
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 2 

Avancerad nivå 

NTA-materialets inverkan på lärares undervisning 
och elevers lärande 
 
 
En empirisk intervjustudie om lärares användning av NTA i 
sin NO-undervisning i årskurs F-6 
 

 
Författare: Cajsa Briggsta 

Handledare: Lena Skoglund    

Examinator: 

Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/ NO 

Kurskod: PG 3038 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum:  

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 

ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 

open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 
 

Abstract 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt NTA inverkar på lärares 

undervisning i NO-ämnen i årskurs F-6 och hur NTA integreras i undervisningen samt på 

vilket sätt NTA kan stödja elevernas lärande i NO. Svaret på studiens frågeställningar har 

sökts genom kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs F-6 som använder sig av NTA i NO-

undervisningen. 

 

Resultatet visar att lärarna tycker att NTA underlättar deras planering, att tillgången till 

material ger större möjlighet till praktisk undervisning, att NTA ger stöd för dokumentation 

och bedömning samt att det ger möjlighet till kompetensutveckling som ger bra stöd i 

undervisningen. Resultatet visade också att lärarna integrerar NTA på olika sätt i sin 

undervisning och att vissa lärare väljer ut och anpassar materialet till sitt eget medan andra 

använder det precis som det är utformat. Lärarna ansåg också att NTA kräver mycket tid och 

utrymme för att uppnå sin fulla potential vilket inte alltid fungerar i praktiken. Vad gäller 

elevernas lärande anser lärarna att det bidrar till ökad nyfikenhet och intresse för NO kopplat 

till elevernas erfarenheter, att NTA är enkelt att individanpassa, att arbetssättet leder till ökad 

möjlighet till samarbete och kommunikation samt att det hjälper eleverna få en naturlig 

progression i lärandet.     
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Inledning 
 

Som lärarstudent drivs jag av en vilja och önskan om att kunna göra undervisningen i 

naturorienterande ämnen (NO-ämnen) så intressant, användbar och utvecklande som möjligt. 

Möjligen kommer denna uppfattning från att jag själv under mina skolår inte såg NO-

undervisningen som inspirerande eller viktig att ta till sig. Kanske berodde det på bristande 

motivation från min sida eller så var det undervisningsmetoderna som gjorde att innehållet 

inte kändes relevant. Då jag under de senaste åren har arbetat och haft VFU i skolan har det 

dock visat sig att något som kan ge ökat intresse för NO-undervisning är utförande av 

praktiska övningar där eleverna får fundera, diskutera, pröva och jämföra sina idéer. Att 

planera och utföra egna undersökningar på ett systematiskt sätt med en lärare som stöttar kan 

göra naturvetenskapens ofta abstrakta fenomen och begrepp mer konkreta och begripliga för 

eleverna (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2008 s. 45). 

 

Under den systematiska litteraturstudie som utgjorde examensarbete 1 (Briggsta 2017) 

studerades vilka faktorer som inverkade på elevernas lärande vid utförandet av systematiska 

undersökningar enligt tidigare forskning. Där framkom att det är av stor vikt att läraren i 

undervisningen tar vara på elevernas tidigare erfarenheter och intressen för att göra den 

relevant för dem (Högström 2009, s. 57; Gunnarsson 2008, s. 211; Löfgren m.fl. 2014, s. 

136). Det framkom även att tydlig kommunikation är viktig för att få med alla elever i 

undervisningen men även för att undvika missförstånd (Gunnarsson 2008, s. 192; (Johansson 

2012, s. 56). En variation av frihet- och svårighetsgrader ansågs också vara nödvändig i NO-

undervisningen samt att ge eleverna möjlighet att inte bara utföra egna undersökningar utan 

även få ta del av andras resultat för att kunna jämföra och diskutera (Högström 2009, s. 53; 

Johansson 2012, s. 52; Lunde 2014, s. 68). 

 

Utifrån resultatet av examensarbete 1, men även utav rent intresse och nyfikenhet från min 

sida, ligger fokus i detta examensarbete på att undersöka ett material som används mer och 

mer frekvent i NO-undervisningen. Materialet heter NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) 

och har tagits fram för att stötta lärare i deras NO-undervisning, med fokus på systematiska 

undersökningar, och inte minst för att hjälpa eleverna att nå de mål och kunskapskrav som 

finns i läroplanen (NTA Skolutveckling 2017). Efter att ha hört lärare som använder sig av 

materialet berätta om sina tankar vill jag gå in djupare i ämnet och undersöka hur NTA 

inverkat på och integreras i lärarnas undervisning i NO samt på vilket sätt NTA kan stödja 

elevernas lärande i NO. 

 

Bakgrund 
 

I bakgrunden beskrivs NTA-materialet och dess internationella version STC som står för 

Science and Technology for Children. Därefter beskrivs resultatet av några av de 

utvärderingar och rapporter som tidigare gjorts om NTA i form av möjligheter och 

begränsningar med materialet. Bakgrundsavsnittet behandlar också vad läroplan och 

kursplaner framhåller som väsentliga faktorer gällande individanpassning och progression 

inom de naturorienterande ämnena samt vad som står om undersökande arbetssätt i NO-

undervisningen. Vidare beskrivs undersökande arbetssätt utifrån tidigare forskning och till sist 

redovisas de teoretiska perspektiv som genomsyrar studien. 
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STC- Science and technology for children 
 

NTA härstammar från den internationella versionen STC (Science and technology for 

children). STC drivs och utvecklas idag av Smithsonian Science Education Centre och 

anpassas till elever från förskola till sjätte klass (Smithsonian Science Education Centre 

2017). Under läsåret 97/98 gjordes en första utvärdering av STC-materialet och den visade en 

mycket positiv respons från lärare som arbetade med projektet vilka ansåg att materialet 

kunde stötta dem i deras undervisning genom att erbjuda en röd tråd som gav en trygghet 

(Ekborg & Lindahl 2006, s. 5). På hemsidan står det att materialet är baserat på en 

kunskapscykel indelat i fyra steg. Undervisningen fokuserar först på elevernas förkunskaper 

och dessa diskuteras. Sedan används ett undersökande arbetssätt för att eleverna ska få lära 

sig mer om ett naturvetenskapligt fenomen eller område. Därefter får eleverna reflektera över 

det de upptäckt, de får anteckna och dra slutsatser för att till sist kunna använda den nya 

kunskapen i andra sammanhang och även andra ämnen utöver NO (Smithsonian Science 

Education Centre 2017).  

 
NTA- Naturvetenskap och teknik för alla 
 

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) som är den svenska versionen av STC har 

utvecklats av KVA (Kungliga Vetenskapsakademin) i samarbete med IKV (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin) vilka har översatt, bearbetat och anpassat materialet till 

svenska skolförhållanden (Ekborg & Lindahl 2006, s. 3). Konceptet bygger på ett 

vetenskapligt arbetssätt och är tänkt att så nära som möjligt beröra de arbetssätt en forskare 

använder i form av ”frågebaserad, undersökande metodik” (NTA Skolutveckling 2017). Ett 

vetenskapsråd som väljs ut av KVA och IVA kvalitet- och faktagranskar utvecklingen av allt 

material som rör NTA. Deras uppgift är också att agera rådgivare till de som utvecklar NTA 

samt att erbjuda inblick i vad internationell forskning säger om undervisning inom 

naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet är framtaget för att skapa nyfikenhet och 

struktur i arbetet med undersökande arbetssätt och i materialet som skickas ut finns det alltid 

tydliga kopplingar till kursplanerna (NTA Skolutveckling 2017). Forskare vill, bland annat 

med NTA som hjälpmedel, öka allmänbildningen inom naturvetenskap och teknik med målet 

att fler elever ska välja natur- och teknikinriktade utbildningar och yrken (Schoultz, Hultman 

& Lindkvist 2003, s.2). 

 

NTA Skolutveckling är en förening där kommuner och fristående skolor kan söka 

medlemskap för att få möjlighet att ta del av materialet. Föreningen ansvarar för att lära upp 

temautbildare som sedan tar emot de pedagoger som ska undervisa i de olika NTA-temana 

(NTA Skolutveckling 2017). Upplägget med NTA är att en låda med material till ett flertal 

laborationer inom ett visst tema som rör fysik, kemi eller biologi (teknik och matematik finns 

också men berörs inte i denna studie) skickas ut till läraren. Denne ska innan påbörjat tema ha 

deltagit i en utbildningsdag i det aktuella temat och genom denna kompetensutveckling får 

läraren stöd och struktur i sin undervisning inom naturorienterande ämnen (Skolverket 2017, 

s. 53). Utbildningsdagen ger läraren tips om hur upplägget med NTA-materialet kan se ut, ger 

möjlighet till kollegialt samarbete och gemensamma diskussioner samt information om det 

extramaterial som går att finna via NTA:s hemsida (NTA Skolutveckling 2017).  

 

Möjligheter och begränsningar med NTA 
 

En första utvärdering av NTA utfärdades på uppdrag av KVA och IKV under år 2001-2002 

(Schoultz & Hultman 2002, s. 2). I utvärderingen har forskarna genom observationer av 
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lektioner, intervjuer med lärare och elever samt deltagande på lärarmöten utforskat elevernas 

lärande genom NTA men även lärarnas roll i elevernas utveckling genom de förutsättningar 

som ges utifrån undervisningen (Schoultz & Hultman 2002, s. 2). Resultatet visar att lärarna 

känner en stor trygghet i materialet och anser att NTA har fyllt ett ”glapp” i NO-

undervisningen som funnits förut, främst på grund av materialbrist. Lärarna som deltog i 

utvärderingen var positiva till att varje tema levereras komplett med en hel klassuppsättning 

av laborationsmaterial och elevhäften och var även mycket positiva till den lärarhandledning 

som medföljer. Handledningen sågs dels som en bra repetition i ämneskunskaper men även 

som ett stöd i hur undervisningen kan läggas upp (Schoultz & Hultman 2002, s. 12–13). De 

negativa aspekter som utvärderingen visade gällande själva laborationsmaterialet var dels att 

användandet och utförandet av laborationerna kräver stort utrymme vilket i vissa fall inte är 

möjligt och även att materialet kändes amerikaniserat, alltså att svenska elever kan ha svårt att 

koppla ihop det med sin egen verklighet och sina egna erfarenheter (Schoultz & Hultman 

2002, s. 13). 

