Sverige är 

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA), detta gäller oavsett om man tittar 

på programmets innehåll eller hur många användare det har (Mellander & 

Svärdh, 2015). NTA är i grunden inte ett svenskt fenomen utan bygger på ett 

amerikanskt program som heter Science and Technology for Children (STC). 

Detta program har legat till grund för inte bara den svenska varianten utan 

också olika lärarstödjarprogram i länder som Brasilien, Kroatien, México, 

Panama, Sydkorea, Thailand och Tyskland (Mellander & Svärdh, 2015).  

NTA:s grundfilosofi är att utgå från eleverna och deras frågor. Eleverna ska 

vara i centrum och de ska få möjlighet att successivt bygga upp ett 

erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskapen genom att ställa frågor, 

söka svar, undersöka och resonera med varandra kring olika fenomen 

(Ekborg & Lindahl, 2006), vilket enligt NTA själva gör att temana borde 

följa en inquiry-baserad undersökning, om vi ska se till Domins (1999) fyra 

instruktions stilar.  

Ekborg och Lindahl lyfter fram att slutsatsen enligt tidigare undersökningar 

är att NTA har utvecklingspotential men att det krävs en aktiv och kunnig 

lärare för att kunna hjälpa eleverna få ihop alla kunskaper till en helhet. Då 

reflektionen över vad man gör är viktig, vilket lyfts fram i den dialogbaserade 

undervisningen som togs upp tidigare, men i NTA temana kan det lätt bli så 

att det är mera ”görande” än reflektion (Ekborg & Lindahl, 2006). Trots detta 

så visar Mellander och Svärdhs undersökning att NTA har en positiv 

inverkan på elevernas utveckling inom naturvetenskapens ämnen, då den 

visar att elever som arbetat med NTA har en större förmåga att strukturera 

och behandla sitt naturvetenskapliga kunnande än andra elever (Mellander & 

Svärdh, 2015).  

En intervjuundersökning med 23 lärare gjord av Anderhag och Wickman 

(2006) visar att lärare själva är positivt inställda till NTA och att de upplever 

att de har lättare att hålla en röd tråd genom undervisningen samt att de 

utvecklas ämnesdidaktiskt under arbetet med temana, men de ser också att 

elevhandledningarna kan vara svåra och omständiga och många lärare skriver 

därför om dem för att passa elevgruppen bättre (Anderhag & Wickman, 

2006). En av de slutsatser som Anderhag och Wickman kommer fram till är 
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att en majoritet av de lärare som arbetar med NTA speciellt för de yngre 

åldrarna är positivt inställda till materialet. De anser också att NTA materialet 

ger möjlighet till att stödja elevernas språk- och begreppsutveckling i de 

naturvetenskapliga ämnena. Den visar också fram att lärare med begränsad 

utbildning i ämnena själva utvecklar sitt vetenskapliga språk genom temana 

(Anderhag & Wickman, 2006). Resultaten som Anderhag och Wickman 

presenterar överensstämmer med de resultat som framkommer i Ekborg & 

Lindahls (2006) enkätundersökning av lärares attityder till NTA, som även 

den visar på att lärare upplever att NTA temana gör det lättare, roligare och 

mindre krävande att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena. Lärarna 

upplever också att det underlättar deras planering och undervisning samt gör 

det lättare att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. Lärarna uttrycker också 

att de uppskattar den struktur som NTA temana ger även om de också skulle 

vilja se att det skulle vara lättare att lämna teman och beröra elevernas tankar 

och idéer (Ekborg & Lindahl, 2006).  

2.5 Lärares utbilningsnivå och fortbilning  

Denna struktur och röda tråd som lärare upplever att NTA ger dem i 

undervisningen ger oss en inblick i vikten av lärarens ämnesutveckling som 

är en av de viktigaste aspekterna för att lärarna ska vidareutvecklas inom 

yrket. NTA bidrar till nya kunskaper och insikter för lärarna inom de 

naturvetenskapliga ämnena. Därför är det en fördel om hela lärarkåren på en 

skola tillsammans genomför ett kollegialt lärande tillsammans. För att detta 

ska gynna lärarens fortbildning så krävs det att det kollegiala lärandet 

innehåller aspekter som nya idéer, material och interaktion med kollegorna. 

Samtidigt som fortbildningen måste relatera till lärarnas vardag och den 

skolkultur som lärarna undervisar i, måste den också visa fram olika 

undervisningsmodeller, metoder och tekniker (Walan, 2016). En del av de 

utmaningar som många lärare möter i sin undervisning med undersökande 

arbetssätt bygger på att de upplever att de saknar de nödvändiga verktygen 

för att kunna genomföra undervisningen på ett givande sätt (Gillies & 

Nichols, 2014). Walan (2016) lyfter fram vikten av lärarnas ämnesdidaktiska 

kunskaper för att de ska kunna genomföra undervisning på ett varierat och för 

eleverna intressant sätt. Det kan sammanfattas som vad en lärare vet om 

ämnet, vad en lärare gör i didaktisk mening och varför läraren gör på så sätt, 

vad lärarens anledning till att undervisa på ett just detta sätt är (Walan, 2016).  

En annan aspekt som Walan tar upp är att många grundskolelärare ofta 

saknar den formella utbildning och träning som behövs för att kunna koppla 

laborationerna till de olika vetenskapliga teorierna som de bygger på. Att som 

lärare kunna hjälpa sina studenter att verkligen bli engagerade i 

naturvetenskapen är en viktig del i undervisningen, men när läraren inte vet 
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hur den ska undervisa i en laboration eller hur den ska genomföras (Gillies & 

Nichols, 2014) så leder detta till att många lärare genomför laborationer utan 

någon reflektion över vad det är som eleverna ska lära sig med just denna 

laboration (Walan, 2016). Många lärare ger därför väldigt styrda laborationer 

till sina elever av rädsla att de ska mista kontrollen över laborationen och på 

så vis berövar sina elever möjligheten att utveckla sina egna hypoteser och 

genomförande för att utveckla sitt vetenskapliga förhållningsätt gentemot 

laborationer (Walan, 2016). Gillies och Nichols (2014) lyfter fram två 

aspekter som läraren måste kunna genomföra för att bedriva en givande 

undervisning i de naturvetenskapliga ämnena, först så måste läraren kunna 

fånga sina elever med nya och fantastiska fenomen, men dessa fenomen 

måste ligga inom elevernas utvecklingsnivå och kunna kopplas till elevernas 

vara tidigare erhållna kunskaper. Sedan måste de få chansen att genomföra 

undersökningar och diskutera tillsammans med andra för att lösa problemen.   
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3 TEORI 

Pragmatismen och Sociokulturella perspektivet  

För att förstå teorierna bakom undersökande arbetssätt så måste vi först förstå 

vilka olika tankar kring lärande, som har byggt upp strukturen kring det 

undersökande arbetssättet. I analysen väljer jag att utgå ifrån två olika synsätt 

på lärande vilka är pragmatismen och sociokulturella perspektivet.  

Pragmatismen har en stor del i att det undersökandearbetssättet har utvecklats 

till vad det är idag. John Deweys (1916) tankar om ”Learning by doing” 

bygger på tankarna att göra undervisningen mera elevcentrerad och att 

undervisningen bör anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Att 

blanda praktiska övningar med teori används för att eleverna lättare ska ta till 

sig kunskaperna (Säljö, 2014). Detta är en av grundstenarna i tankesättet med 

undersökande arbetssätt, att eleven själv ska få testa och experimentera och 

på så sätt utveckla en förståelse för en teori eller ett fenomen som de 

presenterats för (Walan, 2016; Tamir, 1976; Högström, Ottander, & 

Benckert, 2006).  