 

I nästa utvärdering som gjordes om NTA belyser Schoultz, Hultman och Lindkvist (2003, s. 

6) att trots att eleverna genom NTA ges möjlighet att öva på problemlösning och att diskutera 

olika lösningar, ges de mer sällan möjlighet att själva formulera frågor och problem utifrån 

sina egna erfarenheter eftersom problemområdet redan är fastställt. Författarna menar alltså 

att detta kan vara en begränsning med NTA-materialet och att det sällan kan kopplas till det 

syfte som samtliga NO-ämnen belyser som viktigt; att ge eleverna möjlighet att ställa frågor 

utifrån sina egna upplevelser (Skolverket 2016d, s. 156, 166, 177). Schoultz, Hultman och 

Lindkvist (2003, s. 22) framhåller att det är av största vikt att eleverna efter de olika NTA-

uppdragen får chans att reflektera eftersom det inte är självklart att det undersökande 

arbetssättet i sig ger kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena. Vid observationer av NTA-

lektioner upptäcktes att då det finns många olika sätt att tolka både uppgifter och resultat är 

det väldigt viktigt att läraren fångar upp eleverna och bearbetar resultat och viktiga begrepp 

för att lärande ska kunna ske (Schoultz, Hultman & Lindkvist 2003, s.22). 

 

År 2006 gjordes ytterligare två utvärderingar med lite skilda fokus. Anderhag och Wickman 

(2006) koncentrerade sig på vad NTA ger lärarna för möjligheter inom kompetensutveckling 

och vad detta kan ge eleverna för stöd inom begreppsförståelse och sin språkanvändning inom 

NO-ämnen. Den studien visade att många lärare ser NTA som ett enormt stöd eftersom de 

även får utveckla sitt eget naturvetenskapliga språk. Speciellt för de lärare som aldrig hade 

undervisat i vissa av ämnena var utbildningarna och lärarhandledningarna en viktig 

komponent (Anderhag & Wickman 2006, s. 7). Vidare visade studien att lärarna ser de 

praktiska övningarna och dess möjlighet att skapa intresse hos eleverna som det huvudsakliga 

syftet med att använda NTA, inte utvecklingen av det naturvetenskapliga språket. I studien 

framkom också att både lärare och elever anser att de skriftliga elevhandledningarna 

innehåller ett något för komplicerat språk vilket gör att lärarna ofta måste göra egna, 

förenklade varianter av materialet (Anderhag & Wickman 2006, s. 8). Själva 

dokumentationsdelen av NTA anses ibland vara det som är ”tråkigt med NTA” och lärare i 

studien uttrycker att det går att komma förbi detta problem genom att göra 

minnesanteckningar under arbetets gång för att underlätta efterarbetet (Anderhag & Wickman 

2006, s. 8).   

 

Den andra utvärderingen från 2006, där NTA:s inverkan på lärarnas kompetensutveckling 

undersöktes, visade även den att lärarna anser att en av de största fördelarna med NTA är att 

det väcker lust och glädje till naturvetenskap för eleverna (Ekborg & Lindahl 2006, s. 23). 

Lärarna ansåg också att materialet ger dem möjlighet att i större utsträckning reflektera över 
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sin undervisning och utöka sin pedagogiska kompetens, inte bara inom NO utan även i övriga 

ämnen. När det kommer till skolutveckling anses NTA vara ett bra stöd för att kvalitetssäkra 

NO-undervisningen, att höja den pedagogiska kompetensen och kan också vara ett bra 

verktyg för att koppla undervisningen till det omgivande samhället (Ekborg & Lindahl 2006, 

s. 23). 

 

I en artikel publicerad av Skolverket (2017, s. 53) framkommer det att NTA fått en del kritik 

för att innehållet och instruktionerna som medföljer är relativt styrda och forskare menar att 

detta är både på gott och ont. Många lärare anser att det gör dem tryggare i sin undervisning 

och att NTA är en bra struktur som det sedan är möjligt att utveckla sin undervisning utifrån. 

Professor Jan Schoultz som bedrivit forskning om NTA menar att tanken med konceptet är 

just att läraren ska kunna anpassa materialet till den aktuella elevgruppen genom att plocka 

bort och lägga till det som anses nödvändigt (Skolverket 2017, s. 53). I Joakim Svärdhs studie 

från 2015 verkade det som att många kommuner använder NTA-materialet kompensatoriskt 

då det används mer frekvent i utsatta områden med lägre sociokulturell status och inte lika 

frekvent i större och rikare kommuner (Skolverket 2017, s. 54). I samma artikel belyser Jan 

Schoultz de möjligheter som NTA ger i NO-undervisningen och att läraren har en stor del i att 

åskådliggöra dessa. Han nämner bland annat att det är viktigt att ställa frågor under 

experimenten, tydliggöra de begrepp som behandlas, summera det som gjorts men även att 

hjälpa eleverna hitta tydliga kopplingar till samhället och hur experimenten är intressanta i ett 

samhällsperspektiv (Skolverket 2017, s. 55). Schoultz belyser också att det kan vara en stor 

fördel att bedriva NO-undervisningen i en annan sal än klassrummet, dels för att läraren ska 

slippa allt extra arbete med att plocka fram och plocka bort utrustningen, men även för att 

eleverna ska se NO som något som behöver sina egna förutsättningar. Detta för att ytterligare 

öka engagemanget och glädjen inför ämnet (Skolverket 2017, s. 55). 

 

Styrdokumenten 
 

Individanpassning och progression 

 

Att låta eleverna få möjlighet till olika sorters kunskapsinhämtande har länge ansetts vara en 

viktig aspekt i styrdokumenten. I läroplanen står det att skolans uppdrag är att låta eleverna 

uttrycka kunskap på olika sätt och stimulera eleverna genom praktiskt, sinnligt och estetiskt 

lärande (Skolverket 2016d, s. 10). Undervisningen ska vara likvärdig över hela landet och 

anpassas efter varje individs olika behov och ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och 

tidigare erfarenheter (Skolverket 2016d, s. 8). I läroplanen (Skolverket 2016d, s. 10) står 

också att eftersom kunskap kan beskrivas på flera olika sätt (exempelvis fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet) är det viktigt att kunskapsinhämtning i skolan sker på många 

olika sätt för att ge alla elever möjlighet att lära. Det framhålls också i läroplanen att skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av någon anledning har svårigheter att nå de uppsatta 

målen och undervisningen bör därför alltid individanpassas (Skolverket 2016d, s. 8). 

 

Kursplanerna i de naturorienterande ämnena är uppbyggda så att det finns en progression och 

tanken är att kunskaperna ska bli djupare och vidare för varje årskurs genom att gå från ett 

konkret innehåll till ett mer abstrakt i de högre åldrarna (Skolverket 2016c, s. 11). Det ska 

också ske en progression i elevens möjlighet att ta ansvar för det egna lärandet och växa med 

sina uppgifter och ett av skolans mål är att succesivt öka elevernas inflytande på 

undervisningen (Skolverket 2016d, s. 15). I kommentarmaterialet till kursplanen i kemi 

(liknande kriteriet finns även i övriga NO-ämnen) står det att elevernas dokumentation av 

undersökande arbete även den ska utvecklas över tid. I de lägre åldrarna är dokumentationen 
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mest för att eleverna själva ska kunna förstå, minnas och diskutera sina undersökningar men 

när de blir äldre ska de även få möjlighet att lära sig förstå och utvärdera andras 

undersökningar och dokumentationer (Skolverket 2016c, s. 28). Det ska även ske en 

progression i förmågan att kritiskt granska information, föra samtal inom naturorienterande 

ämnesområden, använda sig av naturvetenskapliga begrepp och modeller samt planera och 

utföra systematiska undersökningar för att nämna några exempel (Skolverket 2016c, s. 31). 

 

Systematiska undersökningar 

 

Samtliga kursplaner i de naturorienterande ämnena riktar fokus på att eleverna ska få utveckla 

sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Denna förmåga beskrivs i 

kommentarmaterialet till kursplanen i kemi på följande sätt:  

 

”Förmågan omfattar kunskaper om allt från hur man formulerar frågor, väljer 

undersökningsmetod och planerar, till hur man hanterar material och utrustning, 

värderar resultat och drar slutsatser. I en systematisk undersökning ingår också att 

kunna beskriva och dokumentera undersökningen på olika sätt så att det blir möjligt 

för andra att bedöma resultatens giltighet.” (Skolverket 2016c, s. 7).  

 

Att använda sig av vardagligt material med konkreta kopplingar till elevernas erfarenheter och 

intresse gör ofta att eleverna har lättare att ställa egna frågor som i sin tur kan leda till en 

undersökning (Skolverket 2016f, s. 2). Om läraren ger eleverna en redan förutbestämd 

forskningsfråga är det bra om de har möjlighet att utföra undersökningen på flera olika sätt för 

att stimulera deras nyfikenhet ytterligare (Skolverket 2016f, s. 1). Ofta är undersökningar 

utformade så att eleverna ska följa en instruktion med en redan given metod. Ett av 

kunskapskrav inom NO-ämnena är dock att eleverna själva ska kunna utforma undersökningar 

som går att utföra (Skolverket 2016e, s. 1). För att eleverna ska få kunskap om hur en bra 

planering kan se ut kan de få diskutera redan befintliga planeringar och även göra egna och 

sedan prova att utföra varandras planeringar (Skolverket 2016e, s. 2). Dokumentationen är en 

viktig del av en systematisk undersökning och kan ske på olika sätt. Om eleverna 

dokumenterar, antingen skriftligt eller med hjälp av bilder, under genomförandet av en 

undersökning underlättar det mycket då en sammanfattning ska göras. Att göra 

dokumentationen digitalt kan vara en fördel eftersom det är enkelt att ändra, det är 

lättillgängligt för eleven samt eftersom det är enkelt att lägga in bilder, filmer, länkar eller 

andra estetiska inslag som stimulerar kreativiteten (Skolverket 2016g, s. 1). Det är bra om 

eleverna har en stödstruktur att hålla sig till men i övrigt är det viktigt att eleven får ”äga 

utformandet av dokumentationen” så att de har användning för den och känner sig nöjda 

(Skolverket 2016g, s. 2). En annan viktig aspekt i utförandet av systematiska undersökningar 

är att eleverna får utvärdera och dra slutsatser av undersökningen. Det kan exempelvis vara 

intressant att jämföra sitt resultat med en eventuell hypotes och även fundera över om 

resultatet är tillförlitligt (Skolverket 2016a, s. 5). Här kan intressanta diskussioner uppstå där 

likheter och skillnader och anledningen till dessa tas upp vilket sedan kan leda till större 

förståelse för fenomenet och även till att nya frågeställningar och hypoteser formuleras 

(Skolverket 2016a, s.5).  

 

Tidigare forskning om undersökande arbetssätt 
 

Östklint, Johansson och Anderberg (2012, s. 18) beskriver det praktiska, undersökande 

arbetssättet som att elever får använda sig av en karta för att utforska nya, oupptäckta platser. 

För att förstå naturvetenskapens olika modeller och teorier behöver de gång på gång använda 
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sig av kartan för att finna nya vägar att gå och då är ett prövande arbetssätt det allra viktigaste. 

Ska vi lära oss att gå utanför våra vardagskunskaper måste vi ge oss in i det okända, då når vi 

kunskap på ett djupare plan (Östklint, Johansson & Anderberg 2012, s. 19). Även Thomas 

McKelvey (1999, s. 2) belyser de många fördelar som finns med att en stor del av NO-

undervisningen utgörs av praktiska övningar. Några av dessa är att det skapar ett intresse hos 

eleverna, att det hjälper dem koppla ihop teorier och modeller med hur det ser ut i 

verkligheten och att det ger eleverna möjlighet att lära sig med alla sinnen vilket ökar 

möjligheten till kunskapsinlärning. Just elevernas intresse kopplat till kunskapsinhämtningen i 

NO-undervisningen framkom som en viktig faktor för elevers inlärning även i den 

systematiska litteraturstudien som är föregångaren till denna studie (Briggsta 2017). Flera av 

de texter som analyserades åskådliggjorde att elevernas känslor inför undersökande arbete 

spelar stor roll och intresse och nyfikenhet belystes som väsentligt för att kunskapsinhämtning 

över huvud taget skulle kunna ske (Johansson 2012, s. 41–42; Högström 2009, s. 39). 

Däremot konstaterades att utförandet av systematiska undersökningar inte får ses som ett 

underhållande, oviktigt avbrott i vardagen och därför bör läraren vara extra tydlig med målen 

för aktiviteterna.  

 

McKelvey (1999, s. 3) menar att praktisk undervisning även utvecklar mer allmänna 

kunskaper som social kompetens, muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, 

analysförmåga samt förmågan att planera och genomföra olika typer av övningar. Eftersom 

många laborationer och andra praktiska övningar ofta utförs i par eller grupp får eleverna en 

stor möjlighet att träna på att samarbeta och att tillsammans diskutera och pröva sina idéer. 

Det kan vara en utmaning för många elever men är samtidigt en mycket viktig aspekt för att få 

känna att människan ofta klarar saker bäst tillsammans och att eleverna lånar idéer och 

strategier av varandra bör ses som en positiv del i lärprocessen eftersom kunskap ofta smittar 

av sig (Elfström m.fl. 2008, s. 41). Om eleverna får möjlighet att samarbeta med varandra 

öppnas fler vägar till kunskap upp och det är oftast lättare att komma förbi sina egna 

begränsningar. Det är dock viktigt att alla i gruppen har en tydlig uppgift för att koncentration 

ska kunna råda och lärande ska kunna ske (Elfström m.fl. 2008, s. 43). Även Jensen (2016, s. 

191) belyser positiva aspekter med att samarbeta mot ett gemensamt mål och menar att 

känslan av att göra något tillsammans oftast är mer tillfredställande än att göra det ensam. 

Eftersom det kräver en större grad av koncentration att samarbeta och bidra till ett gemensamt 

arbete än att endast lyssna på lärarens genomgång eller arbeta ensam väcker det mer intresse 

och fokus hos eleven (Jensen 2016, s. 192).  

 

En annan aspekt inom praktisk kunskapsinhämtning som Elfström m.fl. (2008, s. 42) 

framhåller som viktig är tillgängligheten till materialet. Finns det uppdukat i klassrummet 

ökar chanserna att eleverna vill utforska naturvetenskapens värld och Elfström m.fl. (2008, s. 

42) menar därför att materialet blir som ”den tredje pedagogen” förutom läraren och barnen 

själva.  

 

Teoretiska kopplingar 
 

De didaktiska grundfrågorna 
 

Enligt Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2017, s. 29) är didaktiken ofta tätt 

förknippad med pedagogiken men är något mer inriktad på själva undervisningsprocessen än 

pedagogiken som berör skola och utbildning i stort. Selander (2012, s. 204) beskriver att det 

brukar talas om tre didaktiska grundfrågor; Vad ska läras? Hur ska det läras? Varför ska det 

läras? Dessa frågor är kopplade till undervisningens innehåll, metod och syfte. Den första 
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frågan, vad som ska läras, handlar om vad undervisningen ska innehålla och vilka delar av 

kurs- och läroplan som innehållet ska belysa (Selander 2012, s. 204). Selander (2012, s. 204) 

belyser dock att detta är en något omstridd fråga eftersom dagens samhälle utvecklas i sådan 

takt att skolans relativt traditionella ramar inte rymmer alla nya områden av kunskap som 

dyker upp. Även Skolverket (2016b) belyser detta och kallar det för en ”tyst läroplan” där fler 

faktorer spelar in än de som finns utskrivna i läroplanen; ”Skolan är nämligen en plats för 

socialisering och överföring av normer, värderingar och samhällssyn och konstruktion av 

olika kollektiva identiteter, sociala samspel och roller”. Därefter kommer ”hur”-frågan, alltså 

hur detta innehåll ska läras ut och vilken metod som lämpar sig bäst i olika sammanhang. 

Selander (2012, s. 205) menar att vad som är en bra undervisning inte är enkelt att svara på 

men nämner faktorer som att utgå från elevernas erfarenheter, väcka intresse, ha en varierad 

undervisning och låta eleverna pröva själva och inte bara läsa om olika fenomen och metoder 

i böcker. Det viktiga är att hela tiden jämföra och reflektera över de metoder som används i 

undervisningen för att inte stå stilla (Selander 2012, s. 206). Eftersom metodvalen ofta är 

förankrade i den undervisningstradition som råder och framförallt lärarens erfarenheter, är det 

väsentligt att reflektion över den egna undervisningen sker kontinuerligt (Kansanen m.fl. 

2017, s. 31). Den sista frågan, varför ett visst innehåll ska undervisas och vad detta har för 

syfte menar Selander (2012, s. 206) är en djupare dimension av ”vad”-frågan. Syftet har även 

det en tydlig koppling till kurs- och läroplan men berör också anledningar till att ett visst stoff 

ska undervisas i en viss årskurs. Traditioner inom undervisningen måste ställas i förhållande 

till samhällsutvecklingen och en diskussion om på vilket sätt (varför) elever har behov av den 

kunskap de erhåller genom undervisning bör hållas menar Selander (212, s. 206). Matematik 

kan exempelvis läras för den egna personliga utvecklingen, för att kunna användas i fysiken 

eller för att kunna klara av den egna vardagsekonomin. Därför belyser Selander (2012, s. 207) 

att en reflektion kring detta bör ske eftersom lärare, skola och tidsepok spelar in på 

undervisningens utformning.  

 

De didaktiska grundfrågorna används i denna studie som teoretiskt ramverk till frågeställning 

1.    

 

Pragmatismen 

 

Pragmatismen är en teori om kunskap och lärande där huvudtesen innebär att människan ska 

ha praktisk användning av allt hon lär sig. Kunskapen ska gå att använda som ett verktyg för 

att tackla vardagliga problem och situationer och ska även vara möjlig att koppla till 

människans tidigare erfarenheter (Säljö 2014, s. 289). En annan föreställning som är 

framträdande inom pragmatismen är att teori och praktik inte bör hållas isär utan bör 

integreras med varandra för att kunna uppnå kunskap. En praktisk handling är på något vis 

alltid sammankopplad med teori eftersom det krävs en reflektion för att utföra den (Säljö 

2014, s. 289). Forskaren och filosofen John Dewey hade stort inflytande över den pragmatiska 

lärandeteorin. Dewey ville utveckla en skola som utbildande elever till framtidens 

medborgare i ett demokratiskt samhälle och ville också att skolans skulle anpassas till alla 

elevers olika behov genom att blanda teori med praktik för att hjälpa eleverna att ta till sig 

kunskap (Dewey 1980, s. 39). Han ansåg att det var viktigt att eleverna fick lära med alla 

sinnen, att undervisningen var anpassad efter varje elevs individuella behov och att skapande 

var en viktig aspekt för kunskapsinhämtning (Dewey 1980, s.120). Detta stred mot den 

tidigare konservativa synen på lärande som förespråkade en mer traditionell pedagogik och 

som såg på pragmatismen som ett direkt hot mot skolans fostrande roll (Säljö 2014, s. 290). 