Sociokulturella perspektivet utgår från Lev Semenovich Vygotskys (1978) 

(Vygotsky, 1978)tankar om utveckling, lärande och språk. Han ser lärande 

som något som sker i samspel med andra, att det är en social företeelse. Med 

det menade Vygotsky att vi lär oss när vi får ta del av andras erfarenheter och 

tankar. Alla elever har enligt det sociokulturella perspektivet en proximal 

utvecklingszon. I denna zon så ska eleverna få möta uppgifter som kan driva 

deras kunskapsutveckling framåt genom att vara baserade på deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2014). I det undersökande arbetssättet så 

framkommer det sociokulturella perspektivet främst i de olika varianterna av 

dialoger som sker emellan elever och emellan lärare – elev, dessa lyfts fram 

som en viktig del i det undersökande arbetssättet i flera undersökningar 

(Bjonness & Dankert Kolsto, 2015; Gillies, Nichols, Burgh, & Haynes, 2014; 

Lehesvuori, Ratinen, Kulhomäki, Lappi, & Viiri, 2011). Lärarna kan stödja 

sina elever i att nå sin proximala utvecklingszon genom att ge eleverna 

möjlighet att samtala och diskutera under det praktiska arbetet och genom att 

reflektera kring sin egen kommunikativa förmåga (Gillies, Nichols, Burgh, & 

Haynes, 2014). Man kan också bygga undervisningen på en öppen 

instruktionsstil som Domins Inquiry modell (Domin, 1999) där eleverna får 

vara med och skapa undersökningens utformning och vara aktiva i dialogerna 

(Bjonness & Dankert Kolsto, 2015).a  
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4 METOD 

Syftet med denna studie var att genomföra en undersökning om hur lärare 

arbetar med undersökande arbetssätt för grundskolans yngre åldrar. Vidare 

ville jag också se hur de bygger upp sin undervisning dels med hjälp av egna 

erfarenheter och kunskaper men också hur och om de använder 

skolutvecklingsprogrammet NTA som stöd i sin undervisning. 

I denna studie valde jag att använda mig av två olika datainsamlingsmetoder. 

Den ena metoden som valdes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

som genomfördes med fyra lärare för årskurs F-3 på två olika skolor som 

geografiskt ligger i samma kommun. Jag genomförde också en kvantitativ 

enkätundersökning som resulterade i svar från 31 olika lärare från olika delar 

av landet men med den gemensamma faktorn att de arbetar med NTA. 

Enkäten togs fram via internettjänsten Survey and Report som erbjuds via 

Karlstad Universitet. Enkäten är uppdelad i olika delar där det i första delen 

är bakgrundfrågor som dels är baserade på ja/nej frågor men även en del på 

flervalsfrågor. Del två av enkäten är baserad på flervalsfrågor med möjlighet 

till att skriva en kommentar till de flesta frågorna, se bilaga 3. Jag valde 

denna design för att den skulle komplettera intervjuerna på ett så bra sätt som 

möjligt genom att ge mig möjlighet att få ta del av flera lärares upplevelser av 

NTA-materialet på ett djupare sätt än ja/nej-frågor kan göra. 

Kommentardelen var också en viktig del i att göra enkäten så informativ för 

mig som möjligt, om vad lärarna tyckte och tänkte kring NTA. En av de 

styrkor som finns med att använda enkäter är att man kan nå många 

människor och då få in ett stort underlag som kan sammanställas och därmed 

ge en bredare helhetsbild av lärares attityder och uppleveser av NTA. En 

enkät kan också ge möjligheter att jämföra lärares olika upplevelser av NTA 

(Dimenäs, 2017).   

Dessa två metoder valdes för att de ansågs bäst ge svar på studiens 

frågeställningar samt att de kompletterar varandra på ett bra sätt vilket ger 

studien en bred grund att stå på, där både kvalitativa och kvantitativa svar kan 

stödja studiens reliabilitet. 

4.1 Urval 

Urvalet som är gjort för denna studie är att genomföra intervjuerna med 

lärare som undervisar i årskurserna F-3 i de naturvetenskapliga ämnena. Det 

strävades efter att hitta behöriga lärare men då en av de tilltänka lärarna blev 

sjukskriven så erbjöd sig en annan lärare på samma skola att bli intervjuad 
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istället. Undantag gjordes då från behörigheten då jag ansåg att den läraren 

hade tillräckligt lång erfarenhet för att det ändå skulle ge relevanta svar.  

Enkäterna skickades ut till lärare som arbetar i årskurs 1-3 på olika skolor 

runt omkring i Sverige via de regionala samordnarna för föreningen NTA 

skolutveckling.  

Här nedan följer en tabell (se tabell 2) som sammanställer de intervjuade 

lärarnas erfarenheter av NTA samt deras bakgrund med lärarutbildning och 

yrkeserfarenehet. Som vi kan se i tabellen var det enbart en lärare som inte 

hade lärarbehörighet eller arbetade med NTA. Men det gemmenasamma som 

alla lärare hade var att de hade en lång yrkeserfarenhet och erfarenhet av att 

arbeta undersökande och praktiskt även om inte alla arbetade med NTA.  

 

Lärare: År som lärare 

samt behörighet: 

Erfarenhet av 

undersökande 

arbetssätt:  

Erfarenhet av 

NTA: 

Lärare A 35 år men obehörig Ja i biologi  Ingen  

Lärare B 11 år behörig i alla 

ämnen utom Musik 

och Bild för årskurs 

1-6 

Ja i alla de 

naturvetenskapliga 

ämnena 

Arbetat med NTA i 

10 år.  

Lärare C 20 år behörig lärare i 

1-7, alla ämnen 1-3 

och fördjupning i 

svenska/so samt 

musik för 4-7.  

Ja i alla de 

naturvetenskapliga 

ämnena  

Arbetat med NTA i 

ca 15 år.  

Lärare D 45 år som behörig 

föreskoleklasslärare 

men arbetar även 

med 1-3 

Ja i alla de 

naturvetenskapliga 

ämnena 

Arbetat med NTA i 

ca 20 år 

Tabell 2: Lärarnas erfarenheter av NTA och bakgrund. 

4.2 Etiska aspekter  

För att få svar på mina forskningsfrågor så kan många olika metoder 

användas, vissa kommer passa bättre än andra för att få fram de specifika 

svar som studien är ute efter. Oavsett vilken forskningsmetod man väljer så 
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måste de etiska aspekterna övervägas. Vetenskapsrådet har tagit fram 4 krav 

som måste uppfyllas vid arbetet med en forskningsstudie, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dessa krav 

finns för att skydda individen, dessa måste jag ta hänsyn till och respektera 

när jag väljer vilken metod jag ska använda (Dimenäs, 2007, Vetenskapsrådet 

2017).  Informationskravet beskriver vilken information som de deltagande 

personerna i studien har rätt att erhålla vad gäller villkoren för deras 

deltagande men också hur deras svar kommer att behandlas och i vilket syfte. 

Samtyckeskravet beskriver att forskaren måste inhämta samtycke från de 

deltagande. Konfidentialitetskravet beskriver att alla deltagare i en studie 

skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras 

så att inga obehöriga kan komma åt dem. Medan nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, God Forskningssed, 2017)   

Dessa krav uppfylldes i denna studie genom att de deltagande lärarna i 

intervjuerna har fått ta del av ett skriftligt samtyckesformulär där all 

information om vem som utfört studien, för vilket syfte den utförts och hur 

deras svar hanterades. Deltagarna har också upplysts om att de närsomhelst 

kan hoppa av studien utan konsekvenser och att inga känsliga 

personuppgifter samlats in. De har i presentationen av de intervjuade lärarna 

försetts med en kod bokstav som inte motsvarar i vilken ordning de 

intervjuades.  

Deltagarna i enkäten har fått samma information via ett informationsbrev 

som skickades med enkäten ut med undantaget att deras enkät svar inte går 

att dra tillbaka då den sker via internet. Via informationsbrevet kunde de som 

ville delta klicka i om de samtyckte eller inte. De kunde inte komma vidare 

till enkäten utan att först samtycka till att delta. Enkäten genomfördes via en 

molntjänst hos Karlstad Universitet och var därmed helt anonym.  

4.3 Validitet och reliabilitet  

För att skapa en studie som håller hög validitet så har jag strävat efter att 

använda mig av så trovärdiga källor som möjligt, i detta fall använder jag mig 

av lärare som aktivt undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Men då 

antalet lärare som ställde upp för att delta på en intervju inte kan anses vara 

ett tillräckligt stort underlag för att garantera en god reliabilitet i sig självt 

över en större skara lärare även om de enskilda lärarnas svar har ett högt 

validitetsvärde då frågorna utgår ifrån hur de upplever och arbetar med 

undersökande arbetssätt. Det jag har fått ta i beaktande är den obehöriga 

lärarens svar kring NTA då hen inte arbetat med det och därmed inte kan 
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anses hålla en hög validitet. Även om reliabiliteten inte är så hög gällande de 

enskilda lärarna då jag inte har någon möjlighet att veta om de faktiskt svara 

sanningsenligt på frågorna eller praktiskt använder sig av de metoder och 

material de säger att de använder.  