Dewey blev också kritiserad då hans pedagogik ansågs ge lärarna mindre auktoritet eftersom 

eleverna gavs möjlighet till inflytande över hur undervisningen var utformad (Säljö 2014, s. 
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292). För Dewey var det viktigt att de erfarenheter barnen anskaffade sig i skolan hade nära 

koppling till deras vardagserfarenheter eftersom den traditionella undervisningen ofta skapade 

en klyfta däremellan. Han menade då att undervisningen inte bidrog till att eleverna 

utvecklade relevanta kunskaper de kan behöva i vardag och samhälle och ansåg att 

pedagogens uppgift var att ge eleverna möjlighet att bygga vidare på sina erfarenheter för att 

bättre förstå omvärlden (Säljö 2014, s. 291). Dewey ville också, enligt Säljö (2014, s. 294), 

tydliggöra skillnaden mellan att kunna återge fakta och att faktiskt har lärt sig något. Han var 

stark motståndare till ”korvstoppning” och menade att detta kunde undvikas genom 

meningsfull undervisning med tydliga motiv där eleverna får se riktiga resultat. Begreppet 

inquiry innebär att undervisningen utgår från ett problem eller en fråga och det menade 

Dewey var en viktig faktor för inlärning eftersom det är då vi kopplar in vår förståelse för att 

komma fram till en lösning på problemet (Säljö 2014, s, 295). Därför är en viktig förmåga hos 

pedagogen att kunna ta emot elevernas frågor och använda dem för att fördjupa deras 

kunskaper (Säljö 2014, s. 296).  

 

Deweys tre grundtankar om pragmatiskt lärande kan sammanfattas på följande sätt: 

 

 Om man verkligen vill lära sig ska man utgå ifrån sina intressen. Där finns en 

god grogrund för lärande. Det man redan vet något om är mer intressant än det 

man inte alls vet något om. 

 Vi lär genom att experimentera och undersöka, vilket huvudsakligen ska ske 

handgripligt och praktiskt. 

 Teori och praktik går hand i hand. De handlingar vi utför med lyckat resultat 

leder till att vi skapar teorier kring handlandet. Teorierna i sin tur motiverar 

oss att handla på ett visst sätt i framtiden. (Jensen 2016, s. 38) 

 

Pragmatismen används i denna studie som ett teoretiskt ramverk till frågeställning 2.  

 

Sociokulturella perspektivet 

 

Lev Vygotskijs teorier om kunskap, språk och utveckling mynnade ut i den sociokulturella 

synen på lärande. Vygotskij menade, enligt Elfström m.fl. (2008, s.31) att människan lär sig i 

alla sociala och kulturella situationer oavsett om de är konstruerade för lärande eller inte. Han 

ansåg också att kunskap inte bara var något individuellt som fanns inom varje människa utan 

att det även fanns i allra högsta grad mellan människor. Med det menade han att människor 

tillsammans, genom gemensamma erfarenheter, utvecklar ny kunskap genom samspelet dem 

emellan. Inom det sociokulturella perspektivet anses språket vara ett viktigt verktyg för 

lärande eftersom ”människan ser världen genom sitt språk” (Elfström m.fl. 2008, s.31). 

Vygotskij grundade begreppet ”närmaste utvecklingszonen” vilket belyser skillnaden av ett 

barns förmåga att lära sig på egen hand kontra under handledning av en pedagog eller en mer 

kunnig kamrat (Helldén 2010, s. 32). Den närmaste utvecklingszonen står för den kunskap 

som barnet är nära att besitta, det enda som behövs är vägledning. Studier har visat att det 

mest framgångsrika konceptet är då barn lär av varandra eftersom kunskapsglappet inte är lika 

stort då som mellan ett barn och en vuxen (Jensen 2016, s. 50). Vygotskij menade att det 

vetenskapliga språket utvecklas på annat vis än det vardagliga som oftast byggs på från 

grunden, alltså nedifrån och upp. I det vetenskapliga språket däremot kommer barn i kontakt 

med okända begrepp som de sedan måste konkretisera och koppla ihop med sina egna 

erfarenheter, alltså lär de sig uppifrån och ned (Helldén 2010, s. 32). Det är alltså i det sociala 

sammanhanget, i kommunikation med andra, som barnet enklast tar till sig kunskap. Det är då 

människor blir tänkande varelser och då vi får förståelse för omvärlden (Säljö 2014, s. 302). 
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Det sociokulturella perspektivet närmar sig det pragmatiska i många avseenden. Båda 

förespråkar ett socialt samspel där kunskapen växer fram genom möten mellan människor 

(Säljö 2014, s. 308). Skolan ses som en samlingspunkt där kopplingen till samhället i stort ska 

vara tydlig och lättillgänglig. Den kunskap elever utvecklar ska enligt båda de pedagogiska 

traditionerna vara kopplade till deras egna erfarenheter för att ge dem möjlighet att knyta ihop 

de abstrakta kunskaperna med de mer konkreta (Säljö 2014, s. 309). 

 

Det sociokulturella perspektivet används i denna studie tillsammans med pragmatismen som 

ett teoretiskt ramverk till frågeställning 2.  

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt NTA kan stödja lärares arbete och elevers 

lärande i naturorienterande ämnen i årskurs F-6. 

 

 På vilka sätt anser lärare att NTA inverkat på deras undervisning i 

naturorienterande ämnen och hur integrerar lärare NTA i NO-undervisningen? 

 På vilka sätt anser lärare att NTA bidrar till att stödja elevers lärande i 

naturorienterande ämnen? 

 

Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs vilka metoder som valts vid utförandet av studien, de urval och 

begränsningar som gjorts, etiska förhållningssätt, begreppen validitet, reliabilitet och 

objektivitet beskrivs och därefter följer en beskrivning av genomförande och analys. 

 

Val av metod 
 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar med 

NTA i låg- och mellanstadiet i en mindre stad i Sverige. Målet med en kvalitativ intervju är 

att få ett så djupgående och rikt material som möjligt genom att ställa enkla frågor till 

informanten (Trost 2005, s.7). Vilken metod forskaren väljer att använda i en studie beror på 

vilket syfte och frågeställning den har, alltså vad forskaren ämnar undersöka och upptäcka. Är 

målet att ta reda på vad människor har för attityd eller inställning till något för att kunna skapa 

sig en helhetsbild är kvalitativa studier att föredra (Larsen 2009, 23). I detta fall ligger 

intresset i att undersöka hur lärare resonerar om NTA-materialet och hur det inverkat på och 

integreras i deras NO-undervisning samt hur NTA inverkat på elevernas lärande, för att i 

slutändan hitta varierande mönster att diskutera kring. 

 

Det var viktigt för studiens resultat att få svar på samma frågor från lärarna för att ha 

möjlighet att hitta gemensamma mönster eller olikheter, däremot kunde samtalet däremellan 

och eventuella följdfrågor se något annorlunda ut. Enligt Kihlströms (2007, s. 50) beskrivning 

av en kvalitativ intervju var frågorna som ställdes öppna, alltså helt utan svarsalternativ, och 

de följdfrågor som ställdes följde informantens tankar och kom inte i någon speciell ordning. 

Detta kan kallas för en halvstrukturerad intervju där ett intervjuformulär används och frågorna 

har en tydlig koppling till studiens frågeställningar men ändå ger informanten stora möjlighet 

att tänka fritt i det aktuella ämnet med hjälp av öppna svar (Larsen 2009, s. 84). Då samma 

frågor ställs blir möjligheten att jämföra informanternas svar större vilket gör efterarbetet 

lättare (Larsen 2009, s. 84).  
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Urval och avgränsningar 
 

Från början var studien tänkt att rikta sig mot NO-lärare i årkurs 4-6 men då det visade sig 

vara relativt svårt att få tag på informanter som kunde ställa upp då tiden att utföra 

intervjuerna var begränsad, utökades studien till att innefatta NO-lärare i årskurs F-6. En 

förfrågan att delta i studien mailades ut dels till ett antal rektorer och studieadministratörer 

men även direkt till ett antal lärare i två olika kommuner. Målet var att få en spridning i var 

informanterna var verksamma för att göra en generalisering möjlig, men på grund av logistik- 

och tidsaspekter begränsades urvalet till dessa två kommuner. En lärare som mailades visade 

genast intresse och tackade ja till att medverka i studien. Ingen av rektorerna gav respons på 

mailet men en studieadministratör vidarebefordrade mailet till några lärare på skolan för 

ytterligare kontakt. Detta ledde dock inte till några intervjuer till studien eftersom ingen av 

dessa använde NTA i sin undervisning. Nästa steg var därför att kontakta samordnare av 

materialet som finns i varje NTA-aktiv kommun och då visade det sig att en sådan endast 

fanns i en av de utvalda kommunerna vilket alltså resulterade i ytterligare en avgränsning. 

Genom samordnaren upptogs kontakten med resterande sex lärare som även de tackade ja till 

att medverka i studien.  

 
Tabell 1. Presentation av informanterna och deras examensår, om de undervisar i låg- eller mellanstadiet, 

utbildning i naturorienterande ämnen, antal års erfarenhet av NTA samt vilka NTA-teman de undervisat i. 

 

 Examens-

år 

Utbildning i NO Erfarenhet 

av NTA 

NTA-teman 

Lärare 1-

mellanstadiet 

1994 Några få högskolepoäng, 

fått behörighet via 

erfarenhet 

Ca 4 år Flyta eller sjunka, Algebra och 

mönster, Rörelse och 

konstruktion, Kemiförsök, 

Kretsar kring el 

Lärare 2- 

lågstadiet 

1983 Utomhuspedagogik 10 

högskolepoäng, fått 

behörighet via erfarenhet 

Ca 3 år Balansera och väga, Testa teknik 

och Jord  

Lärare 3- 

mellanstadiet 

2005 Behörighet upp till 

årskurs 6 via 

utbildningen 

Ca 2 år Fjärilens liv, Kemiförsök, Från 

frö till frö, Flyta eller sjunka. 

Lärare 4- 

lågstadiet 

2011 Har ej behörighet i NO Ca 3 år Fast eller flytande, Balansera 

och väga, jämföra och mäta, 

förändringar 

Lärare 5- 

mellanstadiet 

2001 Behörighet upp till 

årskurs 3 via 

utbildningen 

Ca 2-3 år Förändringar, Från frö till frö, 

Kroppen (digitalt) 

 

Lärare 6- 

mellanstadiet 

2010 Behörig i årkurs 1-6 via 

utbildningen 

 

Ca 1-2 år Kemiförsök, Kretsar kring el 

Lärare 7- 

mellanstadiet 

2009 Har ej behörighet i NO Ca 2-3 år Jord, Rörelse och konstruktion, 

Kretsar kring el, Från frö till frö, 

Flyta eller sjunka 

 

 

De sju intervjuade lärarna har tagit sin examen mellan 1983-2011, fem av dessa tog sin 

examen under 2000-talet. Tre av de sju lärarna har behörighet i NO via sin utbildning, två av 

dem har fått behörighet efter många års undervisning i ämnena och två av dem har ingen 



 

 
 

11 

behörighet alls i NO. NTA har funnits att tillgå i kommunen sedan 2013 och lärarna har 

använt sig av materialet i 1-4 år. Eftersom två av lärarna (lärare 2 och 4) undervisar i 

lågstadiet och resten av lärarna i mellanstadiet skiljer sig de använda temana något åt och 

sammanlagt rör det sig om 12 olika teman.  

 

Etiskt förhållningssätt 
 

För att skydda de personer som ingår i denna studie har de etiska riktlinjer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet följts noggrant. Riktlinjerna (eller kraven) är framtagna för att all forskning 

ska ske med ett professionellt förhållningssätt där forskaren själv har ansvaret för att alla som 

ingår i studien behandlas bra och inte på något sätt far illa (Vetenskapsrådet 2009, s. 5). Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla som deltar i studien om dess 

syfte och vad deltagarnas uppgift är samt att deras deltagande är helt frivilligt 

(Vetenskapsrådet 2009, s. 7). Samtyckeskravet i sin tur innebär att forskaren försäkrar sig om 

att deltagaren samtycker till sitt deltagande och gäller det barn under 15 år måste även 

föräldrar uttrycka sitt samtycke till deras barns deltagande. Samtyckeskravet innebär också att 

den deltagande när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan utan att 

på något sätt utsättas för påtryckningar från forskaren (Vetenskapsrådet 2009, s. 9). 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska hantera personuppgifter, platser och 

andra uppgifter med största försiktighet för att inga obehöriga ska kunna komma åt dessa 

(Vetenskapsrådet 2009, s. 12). Till sist finns nyttjandekravet som innebär att all insamlad data 

bara får användas i forskningssyfte och alltså inte spridas vidare i andra syften 

(Vetenskapsrådet 2009, s. 14).  

 

Till de sju deltagande lärarna mailades ett informationsbrev (bilaga 1) ut där de kunde läsa om 

studiens syfte, hur den skulle genomföras, hur urvalet hade skett och hur det insamlade 

materialet skulle behandlas. De blev även informerade om att deras deltagande var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst samt att deras namn inte skulle 

förekomma i studien. I informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter till student och 

handledare ifall deltagarna skulle ha ytterligare frågor om studiens syfte eller utförande. Alla 

intervjuer spelades in för att slippa distraherande anteckningar och lärarna fick ge sitt 

medgivande till inspelningen innan den startade, något som Trost (2005, s. 54) lyfter som 

viktigt att respektera. 

 

Reliabilitet, validitet och objektivitet 
 

Två begrepp som är mycket viktiga att ha i åtanke vid utförandet av en studie är reliabilitet 

och validitet vilka ofta är tätt sammankopplade. Reliabilitet berör hur stor tillförlitlighet en 

studie har, hur noggrann den är och i vilken utsträckning det går att lita på resultatet (Trost 

2005, s. 111). Något annat som också förknippas med reliabilitet är att det ska vara möjligt att 

genomföra studien vid en senare tidpunkt och få samma resultat vilket är problematiskt med 

kvalitativa studier eftersom det ofta handlar om ämnen som kan förändras över tid (Trost 

2005, s. 111). I en kvalitativ intervjusituation kan dessutom tid, rum och stämning påverka 

informantens svar och detta bör också finnas i forskarens tankar vid analys av materialet 

(Larsen 2009, s. 81). Därför läggs stor vikt vid intervjuaren eller observatörens förmåga att 

registrera och bedöma situationer vilket kräver en del träning (Patel & Davidsson 2003, s. 

101). Ett sätt att öka reliabiliteten i en kvalitativ studie med intervju som metod är att försöka 

att inte inverka på svaren, exempelvis genom att undvika ledande frågor (Kvale & Brinkman 

2010, s. 295). Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att spela in intervjuerna eftersom det 
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möjliggör att gå tillbaka och lyssna på detaljer och säkerställa att svaren uppfattas på rätt sätt 

(Patel & Davidsson 2003, s. 101).  

 

Validitet i sin tur handlar om trovärdigheten hos kvalitativa studier, om den behandlar det den 

är avsett att mäta eller undersöka (Trost 2005, s. 113). Vid användning av kvalitativa metoder 

behöver forskaren tydligt kunna visa hur all data är insamlad samt på vilket sätt den är 

relevant i sin koppling till frågeställningar och studiens syfte (Trost 2005, s. 113). Validitet 

handlar också om hur forskaren tolkar informationen och validiteten ökar om forskaren kan 

visa en mångtydighet där olika tolkningar kan jämföras med varandra för att argumentera om 

den mest troliga av dem (Patel & Davidsson 2003, s. 103). En fördel hos kvalitativa studier är 

möjligheten att be informanten om ytterligare förklaringar vilket ofta leder till god validitet 

(Larsen 2009, s. 27).  

 

I studien eftersträvas också objektivitet, alltså att den ska hållas fri från personliga värderingar 

och föreställningar (Larsen 2009, s. 15). Intervjuaren har mycket liten egen erfarenhet av 

NTA-materialet som studien handlar om, men har dock hört lärare pratat om dess för- och 

nackdelar innan vilket naturligtvis kan ha påverkat objektiviteten i studien. Med en av 

informanterna finns en personlig relation vilket även det kan inverka på studiens resultat men 

i övriga fall är intervjusituationen det första mötet mellan intervjuare och informant.  

 

Genomförande 
 

Antalet intervjuade lärare var sju stycken som alla är kvinnor och arbetar i samma kommun i 

Sverige. Till dessa skickades ett informationsbrev ut med ytterligare information om vad 

intervjun skulle innebära samt information om de rådande etiska kraven. Lärarna fick inte ta 

del av frågorna innan intervjuerna utfördes, dels för att spara på lärarnas tid men även för att 

svaren skulle bli så sanningsenliga och icke inövade som möjligt.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt med lärarna och i fem av fallen skedde det på den skolan där 

respektive lärare arbetar och i två av fallen via Skype eftersom lärarna fick förhinder vid det 

planerade tillfället för intervjun. Intervjuerna tog ca 15-35 minuter och spelades in via 

inspelningsfunktionen på mobiltelefon eller Ipad. Enligt Trost (2005, s. 53) är det till stor 

fördel att spela in intervjun för att ha möjlighet att i efterhand gå tillbaka och lyssna på 

detaljer som ordval och tonfall hos informanten och det kan även vara nyttigt för att granska 

sin egen prestation som intervjuare. Det ger också full fokus till samtalet då intervjuaren inte 

behöver titta ner i pappret för att göra anteckningar (Trost 2005, s. 54). Frågorna (bilaga 2) 

ställdes i samma ordning till alla informanter men eventuella förtydliganden och följdfrågor 

skiljde sig något åt. I vissa fall kunde samtalet ledas in på ämnesområden som inte var 

relevant för studien och dessa delar har då tagits bort i transkriberingen av intervjuerna. 

Frågorna var kategoriserade för att säkerställa att det fanns en tydlig koppling till studiens 

syfte och öppna i sin utformning så som Larsen (2009, s. 84) beskriver det.  

 

Analys 
 

Efter genomförd intervju avlyssnades ljudfilen ett flertal gånger och transkriberades i form av 

en sammanfattning. Intervjuformuläret användes som grund vid transkriberingen och lärarnas 

svar på respektive frågor skrevs in i formuläret en efter en. Allt som inte hade en relevant 

koppling till frågorna eller frågeställningarna lämnades utanför och resten sammanfattades så 

noggrant som möjligt vilket kallas datareduktion (Larsen 2009, s. 98). Alla intervjusvar lades 

in i ett och samma dokument för att göra det möjligt att se mönster och olikheter vid den 
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kommande innehållsanalysen. En innehållsanalys innebär att intervjuerna transkriberas (görs 

om till texter), gemensamma teman eller kategorier eftersöks, materialet sorteras i de olika 

kategorierna för att därefter granskas och utvärderas mot tidigare forskning eller teorier 

(Larsen 2009, s. 102).  Efter flera genomläsningar av de transkriberade intervjuerna användes 

färgkodning för att urskilja de teman som upptäcktes.  

 

Innehållsanalysen har genomsyrats av de teoretiska ramverk som beskrivits i studiens 

bakgrund. De didaktiska grundfrågorna har varit utgångspunkten för frågeställning 1 gällande 

hur NTA inverkar på lärarnas arbete och hur NTA integreras i NO-undervisningen. Eftersom 

NTA:s syfte är att stödja lärare i deras planering och genomförande av NTA, har de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför använts som ett verktyg för analys. Ett flertal av de 

identifierade kategorierna inkluderar aspekter från flera av de didaktiska frågorna. 

Frågeställning 2 som rör de sätt som lärare anser att NTA kan stödja elevers lärande i NO 

kopplas i analysen till pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Vid 

innehållsanalysen upptäcktes en del likheter mellan de utvalda teoretiska perspektiven och 

lärarnas beskrivning av NTA, särskilt vad gäller elevernas lärande. Dessa två aspekter gjorde 

att det kunde urskönjas några gemensamma teman i informanternas svar från intervjuerna.  