En annan aspekt som kan påverka en intervjus validitet och reliabilitet är hur 

den som intervjuar agerar. Att kunna bortse från sin egen förförståelse om 

ämnet och inte lägga in egna tolkningar i de svar man får från den intervjuade 

är något som hela tiden måste kommas ihåg (Dimenäs, 2017). Vidare var jag 

tvungen att ha i åtanke vid intervjuerna att inte ställa ledande frågor.  I denna 

studie genomfördes intervjuerna som en semistrukturerad intervju då öppna 

frågor med följdfrågor är mest lämpligt för att få ta del av respondentens 

attityd och upplevelser kring NTA och de egna upplevelserna av 

undersökande arbetssätt.  

För att skapa en större reliabilitet så användes även enkäter som 

forskningsdesign då det är lättare att få en bredare bild av det som studien vill 

få reda på med svar från flera lärare, än vad jag kunde få genom intervjuerna 

med den tidsram som arbetet måste hålla. För att ytterligare stärka 

reliabiliteten i enkätsvaren är de utskickade till skolor och via de regionala 

samordnarna för NTA:s olika områden i Sverige. Det finns en risk att detta 

sätt att sprida enkäterna kan ha påverkat utfallet då jag efter att ha skickat 

iväg enkäten till samordnarna släppte kontrollen över vart de spreds. 

Enkäterna kan därmed ha spridits till lärare som samordnarna vet är positiva 

till NTA vilket kan ha gett en skevhet i urvalet vilket kan ha påverkat 

studiens validitet.   

I själva enkäten är det frågornas utformning som avgör hur hög validitet som 

enkäten får. Risken vi tar med att använda enkäter som datainsamlingsmetod 

är att vi får ett stort bortfall där inte så många enkätsvar kommer in 

(Dimenäs, 2007). Men enkäterna tillsammans med intervjuerna kan ge mig 

en hög reabilitet i min undersökning då dessa olika datainsamlingsmetoder 

kompletterar varandra då de ger mig både kvalitativa- och kvantitativa data 

att analysera. Studien borde därför kunna skapa en generell bild av lärares 

arbete och attityder gentemot det undersökande arbetssättet och gentemot 

NTA.  

4.4 Analysmetod   

Analysen bygger på intervjuer från fyra lärare son undervisar i årskurs 1-3 

och 31 enkätsvar från lärare som undervisar i årskurs 1-3. För analysdelen av 
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intervjuerna har jag valt att använda mig av den sjustegs analysmetod som 

Dahlgren och Johansson(2015).    

För att kunna genomföra denna analysmetod så krävs det att 

forskningsfrågorna har en viss karaktär, de behöver nämligen sträva efter att 

få svar på respondentens uppfattningar om olika fenomen (Dahlgren & 

Johansson, 2015). När datan var insamlad så satte jag mig ner i enlighet med 

steg ett och började bekanta mig med materialet, vilket innebär att jag läste 

igenom mina utskrivna transkriberingar som jag hade i pappersformat flera 

gånger så jag kunde mitt material. Därefter började jag med steg två, att hitta 

betydelsefulla passager vilka jag sedan kunde jämföra i steg tre där jag tittade 

efter likheter och olikheter mellan respondenternas svar detta kunde vara hur 

många som arbetade ut med olika undersökningar respektive inne och i vilka 

av de naturvetenskapliga ämnena de gjorde det. Detta gjorde jag med hjälp av 

olika färger på pennor där alla respondenter fick en varsin färg och alla 

likheter jag hittade fick då respondentens egen färg plus färgen av de 

respondenter som tyckte likadant. På detta sätt fick jag fram ett tydligt 

färgmönster med likheter och olikheter. I steg fyra så sammanställde jag 

likheterna och olikheterna i olika kategorier, en kategori kunde vara arbetar 

undersökande med lekplatsfysik eller vilka förmågor de vill att eleverna ska 

få träna på med undersökningen. När jag sedan kom till steg fem så var det 

dag att återkoppla till likheterna emellan kategorierna och fastslå att de 

stämmer. Därefter var det dags att namnge de olika kategorierna, steg sex, jag 

hade fått fram, för mig blev till exempel två kategorier praktiska förmågor 

och kognitiva förmågor medan en tredje blev typ av laboration. I det sista 

steget så var jämförde jag alla passager jag hittat och kontrollerade om någon 

passade in fler av de kategorier jag skapat. Jag kunde ju till exempel samla 

praktiska förmågor och kognitiva förmågor under lärarnas syfte med 

undersökande arbetssätt.  

För att analysera de enkätsvar jag fått in så sammanställdes alla svaren i olika 

diagram och kommentarerna till varje fråga samlades under respektive 

diagram. Detta för att lättare skapa en överblick över hur svaren var fördelade 

över svarsalternativen på skalan som angavs (se bilaga 3). I dessa diagram 

kunde vi se vad som var vanligast bland dessa lärare när det gäller en specifik 

fråga som exempelvis frågan: I vilka av de naturvetenskapliga ämnena 

arbetar du undersökande? De svar som framkom i enkäten har sedan jämförts 

gentemot de svar som framkom i intervjuerna.      
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Denna resultatredovisning är uppdelad i underrubriker för att lättare skapa en 

överblick över den data som inkommit via enkäter och intervjuer. Under 

dessa rubriker kommer datamaterialet från först enkäterna och sedan 

intervjuerna att analyseras för att därefter leda fram till ett resultat.  I 

enkäterna hade respondenterna möjlighet att under flera av frågorna 

komplettera med en skriftlig kommentar till frågan man besvarat. Detta 

skapade ett större djup i enkätsvaren då respondenten kunde utveckla sitt svar 

ytterligare. 

5.1 Vad gör lärare i det undersökande arbetssättet 

Av de 31 lärarna som besvarade enkäten så var det 29 stycken som hade 

lärarbehörighet, samt tre av de fyra intervjuade lärare som hade 

lärarbehörighet. Dessa siffror följde samma mönster när det gäller 

utbildningar inom NTA-temana. Att just dessa siffror framkom i enkäten i 

denna undersökning beror troligen på att enkäten skickades ut till behöriga 

lärare på skolor som använder sig av skolutvecklingsprogrammet NTA. Så 

totalt 32 stycken av 35 tillfrågade lärare som ställde upp i denna 

undersökning hade både lärarbehörighet och utbildning inom NTA. 

Vidare framkom i enkätundersökningen att det för denna tillfrågade 

lärargrupp var vanligast att man arbetade med undersökande arbetssätt inom 

biologiämnet, där 28 angav att de arbetade undersökande, därefter kom fysik 

med 26 positiva svar och sist kom kemiämnet med 23 positiva svar (se figur 

1). Dessa siffror visar också att flera av lärarna arbetar med undersökande 

arbetssätt i flera av de naturvetenskapliga ämnena men också att någon av 

dessa 31 lärare kanske bara arbetar undersökande i ett av ämnena. Det visar 

oss också att av de 31 respondenterna så var det åtta som aldrig arbetade 

undersökande i kemi. I förhållande till biologin där tre aldrig arbetade 

undersökande så är det en förhållandevis stor del av respondenterna som 

anger att de inte arbetar med kemi på ett undersökande arbetssätt. Varför är 

det då vanligast att man arbetar undersökande när det kommer till biologi?  
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Figur 1: Sammanfattning av vilka naturvetenskapliga ämnen, inom vilka lärare 

arbetar undersökande.  

Ser vi till svaren från intervjuerna och enkäterna så kan detta troligen bero på 

flera olika aspekter, dels kan närheten till skog och mark vara en aspekt som 

gör att det lättare att bedriva undersökningar inom biologi. Denna analys 

stöds av de efterföljande kommentarerna som respondenterna kunde fylla i, i 

enkäten där det framkom att i biologin så var det flera av lärarna som 

arbetade mycket ute i naturen med naturrutor för att se årstidsväxlingar, 

observationer av djur och kompostering men också praktiska saker inne i 

klassrummet som att odla och titta på fjärilars utveckling i de olika NTA 

temana. 