 

Kopplat till frågeställningen; På vilka sätt anser lärare att NTA inverkat på deras 

undervisning i naturorienterande ämnen och hur integrerar lärare NTA i NO-

undervisningen? hittades följande teman: Underlättad planering, Material som möjliggör 

undersökande arbetssätt, Kompetensutveckling, Stöd för dokumentation och bedömning, 

NTA:s utrymme i NO-undervisningen samt Tiden påverkar val av innehåll och upplägg av 

undervisningen.  
 

Tabell 2. Funna teman och exempel på citat utifrån frågeställningen På vilka sätt anser lärare att NTA inverkat 

på deras undervisning i naturorienterande ämnen och hur integrerar lärare NTA i NO-undervisningen? 

 

Tema Citat 1 Citat 2 

Underlättad planering ”Sedan är det en tanke och en tråd 

genom alla uppgifter, man slipper sitta 

och uppfinna hjulet.” 

”Jag har ett bättre material att utgå ifrån nu, 

jag behöver inte ägna min tid åt att leta reda 

på material själv, jag vet att det här funkar. 

Innan fick man ju verkligen börja om från 

noll varje gång vilket var jobbigt.” 

Material som möjliggör 

undersökande arbetssätt 

”Det ger otroligt mycket möjligheter 

eftersom vi inte har något material alls 

på den här skolan och det skulle kosta 

alldeles för mycket för oss som en 

enskild liten skola att köpa in 

materialet.” 

”Det enda problemet är platsbristen, NTA 

borde prioriteras mer så man kan ha ett 

särskilt rum eller så där eleverna kan se 

materialet hela tiden, det tycker jag är 

viktigt.” 

Kompetensutveckling ”Genom att jag inte har någon 

utbildning i NO är det ju ett stort stöd 

och det gör även att jag blir mer 

intresserad av det själv också.” 

”Jag tycker också det är otroligt bra med 

utbildningarna vi får i temana, 

undervisningen blir inte slentrian utan man 

får inspireras och fräscha upp minnet i de 

olika områdena.” 

Stöd för dokumentation 

och bedömning 

”Bedömningen blir också enklare, jag 

behöver inte hitta på 

bedömningssituationer utan de finns 

där”  

 

”Eftersom det ofta är väldigt strukturerat så 

har man tillfälle att gå runt och lyssna in 

eleverna mycket. Det mesta dokumenteras 

också vilket gör att det finns tydligt underlag 

för bedömning” 
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NTA:s utrymme i NO-

undervisningen 

”Lådorna är inte heltäckande, jag 

känner ofta att jag vill ta in annat 

material för att de ska kunna visa sin 

kunskap på annat sätt, man lär sig på så 

många olika sätt. Ju fler ”hang-ups”, 

desto bättre är det ju.” 

”Man gör ju materialet till sitt. Jag använder 

det som en bas och ändrar sedan så det 

passar mig och mina elever.” 

Tiden påverkar val av 

innehåll och upplägg av 

undervisningen 

”Ibland är det väldigt mastigt och vissa 

delar väljer jag bort, oftast är det på 

grund av tidsbrist” 

”Vi brukar vara två vuxna under NTA-

lektionerna och då kan jag gå runt och lyssna 

på eleverna när de pratar vilket underlättar 

och även plocka ut par/grupper och lyssna 

extra på dem” 

Kopplat till frågeställningen; På vilka sätt anser lärare att NTA bidrar till att stödja elevers 

lärande i naturorienterande ämnen? hittades följande teman: Koppling till elevers 

erfarenheter och intresse, Individanpassad undervisning, Lärande genom samarbete och 

kommunikation samt Progression genom NTA. 
 

Tabell 3. Funna teman och exempel på citat utifrån frågeställningen På vilka sätt anser lärare att NTA bidrar 

till att stödja elevers lärande i naturorienterande ämnen? 

 

Tema Citat 1 Citat 2 

Koppling till 

elevers 

erfarenheter och 

intresse 

”Sedan får eleverna en helt annan glöd 

inför ämnet tycker jag, det väcker verkligen 

intresset för NO-ämnen och väcker 

upptäckarlusten hos dem genom att de får 

utforska en hel del själva.” 

”De som är lite i framkant kan man märka att 

de kopplar till vardagserfarenheter och då kan 

de bli att de andra hänger på och det blir en 

diskussion. När det händer så brukar jag gå 

ifrån planeringen lite och låta dem styra för att 

det ska få den här kopplingen och relatera till 

sina erfarenheter.” 

Individanpassad 

undervisning 

”Att barnen får göra praktiska saker, att 

man får använda olika lärandeformer för att 

ta in kunskap. Annars är det lätt att det blir 

mycket teoretisk, att man läser i böcker, 

tittar på filmer.” 

”Det abstrakta blir konkret genom lådan, när 

de får börja ”fippla” med materialet faller 

mycket på plats. Många tar inte till sig när vi 

går igenom och läser tillsammans, det är 

viktigt att deras egen tankeverksamhet sätter 

igång.” 

Lärande genom 

samarbete och 

kommunikation 

”Kommunikativa förmågan, att kunna dra 

slutsatser och det biten har absolut ökat 

genom NTA. Även analyserandet, vad har 

vi kommit fram till, varför blir det så. Det 

blir ofta väldigt tydliga genomgångar när 

man använder materialet, man måste 

sammanfatta och ta upp hur de har tänkt.” 

”Det har även blivit mer av det 

kommunikativa, argumentera och diskutera 

och att lära sig att lyssna på andra. Jag 

behöver inte leta tillfällen till det utan det sker 

automatiskt genom NTA.” 

Progression 

genom NTA 

”Dokumentationen kan vara lite svårt för 

vissa men det ser jag också till att lägga på 

deras nivå. Vi tar fram matriser till de olika 

lådorna så de kan ta ansvar själv över hur 

de väljer att dokumentera. Jag tycker att 

många behöver ta lite mer ansvar själv och 

det får de genom dessa matriser tycker jag.” 

”Vi jobbar med lådorna i lågstadiet också så 

de är redan vana med koncepten när de 

kommer upp till mellanstadiet. Det blir ju en 

progression i materialet vilket utmanar 

eleverna på ett bra sätt. De får lära sig ta 

ansvar för sitt lärande tidigt vilket är bra när 

de sedan ska upp i högstadiet.” 
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Resultat 
 

I denna del av uppsatsen presenteras lärares syn på hur NTA inverkar på deras egen planering 

och undervisning i NO och även hur NTA kan stödja elevernas lärande. Efter det följer en 

sammanställning av hur lärarna svarat på intervjufrågorna kategoriserat i de teman som 

tidigare redovisats under analysavsnittet. Avslutningsvis finns en sammanfattning av 

resultatet. 

 

NTA:s inverkan på lärarnas planering och undervisning 
 

Följande teman är kopplade till den första frågeställningen; På vilka sätt anser lärare att NTA 

inverkat på deras undervisning i naturorienterande ämnen och hur integrerar lärare NTA i 

NO-undervisningen? 

 

Underlättad planering 
 

Samtliga lärare intygar att NTA gett dem en lättnad i arbetsbördan i deras planering av syfte, 

innehåll och metod i undervisning i de naturorienterande ämnena. En genomgående faktor 

som gör att lärarna tycker att NTA-materialet underlättar framför allt planeringen är att det, 

till varje uppgift i samtliga teman, finns en detaljerad och uttänkt koppling till läroplanen, 

vilket synliggör syftet med undervisningen.  

 

Flera lärare beskriver materialet som mycket strukturerat och enkelt att följa eftersom alla 

uppgifter följer en röd tråd vilket gör hela planeringsstadiet enklare. Två av lärarna (lärare och 

6) anger att de med hjälp av NTA ”inte behöver uppfinna hjulet en gång till” och syftar till att 

då konceptet är färdigt att användas när det anländer till skolan behöver de inte börja om att 

planera varje gång de ska undervisa i ett visst område.  

 

Lärare 1, 4, 6 upplever att kontakten med kommunens samordnare för NTA fungerar väldigt 

bra och de har tillsammans på respektive skola utarbetat ett ungefärligt, rullande schema för 

när vilken lärare ska få en viss låda. Lärarna anger att det ger en bra överblick vilket gör det 

enklare att planera undervisningen i naturorienterande ämnen långsiktigt och i ett större 

perspektiv och lärarna anser att även den aspekten gör deras arbete enklare. Då schemat är 

inarbetat kommer lärarna alltså få samma låda nästa tillfälle de har en viss årskurs vilket även 

det underlättar planeringsarbetet. Lärarna är då förberedda på hur materialet är utformat och 

de har haft tid på sig att välja bort eller lägga till det material som behövs för att det ska passa 

undervisningen i deras klass.  

 

Flera av lärarna belyser att det är några förmågor och delar av kunskapskraven och det 

centrala innehållet som behandlas betydligt mer sedan de började använda sig av NTA. 

Analysförmågan och kommunikationsförmågan framhäver lärare 1, 5 och 7 att eleverna mer 

frekvent får tillfälle att öva på vid användning av NTA och lärare 1 beskriver det så här; ”I 

svenska och SO har analyserande och kommunikation alltid haft en stor del och så tycker jag 

det har blivit med NO nu på senare år också. Nu trycker ju läroplanen på det även i de 

ämnena. Det tycker jag att lådorna bidrar till”. Lärare 5 menar att kommunikation- och 

analysdelen sker automatiskt vid användning av NTA och framhåller att hon inte behöver leta 

tillfällen till det.  