Lärare A hänvisar till närheten till skogen som en bidragande orsak för 

biologi undersökningar.  

”Som i (skolans namn) hade vi också nära till skogen så där kunde vi vara 

mycket.”    (Lärare A) 

Även lärare C och D lyfter närheten till naturen som en faktor till att de 

arbetar mycket undersökande i biologi.  

” men också att man tittar på olika arter och kan gå ut och titta på olika 

blommor och träd och känna och lukta på dem.”  (Lärare C) 

”…men det är ju ett ansvar och hur långt man har till skogen. Nu har vi nära 

så vi kan ju utnyttja det på ett bra sätt…” (Lärare D) 

Att fysiken kom på andra plats i enkätundersökningen över ämnen man 

arbetar undersökande med kan bero på det också är ett ämne där 

undersökningarna är lättare att genomföra med eleverna. Vi kan exempelvis 
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se genom svaren på enkäterna att en del undersökningar kan utföras utomhus 

med material som finns på de flesta skolgårdar.  

”lekplatsfysik: hur olika material fungerar i en rutschkana. Undersöka 

stödytans påverkan på balansen” (kommentar från enkäten)  

 ”Fysik - balansövningar, gungbräden, hävstång” (kommentar från enkäten) 

 ”åka rutschkana – friktion” (kommentar från enkäten) 

Även lärare B anser att möjligheten att arbeta utomhus med fysik underlättar 

genomförandet av experimenten likaväl som det underlättar för eleverna att 

skapa sig en djupare förståelse för olika fysiska fenomen som till exempel 

balans. 

”Jobba med en gungbräda i praktiken, där någon ställer sig närmre mitten 

och då väger de lika mycket som två som sitter där ute på kanten.” (Lärare B) 

I kemin verkar det vara vanligast att arbeta med matens kemi, med att blanda 

olika ämnen och även separera olika blandningar. Men också att ta reda på 

vad som händer under samt vattnets olika faser.  

”is o vatten, fast till flytande o gasform” (kommentar från enkäten) 

Men denna undersökning kan påvisa en tendens att i denna tillfrågade 

lärargrupp så läggs den större delen av den praktiska undervisningen på 

biologi och fysik. Men om de fördelar undervisningstiden som är på 143 

timmar för de naturvetenskapliga ämnena (Skolverket, 2019) olika mellan de 

naturvetenskapliga ämnena kan inte denna studie svara på.  

Enkäten innehöll en fråga där lärarna blev ombedda att berätta vilka olika 

undersökningar de gjort med sina elever och citatet nedan visar på hur många 

olika aspekter och förmågor som den citerade läraren vill förhålla sig till när 

hen planerar genomförandet av det praktiska arbetet i sin grupp. 

”Känna på föremål, avgöra skillnader genom observation av former och 

färger, rangordna efter hårdhetsgrad, använda magneter, släppa föremålen i 

vatten, testa om föremålen rullar.” (kommentar från enkät). 
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Detta kan påverka hur ofta man arbetar praktiskt i sin undervisning. I 

enkätstudien så uppgav lärarna att de arbetade med undersökande arbetssätt i 

en ganska hög grad. 23 stycken av lärarna, därmed fler än 70 %, arbetade 

med det ganska regelbundet. Med regelbundet menar vi här, något pass i 

månaden eller något pass i veckan, vilket ändå visar på att lärarna strävar 

efter att ha en kontinuitet i det praktiska arbetssättet med eleverna.  

Figur 2: Sammanfattning över hur ofta lärare arbetar med undersökande 

arbetssätt över en läsårs period.  

Enkätsvaren stämde bra överens med vad de intervjuade lärarna berättade om 

sin undervisning. Undantaget var lärare B som uppgav att hen arbetade med 

undersökande arbetssätt som en given del i sin undervisning och inte bara 

inom de naturvetenskapliga ämnena.  

“I början på läsåret frågar jag eleverna vad de vill lära sig det här läsåret 

och då har de oftast några saker de vill lära sig. Sen försöker jag ge dem 

olika tillfällen under året där vi forskar om det de vill lära sig mera om.” 

(Lärare B) 
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5.2 Lärarnas syfte med undersökande arbetssätt 

 

Figur 3: Sammanfattning över lärarnas syfte med undersökande arbetssätt. 

Av de 31 lärarnas svar på enkätfrågan: Vad vill du uppnå med att arbeta 

laborativt? Rangordna utifrån det syfte du tycker är viktigast, så 

framkommer det tydligt att de flesta lärarna har flera olika syften med sina 

undersökningar. Kunskap och begreppsförståelse stod högt upp på listan, 

tillsammans med att skapa intresse och nyfikenhet inför de 

naturvetenskapliga ämnena. Därefter kom praktiska kunskaper och minst 

vanligt var det att ha de kommunikativa förmågorna som ett uttalat syfte med 

det undersökande arbetet (se figur 3). Därmed kan vi anta att denna grupp 

lärare ser det som viktigast att skapa en god kunskapsbas och att skapa 

intresse och nyfiken kring de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna F-3.  

”Att eleverna ska förstå teorin i praktiken” (kommentar från enkäten). 

Detta citat från kommentarsfältet i enkäten kan tyda på att just denna lärare 

vill använda sig av undersökningar för att kunna tydligöra en teori, som 

exempelvis hur vattnets lyftkraft påverkar om ett föremål flyter eller sjunker. 

Detta tankesätt kan tolkas på samma sätt som följande citat från enkäterna 

också verkar syfta till:  

”lärdom som går att översätta/ta med sig i andra situationer” (kommentar 

från enkät). 

Dessa citat sammanfattar väl de syften som respondenterna i enkäten lyfte 

fram som centrala i sitt arbete med undersökande arbetssätt. Lärarna lyfte 

fram att de vill skapa en förståelse för olika fenomen eller principer för att de 
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ska bli så pass begripliga för eleverna att de kan föra med sig denna kunskap 

till andra situationer och händelser. Det blir vid intervjuerna tydligt att flera 

av lärarna i denna grupp värdesätter möjligheterna att använda undersökande 

arbetssätt för att stärka elevernas ämneskunskaper samtidigt som de får en 

praktisk inblick i vad som händer, med andra ord att förstå praktiken bakom 

teorin som exempelvis under årstidsväxlingarna i naturen genom att 

observera och dokumentera vad som sker. Lärare A uttrycker det på följande 

sätt: 

 ”… de ska lära sig se vad som verkligen händer under tiden som vi studerar 

en naturruta. Vad är det som händer där…” (Lärare A). 

och lyfter därmed fram att observationsförmågan är en central förmåga som 

Lärare A vill att eleverna tar med sig från just denna typ av undersökning 

men även att eleverna får chansen att öva sin kommunikativa förmåga genom 

diskussioner  

”… och diskutera vad tror ni? Varför händer just det här i rutan?” (Lärare 

A) 

Även Lärare C lyfter fram vikten av att i dessa sammanhang hjälpa eleverna 

att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att öka deras 

begreppsförståelse genom att använda rätt begrepp från början. 

”Att man verkligen ska arbeta med språket, orden och begreppen och försöka 

öka elevernas ordförråd.”. (Lärare C). 

Förmågorna de nämner här ovan, den kommunikativa förmågan och 

begreppsförmågan verkar var förmågor som vandrar hand i hand för lärarna i 

denna studie. Grunden för en god kommunikation verkar för lärarna i studien 

vara att först kunna hantera de olika begrepp som finns på ett korrekt sätt. 

Men det framgick också under intervjuerna att man lägger stor vikt på den 

kommunikativa förmågan, inte bara för att öka elevernas begreppsförståelse 

utan också stärka kommunikationen emellan eleverna och emellan elev-lärare 

genom att låta diskussionerna få det utrymme och den tid som behövs för att 

eleverna ska hinna diskutera teorier och resultat inom gruppen likaväl som 

jämförelser med andra grupper som gjort likadana undersökningar eller 

experiment. Lärare B uttrycker det på följande sätt: 

”Det är ingen ide att stressa igenom uppdragen. Utan jag tar den tid som 

behövs. Annars tar jag bort moment så det blir utrymme.” (Lärare B) 

Lärare D lyfter också fram kommunikationen emellan eleverna och att de 

erbjuds möjligheten att träna sig i att arbeta i grupp och utveckla sociala 

förmågor, som är en stor del av det övergripande syftet med undersökande 



Undersökande arbetssätt för alla  Caroline Ling  

25 

 

10 

7 7 7 
6 

3 3 
2 

0

2

4

6

8

10

12

Teman för Årskurs 1-3

Vilka teman inom NTA har du 
utbildning inom? 

Väga och balansera

Fjärilars liv

Förändringar

Fast eller flytande

Jord

Jämföra och möta

Testa teknik

Rymden

arbetssätt, och något som skolan verkligen måste bidra med då den digitala 

världen tar en allt större plats i elevernas vardag. 

”Nu ska de jobba två och två och då fick de uppdrag att både skriva och 

dokumentera. Men framförallt var det att komma överrens, den ena skulle 

skriva och den andra skulle fota …” (Lärare D) 

5.3 Lärares upplevelser av NTA  

Av de 31 lärare som deltog i enkätundersökningen så arbetar 29 stycken med 

NTA i sina klasser. Av de intervjuade lärarna så var det 3 av 4 som arbetade 

med NTA, i olika utsträckning och med olika teman. Bland de 29 stycken 

lärarna som svarade på enkäten så var det många av dem som hade gått flera 

utbildningar inom NTA för de olika teman som erbjuds (se figur 4). 

 Figur 4: sammanfattning över vilka teman lärarna i undersökningen har 

utbildning inom.  

Det tema som flest lärare hade gått utbildning för i denna undersökning var 

Väga och balansera, vilket är ett fysiktema som är anpassat för årskurs 1-3 

som hade genomförts av 10 lärare (Skolutveckling, 2019). Efter det så var det 

teman Förändringar och Fast eller Flytande vilka tillhör kategorin kemitema 

och Fjärilars liv som är ett biologitema. Vi kan därmed se att lärarna i denna 

studie har fler utbildningar via NTA bakom sig i fysik och kemiförsök än 

biologi även om Fjärilars liv är ett biologitema. Detta kan bero på att de flesta 

lärare i denna undersökning verkade mera bekväma med att skapa sina egna 

undersökningar i biologi till exempel genom observationer av naturen och 

årstidsväxlingar, i motsats till att skapa egna undersökningar i fysik och kemi 

där man kanske hellre använder sig av ett NTA tema som är färdigt och klart 

att användas i undervisningen.  
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28 stycken av lärarna i denna enkätstudie uppgav att det var, i hög grad eller 

mycket hög grad givande att gå på utbildningarna och att det var utvecklande 

för ens egen vidareutveckling inom yrket, se figur 5. Lärare D berättade att 

hen enbart träffat på väldigt professionella lärare på dessa temautbildningar 

som verkligen kunde sina saker men också att den som håller i utbildningen 

påverkar mycket i hur man använder NTA sedan i praktiken med eleverna.    

”I början följde man ju uppdragen väldigt noggrant. Men det berodde ju 

också på den fortbildning man fick, hur personen som höll i den just den 

dagen var. För gav den lite mera runt om men ändå fokuserade på målet och 

visade att man kunde ta sig dit på olika sätt då var det mera tillåtet. Att man 

var på det klara med vart man ville man att man kunde prova att ta sig dit på 

lite olika sätt.” (Lärare D). 

Figur 5: sammanställning av lärarnas upplevelse av utbildningen inför ett NTA 

tema 

Övervägande delen av lärarna var också positivt inställda till att använda 

NTA som ett undervisnings hjälpmedel. Det många av respondenterna 

nämnde är att NTA underlättar deras planering inför de naturvetenskapliga 

ämnena då det kommer en färdig lärarhandledning och material för att 

genomföra experimenten.  

”Jag behöver inte leta och uppfinna allt själv.” (Kommentar från enkäten). 

Även Lärare A uttrycker det som en stor hjälp att NTA-lådorna används i 

undervisningen, då de skapar en struktur kring undervisningen och som 

underlättar planering och förberedelser. 

”Det är ju jättebra istället för att få uppfinna hjulet igen. Å leta material och 

vad du ska göra, här finns ju redan ett, såhär går det till.” (Lärare A) 
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De negativa aspekter som lyfts fram när det kommer till NTA är att det tar 

lång tid att förbereda de praktiska lektionerna, men det inte bara 

förberedelserna inför själva lektionen med att till exempel kopiera arbetsblad 

och ställa fram allt material. Det är också förarbetet då lådorna kommer som 

upplevs som en negativ aspekt, lådorna måste gås igenom så man ser att allt 

är med, sen innan de lämnas tillbaka måste det inventeras och antecknas vad 

som finns kvar och vad som försvunnit eller behöver fyllas på.  

Många upplever att materialet i hög grad fungerar i verksamheten med 

eleverna (se figur 7), även om de kan vara svårt att anpassa det till en bra nivå 

för alla elever. Framförallt lyfter lärarna upp att det är mycket text i 

uppdragen och det blir bara mera text ju högre upp i åldrarna eleverna 

kommer. Detta gör det svårt för elever med språkstörning eller annat 

modersmål att följa med i alla delar.  

”Jag har upplevt genom mina år som lärare att NTA är ett väldigt bra 

hjälpmedel även om det krävs en del planering och anpassning för att allt ska 

fungera för elever med t.ex. språkstörning eller nyanlända då det många 

gånger är mycket text att läsa och mycket skriva. Har tagit många hypoteser 

innan och reflektioner efteråt muntligt för att det har passat den aktuella 

elevgruppen bättre.” (Kommentar från enkäten). 

Flera av lärarna anger också att de genomför delar av hypoteserna innan och 

reflektionerna efteråt muntligt för att alla elever ska kunna följa med på ett 

för dem givande sätt. Detta verkar vara gemensamt för många av lärarna, att 

de upplever att de är krävande att anpassa uppdragen för att de ska passa 

eleverna i en grupp.  

”Då vi har många nyanlända elever och bristfälliga insatser kring språkstöd 

så blir det lite svårt för dessa elever att förstå, ju äldre de blir ju mer text blir 

det att bearbeta.” (Kommentar från enkät). 

Även om det i vissa fall verkar vara en kombination av NTA-uppdragens 

utformning, i samband med bristande övergripande språkligt stöd för de här 

eleverna, som skapar dessa tankar hos lärarna. 
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Figur 6: Sammanställning av lärarnas generella upplevelser av NTA. 

Det som ungefär hälften av lärarna upplevde var att NTA består av delvis 

styrda undersökningar där det inte finns så mycket utrymme för att låta 

eleverna skapa egna undersökningar. De är bundna till de uppdrag som finns 

med i lådan och som ska hinnas med, medan man har lådan tillgänglig, då 

man bara har dem över en viss period innan de går vidare till nästa klass. 

Medan Lärare B betraktar NTA materialet som 

 ”Det är lite som en grund… En som går i ettan kan ju vara som en trea så 

man behöver ha de ganska brett… det är upp till mig som lärare att avgöra 

om det behöver avanceras eller förenklas.” (Lärare B) 

Denna tanke stöds också av lärare C och D som anser att  

”De kan bli lite statiska i arbetet och ibland upplever vi att momenten kan ta 

väldigt lång tid. Men jag tänker att med lärarens profession att se hela 

gruppen och att se om vissa barn behöver stöd och så.” (Lärare C). 

”Är en lärare lite van vid det här eller kan de här ämnena då är det ju 

väldigt fritt upp till läraren hur den kan göra men det är ju ganska styrt.” 

(Lärare D). 

Om denna uppfattning kommer av att dessa tre lärare har en lång 

yrkeserfarenhet likaväl som lång erfarenhet av att arbeta med NTA-lådorna, i 

förhållande till de som svarade på enkäten, är svårt att veta då frågan om hur 

lång erfarenhet man hade av NTA inte fanns med. Däremot så svarade 45% 

av respondenterna i enkäten att de hade 0-5 års yrkeserfarenhet medan de 

intervjuade lärarna hade en snitt yrkeserfarenet på 27 år och i snitt 15 års 
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erfarenhet av NTA vilket troligen har en påverkan i hur man uppfattar 

materialet. Men gemensamt för lärarna är att de anser att NTA lådorna är en 

bra grund för undervisningen men att den sedan måste anpassas och utformas 

efter gruppens förutsättningar. Lärare C lyfter också det här med att kunna 

skapa en förundran kring de olika naturvetenskapliga fenomenen som en 

viktig del i undervisningen och att NTA lådorna behöver kompletteras för att 

lektionen ska innehålla detta.   