 

Material som möjliggör undersökande arbetssätt 
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Samtliga lärare beskriver att NTA-lådorna ger tillgång till material som möjliggör 

användandet av ett undersökande arbetssätt i NO-undervisningen. Lärarna vittnar 

samstämmigt om att denna typ av material varit mycket begränsat innan de började använda 

sig av NTA. Uttalanden som stämmer väl in på den synen är ”Vi har inte ens en varsin lupp 

till barnen, så krasst är det” (lärare 4) och ”Bara att be om en påse jord kan vara riktigt svårt 

eftersom pengarna tar slut snabbt” (lärare 5).  Samtliga lärare menar att skolan inte har råd att 

köpa in det material som behövs för att kunna möjliggöra denna typ av praktiska övningar och 

i det avseendet tycker alla de intervjuade lärarna att NTA är en stor tillgång i deras 

undervisning;  

 
”Det ger otroligt mycket möjligheter eftersom vi inte har något material alls på den här 

skolan och det skulle kosta alldeles för mycket för oss som en enskild liten skola att köpa in 

materialet. Det är jätteviktigt för oss att få den här lådan” (lärare 6),  

 

”Vi har väldigt dåligt material på skolorna att göra laborationer. NTA ger framförallt 

möjlighet till roligare undervisning” (lärare 3) 

 

Både lärare 2 och 6 berättar hur de tidigare inte kunnat undervisa de delar av det centrala 

innehållet som rör elektronik men att NTA nu gjort detta möjligt; ”När det gäller temat 

Kretsar kring el kan jag äntligen jobba praktiskt med el-delen i det centrala innehållet, det har 

jag inte kunnat innan” (lärare 6). 

 

Lärare 4 lyfter även vikten av att NTA materialet är synligt för eleverna hela tiden, inte bara 

när de faktiskt ska användas till sitt tänkta syfte;  

 

”Det enda problemet är platsbristen tycker jag. NTA borde prioriteras mer så man 

kan ha ett särskilt rum eller så där eleverna kan se materialet hela tiden, det tycker 

jag är viktigt. Jag hade möjlighet till det en gång och då använde eleverna materialet 

till en bilduppgift och inspirerades av det vilket var väldigt kul”.  

 

Kompetensutveckling 
 

Flera av lärarna beskriver hur den utbildning som de får kopplat till respektive NTA-låda 

stärker deras didaktiska kompetens och ämneskompetens samt ger dem ett ökat intresse för 

naturvetenskap. Detta, menar lärarna, har en positiv inverkan på upplägg och genomförande 

av undervisningen i naturorienterande ämnen. NTA:s syfte med temautbildningarna är att 

utbilda och inspirera lärare och detta anknyter de intervjuade lärarna till i sina beskrivningar. 

Både lärare 4 och 5 anser att temautbildningarna i NTA ger större chans till en likvärdig 

undervisning i NO eftersom det stöttar nyutbildade och obehöriga lärare. De anser också att 

det ger en stor trygghet eftersom det finns en arbetsgång som noggrant kan följas vilket ger de 

lärare som är osäkra inom ett visst ämne eller ämnesområde stöttning och vägledning. Lärare 

1, som inte har utbildning i NO utan fått behörighet via erfarenhet instämmer och säger att; 

”Jag som inte har utbildning i NO-ämnena har ju inte en massa material att ösa ur mig. Man 

får läsa sig till det man ska lära ut i NTA ofta och då hjälper lådan till”. Lärare 7, som inte har 

behörighet i NO, är av samma mening och säger att; 

 
”Genom att jag inte har någon utbildning i NO är det ju ett stort stöd och det gör även att jag 

blir mer intresserad av det själv också. Jag känner nu efter att ha använt NTA att jag gärna 

skulle gå lärarlyftet och läsa NO för att få behörighet i det, det har gjort mig intresserad. 

Temautbildningarna stöttar ju mig enormt genom att jag inte har utbildningen” 
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Kompetensutvecklingen lärarna erhåller via temautbildningarna har också en mer inspirerande 

roll för de som har utbildning i NO-ämnen och för de som fått behörighet genom erfarenhet. 

Lärare 5 menar att utbildningarna medför att undervisningen blir mindre slentrian och att den 

ger henne möjlighet att fräscha upp minnet inom olika ämnesområden vilket gör att 

undervisningen får bättre kvalitet. Lärare 3 säger också att de tips på upplägg av 

undervisningen de får ger mycket inspiration och det anser hon är bra för de lärare som varit 

aktiva ett tag. Det lärare 4 tycker är det bästa med temautbildningarna är att de faktiskt får 

utföra de flesta experimenten själva och inte bara lyssna på hur det kan gå till. Detta tycker 

hon ger en stor trygghet då hon väl ska hålla i lektionerna eftersom hon fått erfarenhet själv 

och enklare kan möta elevernas frågor och funderingar.  

 

Lärare 3 beskriver hur ämneskompetensen är viktig eftersom det kan verka styrande för vad 

som diskuteras på NTA-lektionerna Hon menar att ett ämne som läraren vet mycket om kan 

utmynna i en lång diskussion tillsammans med eleverna medan det läggs mindre tid på de 

andra ämnena som läraren inte är lika trygg i och där spelar alltså utbildning och 

kompetensutveckling in. 
 

Stöd för dokumentation och bedömning 
 

Några lärare nämner hur NTA-materialet har gett dem stöttning kring hur formativ och 

summativ bedömning inom NO kan utformas. Lärare 1 och 5 anger att strukturen i 

uppgifterna som finns i lådorna gör det enklare för dem att bedöma praktiska moment inom 

NO;  

 
”Bedömningen blir också enklare, jag behöver inte hitta på bedömningssituationer utan de 

finns där” (lärare 5) 

 

”Eftersom det ofta är väldigt strukturerat så har man tillfälle att gå runt och lyssna in 

eleverna mycket. Det mesta dokumenteras också vilket gör att det finns tydligt underlag för 

bedömning” (lärare 1).  

 

Genom den tydliga dokumentationen tycker lärare 4 att NTA också är ett ”Bra verktyg för 

mig i kommunikationen med föräldrar, jag kan tydligt visa vad vi gjort och varför”. Även 

lärare 2 uttrycker föräldrakommunikationen som en positiv aspekt med NTA: 

”Dokumentationen är jättebra som underlag när vi ska utvärdera undervisningen och är bra att 

använda vid utvecklingssamtal så man kan visa föräldrar vad man gör och även för att 

eleverna ska minnas vad vi gjort”. 

 

Lärare 4 är tydlig med att det är det praktiska ”görandet” som är det viktiga i NTA-materialet 

och att hon är noga med att inte låta dokumentationen av uppgifterna ta över och göra 

undervisningen tråkig eller jobbig. Hon berättar att hon därför använder sig mycket av digitala 

hjälpmedel så som Ipads för att underlätta dokumentationsdelen. De tar bilder och filmar de 

undersökningar och experiment som utförs och hon menar att detta är en mycket bra strategi 

eftersom eleverna då kan gå tillbaka och se vad de gjorde för att bli påminda och eventuellt 

reda ut oklarheter.  

 

Lärare 3 berättar också att hon brukar anpassa dokumentationsdelen efter de elever hon har. 

Hon och hennes kollegor brukar hjälpas åt att ta fram bedömningsmatriser som utgår från den 

aktuella NTA-lådan där eleverna själva får bestämma vilken nivå de vill nå med sin 

dokumentation. Läraren menar att de elever som har svårt med skrivandet då inte behöver 

känna sådan stor press utan kan skriva (eller berätta muntligt för läraren) vad de upptäckt i 
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undersökningarna. Hon poängterar vikten av att dokumentationen inte ska kännas jobbig för 

eleverna. De elever som har lättare att skriva kan öka på svårighetsgraden på sin text och lära 

sig ta ansvar över sitt lärande och utveckling.  
 

NTA:s utrymme i NO-undervisningen 
 

Lärarna ger en något skild bild av vilket utrymme NTA ges i undervisningen i stort. Vissa av 

lärarna uppger att de utgår från NTA och kompletterar med det material som de tycker fattas 

medan andra lärare förklarar att NTA endast är ett komplement till deras ordinarie 

undervisning. Lärare 2 beskriver det på följande sätt; ”Just när man gått kursen är man ju så 

uppfylld av det och då kör jag på, varje NO-timme. När jag inte har lådan kör jag på med 

annat som också ska hinnas med”. Lärare 2 berättar också att hon brukar använda sig av alla 

uppgifter som finns med i materialet, i den ordningen de står angivna. Även lärare 3 brukar 

vanligtvis fokusera på NTA-lådan i NO-undervisningen när hon har tillgång till den eftersom 

hon tycker det är enklare att få till en bra undervisning då. Även hon använder sig av alla 

delar som ingår i lådan men berättar att hon brukar anpassa det så det passar just hennes 

elever och att hon ibland kompletterar med teoretiskt material eller filmer för att förtydliga 

vissa delar. Lärare 7 anger att NTA utgör en relativt stor del av hennes NO-undervisning. 

Dock poängterar hon att det är viktigt att göra materialet till sitt och anpassa till den aktuella 

elevgruppen för att det ska ge maximal effekt. Hon belyser också vikten av att vara kritisk i 

sitt användande av NTA i undervisningen och inte bara lita på att alla viktiga delar i 

läroplanen kommer med. 

 

Lärare 5 ser NTA som ett bra komplement till hennes övriga undervisning men berättar att 

hon även innan hon började använda sig av materialet hade många praktiska moment i sin 

undervisning. Hon förklarar integreringen av NTA: ”Jag har NO flera gånger i veckan, när jag 

har en NTA-låda synkar den med min övriga planering så jag varvar med annat material och 

integrerar lådan i arbetsområdet”. 

 

Flera av lärarna kopplar också in andra ämnen vid arbetet med NTA-lådan. Lärare 4 berättar 

hur hon genom arbete med lässtrategier integrerar svenskämnet och i vissa fall då uträkningar 

krävs integreras lådan i matematikämnet. På skolan där lärare 6 arbetar är undervisningen 

upplagd på ett något annorlunda sätt. Hon berättar att de har tre kärnveckor där de undervisar i 

svenska, engelska och matematik och att de därefter har två temaveckor där fokus ligger vid 

NO- teknik- och SO-undervisning. Därför blir det naturligt för henne att integrera SO i arbetet 

med NTA-lådan och hon förklarar hur de bland annat arbetade med energibegreppet i SO 

samtidigt som de använde NTA-lådan Kretsar kring el.  