”De behöver kompletteras, de kan inte ta hela NO undervisningen … de 

täcker inte riktigt den här delen som handlar om förundran och 

nyfikenhet…” (Lärare C). 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Denna undersökning syftade till att svara på forskningsfrågorna:  

• Vad har lärarna för syfte med det undersökande arbetssättet? 

• Vad har lärarna för erfarenheter av att arbeta med NTA? 

 

Det resultat som denna undersökning kom fram till på den första 

forskningsfrågan var att lärarnas syfte med det undersökande arbetssättet var 

främst att stärka elevernas kunskapsbas och skapa ett intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena, i andra hand var syftet att träna elevernas 

kommunikativa förmåga och de praktiska färdigheter eleverna behöver ha för 

att genomföra en undersökning på korrekt sätt. 

Det svar som framkom på den andra forskningsfrågan var att lärare överlag 

har positiva erfarenheter av att arbeta med NTA och att delta i de olika 

utbildningar som finns för de olika temana. Lärarna upplevde dock att det 

finns utvecklingsområden i dem som kan förbättras, framförallt hur 

anpassningsbara det är, då det var ungefär 20% som upplevde dem som 

endast delvis anpassningsbara och nämnde då framförallt att de behövdes 

anpassas för elever med språkstörning samt nyanlända elever.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel så kommer jag att diskutera resultaten från studien i 

resultatdiskussionen därefter följer en metoddiskussion som sedan mynnar ut 

i tankar om vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar fram att en övervägande del av de tillfrågade lärarna är 

positivt inställda till NTA som undervisningsstöd i sitt undersökande 

arbetssätt. Detta resultat stämmer överens med tidigare gjord forskning av 

Ekborg och Lindahl (2006) som kommer fram till att det viktigaste lärare 

anser att NTA ger är inspiration, glädje och lust i arbetet med 

naturvetenskapen i de yngre åldrarna. Men resultatet visar också att lärare 

upplever vissa svårigheter med material som bland annat att det kan vara 

svårt att anpassa för elever med särskilda behov eller nyanlända då det är 

mycket text, samt att denna textmängd ökar ju äldre eleverna blir. Detta har 

resulterat i att lärare får ändra upplägget av uppdragen för att göra dem mera 

elevnära.  

NTA är ett verktyg som kan användas i lärares arbete med undersökande 

arbetssätt i undervisningen. Ser vi till detta verktyg eller hjälpmedel i det 

undersökande arbetssättet enligt Domins olika typer av instruktionsstilar för 

praktiskt arbete (Domin, 1999) så anser många av de intervjuade lärarna att 

NTA tillviss del är styrt och svårt att anpassa till en öppen inquiry 

undersökning. Vi kan se att NTA i vissa av temana skulle kunna hamna under 

expository-kategorin (Domin, 1999). NTA-lådornas uppbyggnad stämmer till 

större del överrens med expository-kategorin i Domins tabell(se tabell 1) än 

med inquiry-kategorin som är mera öppen. I expository modellen precis som 

i NTA ges eleverna ett förutbestämt problem till varje uppdrag som eleverna 

ska komma fram till ett svar på, detta med hjälp av en given instruktion som 

då är lärarstyrd. Vidare så är resultatet i stora drag givet då man ju vill att alla 

eleverna ska få ungefär samma resultat om de genomför undersökning efter 

de givna instruktionerna. Denna form av undersökning borde göra att 

eleverna inte har så stora möjligheter att konstruera en undersökning för att få 

svar på den ställda hypotesen. Denna analys stämmer överens med min egen 

uppfattning av NTA lådorna är skapad för att kunna fungera i klasser med 

upp till 30 elever som blir indelade i mindre grupper för att kunna göra 

samma experiment samtidigt parallellt med varandra. Detta med ett begränsat 

stöd av läraren som måste hinna med att stödja alla grupper i rummet.  
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En negativ aspekt med expository som instruktionsstil är att den genererar 

väldigt lite kvalitativa samtal mellan eleverna (Andersson & Enghag, 2017). 

Att eleverna skulle få träna på sin kommunikativa förmåga var ett av de 

huvudsyften som lärarna i denna studie ville ha ut av det undersökande 

arbetssättet. Det kan vara så lärarna i denna studie anser att NTA underlättar 

deras planering i mycket hög grad att de inte reflekterar över hur väl deras 

egna syften passar in i den färdiga mallen man får att följa vid ett NTA-tema.  

Motsägselfullt blir att lärarna i undersökningen anser att eleverna delvis, till i 

hög grad, kan skapa sina egna undersökningar under ett NTA-tema. Detta 

kan bero på att de intervjuade lärarna i denna studie verkar mest se NTA som 

en grund att stå på, där de i inte så hög grad följer uppdragens givna ordning 

utan ändrar om bland dem så det passar deras elevgrupp bättre anledningen 

till detta kan var den gedigna erfarenhet som de tre intervjuade lärarna som 

arbetat med NTA hade då de i snitt hade 15 års erfarenhet av NTA, vilket kan 

betyda att de känner att de inte behöver ha en rent tekniskt korrekt laboration 

då de troligen gjort den flera gånger och vet vilka delar som är väsentliga att 

genomföra (Lehesvuori, Ratinen, Kulhomäki, Lappi, & Viiri, 2011)  och kan 

därmed släppa efter och ge eleverna en större frihet.  

Men de svar som lärarna i denna undersökning gav tyder ändå på att de flesta 

av lärarna använder NTA som en bas i sin undersökande verksamhet, vilken 

de kan utgå ifrån samtidigt som de planerar om uppdragen eller uppdragens 

ordning för att passa eleverna i den aktuella elevgruppen bättre. Nästan 

hälften av lärarna i enkätundersökningen, 45,%, var relativt nyutexaminerade 

med i snitt 0-5 års erfarenhet i yrket, vilket kan påverka deras syn på hur 

undersökande arbetssätt ska genomföras. I den undersökning som Bjonness 

och Knain (2018) lyfter fram så framgår det att lärares syn på 

naturvetenskaplig undervisning förändras från att under utbildningen vara 

mera modern och samtida till att bli mera traditionell när de tagit examen och 

är ute i den praktiska verksamheten och arbetar.  Huruvida detta har påverkat 

utgången av denna undersökning är svår att veta, att NTA ses som styrt av 

delar av till tillfrågade lärarna och svårt att anpassa kan bero på bristande 

erfarenhet av materialet och att lärarna inte har förmågan att stötta eleverna 

tillräckligt i arbetet för att låta dem lämna de givna ramarna och genomföra 

en mera öppen undersökning och därmed låter den vara mera styrd 

(Lehesvuori, Ratinen, Kulhomäki, Lappi & Viiri, 2011;” Gillies, Nichols, 

Burgh &Haynes, 2014). Detta kan vara problematiskt då en laboration som är 

meningsfull för eleverna samtidigt måste vara anpassad utifrån elevernas 

verklighet och hur de förstår att världen fungerar (Bjonness & Knain, 2018). 

Detta går också emot vad NTA:s grundfilosofi är enligt deras hemsida 
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”Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter eleverna och deras 

frågor i centrum.” (Skolutveckling, 2019)  

Ser vi tillbaka till Abid (2014) så lyfte han fram att det är svårt om nästan 

omöjligt att arbeta individanpassat och därmed elevnära när vi arbetar i ett 

traditionellt klassrum då utgångspunkten är att alla elever lär sig samma saker 

utifrån samma utgångspunkt, i motsats till det undersökande klassrummet där 

individanpassningen kan vara större.  Som vi sett i denna undersökning så 

arbetar många lärare undersökande om inte varje dag eller ens varje vecka, så 

en gång i månaden, om detta skulle göra lärarnas arbete mindre 

individanpassat så lyfter det andra frågor än det denna undersökning strävat 

efter att få svar på. Enligt läroplanen är vi skyldiga att anpassa vår 

undervisaning till eleven ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lgr 11, 2017). Att detta sker dagligen i våra 

klassrum även utanför det undersökande arbetssättet är något jag själv sett 

under VFU-perioderna där lärare anpassar och ordnar så alla elever ska få 

tillgång till en likvärdig utbildning. Det vi kunde se i undersökningen var att 

lärare upplevde att NTA-materialet kunde vara svårt att anpassa till elevernas 

nivå, framförallt när det gällde att anpassa språket i uppdragen som kunde 

vara svårt med för nyanlända och elever med språkstörning.   

Att sedan arbeta undersökande på olika sätt visade sig i undersökning vara 

ganska vanligt även om det i min undersökning var vanligast bland lärarna att 

arbeta med undersökande arbetssätt i biologi därefter fysik och sist kemi. 

Detta kan bero på närheten till skog och mark som för många av lärarna i 

denna undersökning underlättade för undervisning i just biologi genom att 

studier av naturen och årstiderna låg nära till hands. Men även Skolverkets 

rapport från 2007 visade fram att lärare lägger mest undervisningstid på 

biologiämnet av de naturvetenskapliga ämnena under år 2007, vilket verkar 

vara fallet fortfarande (Skolverket, 2008). En av anledningarna till att lärare 

lägger mer energi på att genomföra undersökningar i biologi och fysik kan 

bero på att det finns fler kunskapskrav som vi kan koppla till biologi och 

fysik för årskurs 1-3 elever att uppnå än vad det finns för kemi.  Om vi delar 

upp kunskapskraven kan vi se att i biologi ska eleven kunna: 

”…beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser 

och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om 

förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och 

växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och 

sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.” 

(Skolverket, Lgr 11, 2017) 
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I fysik ska eleven kunna:  

”…samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.” 

(Skolverket, Lgr 11, 2017) 

” …berätta om ljus och ljud…” (Skolverket, Lgr 11, 2017) 

Och i kemi ska eleven kunna: 

”…beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur 

de kan sorteras. …exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till 

egna iakttagelser” (Skolverket, Lgr 11, 2017) 

Ser vi till lärarnas syfte med att bedriva undersökande arbetssätt så stämmer 

de väl överrens med tidigare undersökningar bland annat gjorda av Walan 

(2016) som lyfter fram att lärares generella syfte med att arbeta med 

undersökande arbetssätt är att förbereda eleverna för framtida studier men 

också för att fånga elevernas intresse och utveckla deras praktiska och 

kognitiva förmågor kring ämnet. I undersökningen så framkommer det att 

kunskapsutveckling och begreppsförståelse tillsammans med ett ökat intresse 

och nyfikenhet inför de naturvetenskapliga ämnena stod högt upp på listan 

över syften för respondenterna i denna undersökning. Utifrån enkätsvaren, 

där 48,4% angav att de arbetar med undersökande arbetssätt någon gång i 

månaden, kan man fundera på om detta är tillräckligt med tid för att utveckla 

en god kunskapsbas och begreppsförståelse för eleverna. Ser vi till det 

affektiva målet att skapa intresse och nyfikenhet (Högström, Ottander, & 

Benckert, 2006) kan det nog räcka med någon gång i månaden då eleverna 

har något att se fram emot och då elevernas känslor och attityder inför ett 

ämne påverkar inlärningen så är deras positiva känslor gentemot 

undersökningar en viktig del att ha med i planering (Tamir, 1976).  I min 

enkätundersökning framkom det att nästan hälften av respondenterna ansåg 

att NTA i mycket hög grad bidrog till att stärka elevernas intresse för 

naturvetenskapen detta stärks av svaren från intervjuerna.   

Det vi kan se överlag är att arbeta praktiskt med undersökande arbetssätt kan 

vara komplicerat och ta mycket tid i anspråk vad gäller genomförande men 

också att det kräver en noggrann planering av läraren för att det ska fungera i 

en klass med många elever på ett bra sätt men när det fungerar bra så stärks 

elevernas intresse för naturvetenskap och deras kunskapsbas vidgas.   

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie har jag använt mig av enkäter och intervjuer, dessa två 

metoder har fungerat bra för denna undersökning. Jag har fått in så många 
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enkätsvar som jag hoppades på, även om fler hade varit önskvärt för att få ett 

bredare underlag. Men då distributionen av enkäter är svårt, att sprida den 

vind för våg hade sänkt validiteten på studien. Att ta hjälp av de regionala 

samordnarna på NTA skolutveckling gav mig möjlighet att sprida enkäten 

mera kontrollerat. Risken med detta sätt att sprida enkäterna är ju att jag 

släpper kontrollen över vart de sprids så fort jag skickat iväg enkäten till 

samordnarna. Enkäterna kan därmed ha spridits till lärare som samordnarna 

vet är positiva till NTA vilket kan ha gett en skevhet i urvalet av respondenter 

vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat.  

Själva enkätfrågorna hade jag kunnat se över en gång till för att omformulera 

dem lite så jag hade fått mer direkta svar på mina frågor. Som de var skrivna 

nu så fungerade de nästan som en liten microintervju, där jag tyvärr inte hade 

någon möjlighet att ställa följdfrågor kring de komentarer som 

respondenterna lämnade.  Så även om jag till viss del kan vara säker i att de 

som svarat på enkäten arbetar som lärare för årskurs 1-3 som studien riktar 

sig emot så hade en omformulering av frågorna varit önskvärt där eventuellt 

flera frågor hade kunnat skapa en bredare bild av lärarnas syfte med 

undersökande arbetssätt och hur de bedriver undersökande arbetssätt.  

Hade jag haft med frågan ”Hur länge har du arbetat med NTA?” i min enkät, 

så hade det nog framkommit ett mönster som troligen ganska väl hade följt 

svaren jag fick på frågan, ”Följer du uppdragsordningen i NTA – materialet 

varje gång du arbetar med det?”. 

Intervjuerna har fungerat bra och tagit ungefär 25 min att genomföra.  Det har 

känts bekvämt att genomföra dem både för mig och de intervjuade. Detta 

underlättas av att jag personligen träffat alla de intervjuade lärarna innan 

under mina VFU-perioder. Nackdelen med denna personliga koppling till de 

intervjuade är att jag har en viss förkunskap av vad lärarna tycker och tänker 

kring undersökande arbetssätt. Så det var något jag var tvungen att ta hänsyn 

till medan jag genomförde intervjuerna och tänka på när jag ställde mina 

följdfrågor. Att det var viktigt att jag höll mig neutral och inte hade 

förutfattade meningar om svaren. En fördel hade varit om alla de intervjuade 

lärarna hade varit behöriga och haft erfarenhet av NTA men de 

omständigheterna som nu var gjorde att det inte var möjligt då den lärare som 

det var tänkt blev sjukskriven och kunde därmed inte intervjuas och studien 

hade blivit för liten med enbart 3 lärare som intervjuades.   
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6.3 Vidare forskning  

För att bygga vidare på denna undersökning så hade det hade varit intressant 

med en vidare forskning som riktar in sig på hur lärare använder sig av NTA 

materialet i sin undervisning, samt hur det förändras över tid, i och med att 

lärare får en större erfarenhet av både NTA teman om man använder dem 

flera gånger samt att ens yrkeserfarenhet stiger med åren. Detta hade krävt en 

bredare undersökning longitudinell studie där kanske ett antal utvalda lärare 

följs under några år för att skapa en bild av deras utveckling. Denna 

utveckling hade kunnat följas genom ett flertal intervjuer med samma lärare 

samt observationer av deras lektioner över tid. På detta sätt hade validiteten 

stärks i hur lärare arbetar med undersökande arbetssätt praktiskt i sin 

klassrumspraktik samt hur den påverkas av lärarens ökade erfarenhet.   



Undersökande arbetssätt för alla  Caroline Ling  

36 

 

REFERENSER 

 

Abdi, A. (2014). The effect of Inquiry-based Learing Method on Students' Academic 

Achievement in Science Course. Universial Journal of Educational 

Research, (2)1, 37-41. 

Abrahams , I., & Millar, R. (2008). Does Practical Work Really Work? A study of 

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

school science. International Journal of Science Education, (30)14, 1945-

1969. 

Anderhag, P., & Wickman, P.-O. (2006). NTA som kompetensutveckling för lärare. 

Stockholm: Lärarhögskolan . 

Anderson, R. D. (2002). Reforming Science Teaching: What Research says about 

Inquiry. Journal of Science Teacher Education, (13)1, 1-12. 

Andersson, J., & Enghag, M. (2017). The Laboratory work style's influence on 

student's communication. Journal of Baltic sceince education, (16)6, 958-

979. 

Bjonness, B., & Dankert Kolsto, S. (2015). Scaffolding open inquiry: How a teacher 

provides students with structure and space. Nordic studies in science 

education , (11)3, 223-237. 

Bjonness, B., & Knain, E. (2018). A science teacher's complex belifs about natur of 

scientific inquiry. Nordic studies in sceince education, (14)1, 54-67. 

Dahlgren, L., & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. In A. Fejes, & R. Thornberg, 

Handbok i kvalitativ analys (pp. 162-175). Stockholm: Liber AB. 

Dewey, J. (1916). Method in science teaching . Genereal science quarterly, (1)1,3-9. 

Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare . Stockholm: Liber. 

Domin, D. S. (1999). A review of laboratory instruction styles. Journal of Chemical 

Education, (76)4, 543-547. 

Ekborg, M., & Lindahl, B. (2006). NTA som skolutvecklingsprogram.  

Fletcher, S., & Luft, J. (2011). Early career scondary science teachers: A 

longitudinal study of belifs in relation to field experiences. Science 

Education, (95)6 1124-1146. 

Gillies , R., & Nichols, K. (2014). How to support Primary Teachers' 

Implementation of Inquiry: Teachers' Reflections on teaching Copperative 

Inquiry-Based Science. Journal of , (45),171-191. 



Undersökande arbetssätt för alla  Caroline Ling  

37 

 

Gillies, R., Nichols, K., Burgh, G., & Haynes, M. (2014). primary students' scientific 

reasoning and discourser during cooperative inquiry-based science 

activities. International Journal of Educational Research, (63), 127-140. 

Herron, M. (1971). The nature of scientific enquiry. The School Review, (79)2, 171-

212. 

Högström, P., Ottander, C., & Benckert, S. (2006). Lärares mål med laorativt arbete: 

Utveckla förståelse och intresse. Nordic studies in science education, (2)3, 

54-66. 

Johansson, A., & Wickman, P.-O. (2012). Vad ska elever lära sig angående 

naturvetenskaplig verksamhet? -En analys av svenska läroplaner för 

grundskolan under 50 år. Stockholm, Sverige: US-AB. 

Johansson, A.-M. (2012). Undersökande arbetssätt i NO-Undervisningen i 

grundskolans tidigare årskurser . Stockholm : US-AB. 

Lehesvuori, S., Ratinen, I., Kulhomäki, O., Lappi, J., & Viiri, J. (2011). Enriching 

primary student teachers' conceptions about science theaching: Towards 

dialogic inquiry based teaching. Nordic studies in science education, (7)2, 

140-158. 

Lucero, M., Valcke, M., & Schellens , T. (2013). Teachers' Belifs and Self-Reported 

Use of Inquiry in Science Education in Public Primary Schools. 

International Journal of Science Education, (35)8, 1407-1423. 

Mellander , E., & Svärdh, J. (2015). Tre lärdommar från en effektutvärdering av 

lärarstödarprogrammet NTA. Stockholm : IFAU. 

Merceer , N., Dawes, L., & Kleine Staarman, J. (2009). Dialogic Teaching in 

primary science classroom. Lanuguage and Education, (23)4, 353-369. 

Skolutveckling, N. (2019). NTA skolutveckling . Retrieved 2019, from NTA 

skolutveckling : https://ntaskolutveckling.nu/ 

Skolverket. (2008). Naturorienterande ämnena i årskurs 4. Göteborg: Skolverket. 

Skolverket. (2017). Lgr 11. Stockholm : Skolverket . 

Skolverket. (2019 ). Timplan Grundskolan . Stockholm, Sverige : Skolverket . 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan - teoretiska traditioner. In U. Lundgren, R. 

Säljö , & C. Liberg, Lärande, Skola, Bildning (pp. 287-306). Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Tamir, P. (1976). The role of the laboratory in science teaching . Iowa City : The 

University of Iowa. 

Walan, S. (2016). From doing to learing. Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstad 

Universitet . 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 



Undersökande arbetssätt för alla  Caroline Ling  

38 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed. God forskningssed. Sverige: 

Vetenskapsrådet. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological 

processes. Cambridge: Harvard University Press. 

 

 

  



Undersökande arbetssätt för alla  Caroline Ling  

39 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide för de semistrukturerade intervjuerna: 

Del 1 Undersökande arbetssätt 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

o Har du arbetat på andra skolor tidigare?  

o Hur länge har skolan funnits och hur länge har du arbetat som 

lärare på denna skola? 

o I vilka ämnen har du behörighet? 

 

 Hur upplever du att det är att undervisa på denna skola i 

naturvetenskapliga ämnena? 

o Upplever du att tanken kring att arbeta med undersökande 

arbetsätt har förändrats under dina år som lärare? (följdfråga 

för de som arbetat länge) 

 

o Upplever du att det är någon skillnad i den naturvetenskapliga 

undervisningen på denna skola mot någon annan du arbetat 

på? 

 

o Använder skolan sig av något skolutvecklingsprogram för NO 

undervisningen. 

 

 Vad är undersökande arbetessätt för dig?  

 

 Arbetar du med ett undersökande arbetssätt i de naturvetenskapliga 

ämnena?  

o Vad ha du för syfte med det undersökande arbetssätten?  

o Vad vill du att eleverna ska lära sig från de olika 

laborationerna?  

o Försöker du nå olika mål med olika 

laborationerna/undersökningarna?  

 Vilka förmågor försöker du få eleverna att träna på? 

Ge gärna ett exempel.  

 Vad är det närliggande syfte med dina laborationer? 
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 Vad är det övergripande syfte med laborationer?  

 Använder du dig av öppna eller slutna laborationer?  

 

o Hur jobbar du med elevernas dokumentation kring de olika 

undersökningarna?  

Del 2 NTA  

 Hur upplever du NTA som undervisningsstöd? 

o Vad betonas under utbildningen inför undervisningen av 

temana?  

o Vilka förmågor upplever du att eleverna får möjligheten att 

träna? 

 Vad är det närliggande syfte? 

 Vad är det övergripande syfte?  

o Upplever du att NTA undersökningarna är slutna 

undersökningar där allt redan är förutbestämt eller finns det 

utrymme för eleverna att komma med förslag till egna 

experiment för att undersöka en hypotes? 

 

 

 Skulle du vilja eller gör du andra typer av 

laborationer/undersökningar än de som erbjuds via NTA?  

o I så fall vilka och varför? 

 

 Hur upplever du att NTA teman är kopplade till läroplanen i de 

naturvetenskapliga ämnena? 

o Till de förmågor som elever ska utveckla? 

o Till de mål som eleverna ska sträva efter att uppnå?  
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Bilaga 2 Samtycke till intervjudeltagande i studien: 

Undersökande arbetssätt i årskurs 1-3   

Studien som intervjun kommer bidra med fakta till har som syfte att skapa en 

kvalitativ bild av hur några olika lärare för årskurserna 1-3 upplever att det är 

att arbeta med undersökande arbetssätt i klassrumspraktiken. Både med egen 

skapade laborationer och med laborationer genom 

skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). 

Frågorna kommer beröra dina erfarenheter och upplevser vad gäller 

undersökande arbetessätt i Årskurs 1-3 inom de naturvetenskapliga ämnena.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt  informerade  samtycke. Deltagande 

i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan 

att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant 

sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att sparas till 

dess att examensarbetet är godkänt och publicerat sedan kommer de att 

förstöras. Inspelning av intervjun sker enbart med respondentens tillåtelse och 

respondenten har när som helst under intervjun rätt att kräva att inspelningen 

stängs av och raderas. Vid de fall där citat kan anses bidra till studiens analys 

så kommer figurerade namn att användas. 

Informationen du lämnar kommer enbart att användas av intervjuaren för det 

examensarbete som sker under handledning av ……. inom 

Grundlärarutbildningen på Karlstad universitet.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att 

gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller 

att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
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Samtycke till att delta i studien: 

  

Undersökande arbetssätt i årskurs 1-3.   

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.

  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

 

 

…………………………………………  

Underskrift  

   

…………………………..  ……………………………..      

        

Namnförtydligande  Ort och datum 

  

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet 

behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

Kontaktuppgifter: 

Student:  

Epost:  

Telefon:  

Handledare:  

Epost:  
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Bilaga 3 Enkätfrågorna  
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