 

Tiden påverkar val av innehåll och upplägg av undervisning 
 

Flera lärare lyfter tid som en faktor som begränsar vilka delar av NTA som används i 

undervisningen och hur dessa integreras i undervisningen. Dessa lärare menar att det händer 

att de inte har tid att använda alla uppgifter som finns i NTA-lådorna eftersom de ofta är 

tidskrävande och tunga i sin utformning; ”Ibland är det väldigt mastigt och vissa delar väljer 

jag bort, oftast är det på grund av tidsbrist” (lärare 5). Även lärare 2 och 3 nämner 

tidsaspekten som ett hinder och belyser att det ofta tar en del tid med förberedelserna inför de 

olika uppgifterna som finns inkluderade i lådan men även undanplockning av material efter 

lektionen är tidskrävande. Lärarna menar att detta ibland kan göra att vissa uppgifter inte 

hinns med och att sortering av material, förberedelser och undanplockning bör finnas med i 

planeringen av lektioner med NTA vilket många gånger inte korrelerar med lärarnas redan 

pressade scheman. Lärare 1 har liknande syn vad gäller tiden som krävs och menar att även 
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hon måste hoppa över uppgifter ibland eftersom arbetspassen ofta är för korta och hon ”har en 

förmåga att sväva ut”. Hon beskriver exempelvis att hon hoppat över de sista tre uppgifterna i 

temat Rörelse och konstruktion.   

 

Lärare 5 förklarar att hon prioriterar de praktiska delarna av materialet och har någon gång 

uteslutit bilduppgifter och dokumentation eftersom hon tyckt dessa varit överflödiga. Lärare 7 

menar att hon valt bort uppgifter vid upprepade tillfällen, dock inte enbart av tidsbrist utan 

även på grund av att de var för svåra för eleverna, att hon kände sig osäker på hur hon skulle 

bedöma dem.  

 

Tidsfaktorn påverkar även hur lärarna väljer att lägga upp undervisningen kopplat till NTA i 

form av att arbeta i mindre grupper alternativt genom att ta in extra lärarresurser. Här handlar 

det dock om att få tid för att lyssna till varje elev. Två av lärarna (4 och 5) nämner vikten av 

att få tid med varje elev under NTA-lektionerna och har löst det genom att arbeta i halvklass 

eller genom att ha en extra resurs i klassrummet. Lärare 4 berättar hur hon lyckats få till 

halvklass under två lektionstimmar i veckan där hälften av eleverna har idrott och resten har 

NO med henne. Då passar hon på att undervisa i NTA eftersom hon har mer tid att gå runt i 

klassen och lyssna och menar att detta gör att alla verkligen hinner bli sedda. Lärare 5 berättar 

om sin situation med en extra resurs i klassrummet; ”Vi brukar vara två vuxna under NTA-

lektionerna och då kan jag gå runt och lyssna på eleverna när de pratar vilket underlättar och 

även plocka ut par/grupper och lyssna extra på dem”.  
 

NTA som stöd för elevernas lärande  
 

Följande teman svarar till frågeställningen; På vilka sätt anser lärare att NTA bidrar till att 

stödja elevers lärande i naturorienterande ämnen? 

 

Koppling till elevers erfarenheter och intresse 
 

Lärarna beskriver i intervjuerna hur NTA-materialet kan stödja elevers lärande i 

naturvetenskap genom koppling till elevernas tidigare erfarenheter och intresse. Alla lärare 

framställer hur de mestadels mötts av positiva reaktioner från eleverna då de berättat att de 

ska använda sig av NTA-lådan. Den positiva attityden verkar hålla i sig under hela arbetet 

med materialet och väcker enligt lärarna nyfikenhet och intresse för undersökningar och NO-

ämnet i stort och hjälper dem att göra undervisningen relevant för eleverna; ”En stor fördel är 

att eleverna blir väldigt taggade och glada när de ser att vi ska jobba med NTA, det väcker en 

törst för kunskap” (lärare 5), ”Sedan får eleverna en helt annan glöd inför ämnet tycker jag, 

det väcker verkligen intresset för NO-ämnen och väcker upptäckarlusten hos dem genom att 

de får utforska en hel del själva” (lärare 7). 

 

Lärarna beskriver även hur NTA-materialet ger möjlighet att koppla elevers 

vardagserfarenheter till de nya erfarenheter av naturvetenskapens fenomen som de får genom 

NTA. Lärarna är överens om att detta främst sker genom diskussioner. Genom att diskutera 

före, under och efter undersökningarna får eleverna dela sina tankar och erfarenheter och flera 

av lärarna anger att de då kan pausa den planerade undervisningen för att eleverna ska få 

möjlighet att göra dessa kopplingar. Lärare 4 beskriver; 

 
”De som är lite i framkant kan man märka att de kopplar till vardagserfarenheter och då kan 

de bli att de andra hänger på och det blir en diskussion. När det händer så brukar jag gå ifrån 

planeringen lite och låta dem styra för att det ska få den här kopplingen och relatera till sina 
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erfarenheter. Det tror jag kommer mycket från min bakgrund som förskolelärare eftersom 

man jobbar väldigt mycket så där, låter elevernas nyfikenhet och erfarenheter styra”   
 

Lärare 7 menar också att diskussionerna är viktiga när det kommer till att koppla 

vardagserfarenheter till de erfarenheter som eleverna erhåller med hjälp av NTA och tycker 

att det finns bra diskussionsunderlag i materialet. Lärare 6 har märkt att möjligheten att göra 

dessa kopplingar skiljer sig mycket åt beroende på vad det är för tema de arbetar med samt 

vilka erfarenheter eleverna har sedan tidigare; 

 
”Jag jobbar just nu på en liten skola på landet och här är eleverna vana att gräva i jorden, de 

har koll på fjärilar och hur de utvecklas. Kemilådan däremot blir lite mer abstrakt för dem. 

Sen kan jag tänka mig att barnen på stadsskolorna kanske har mindre koll på just de delarna, 

att gräva i jord och andra aktiviteter man gör ute i naturen” 

 

Lärarna diskuterar under intervjuerna huruvida eleverna genom NTA får möjlighet att själva 

komma på forskningsfrågor och utforska det som intresserar dem. Många av lärarna anser att 

materialet i sig är relativt styrt och inte öppnar upp särskilt mycket för att eleverna ska få 

möjlighet till utsvävningar och egna undersökningar. De beskriver arbetsgången som att de 

följer NTA:s tänkta upplägg först och efter det får eleverna eventuellt chans att utforska själva 

om tiden räcker till. Lärarna beskriver hur det är lite olika frihetsgrad beroende på vilken 

NTA-låda det handlar om men alla är överens om att det är bäst att följa strukturen för att 

kunna komma fram till det tänkta resultatet. Flera av lärarna nämner att elevernas möjlighet 

till egna undersökningar beror mycket på hur läraren väljer att ta sig an materialet; ”Där tror 

jag det handlar om att man som pedagog måste lita på sig själv och våga släppa det lite fritt” 

(lärare 4), ”Det blir ju vad man gör det till som pedagog, man kan ju enkelt låta dem forska 

vidare i det som intresserar dem” (lärare 6).   
 

Individanpassad undervisning 
 

De allra flesta av de intervjuade lärarna anser att NTA-materialet är anpassat, alternativt 

enkelt går att anpassa till alla elever oavsett behov, vilket har en positiv inverkan på elevernas 

lärande i de naturorienterande ämnena. Lärarna menar att materialet möjliggör många olika 

typer av inlärning vilket gör att det finns något som passar alla elever. Genom materialet får 

eleverna utföra praktiska övningar, läsa teoretiskt material, se på och måla bilder och 

sammanfatta både muntligt och skriftligt. Lärare 4 menar att det är en stor fördel att eleverna 

får möjlighet att känna, lukta och ta in kunskapen med många fler sinnen än då de till exempel 

läser i en lärobok. Lärare 3 förklarar det på följande sätt;  

 
”Vissa elever tar in kunskap väldigt lätt teoretiskt, vissa gillar film, vissa vill prova. Genom 

NTA får man in alla olika aspekter på ett enkelt sätt så det passar alla. Jag tycker det är 

lättare att fånga alla elever genom NTA”. 

 

Lärare 4 berättar i intervjun att hon har två nyanlända elever i sin klass och inte heller de har 

några problem att följa med i materialet. Detta tror hon beror mycket på att hon, även innan 

hon började arbeta med NTA, är noga med att introducera och förbereda eleverna på de nya 

begrepp de kommer möta innan de sätter igång med arbetet. Hon berättar att de ofta använder 

sig av lässtrategier i samtliga ämnen (mest RT-metoden som står för reciprocal teaching) 

vilket gör att eleverna bland annat är vana vid att ställa frågor, detektera och reda ut nya 

begrepp och ställa hypoteser. Lärare 1 nämner dock ett möjligt hinder med NTA för de elever 

som har svårt att koncentrera sig en lägre stund;  
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”Det kan ibland vara svårt för de elever som inte fixar när det är mycket runtomkring, det är 

ju en del ansvar som läggs på eleverna. Detta kan bli ett störande moment. Kanske lite svårt 

att individanpassa materialet. Genom att det är mycket diskussioner kan man ibland tappa en 

del elever där som inte orkar eller har intresse för ämnet”     

 

Hon belyser ändå att den praktiska delen av materialet ofta kan väga upp detta och stötta de 

elever som har svårt att sitta still eftersom de då får använda sina händer och testa nya saker. 

Däremot tycker hon att det hade varit bra med en extra resurs i klassrummet under dessa pass 

just för att stödja de elever som ”har myror i brallan”.   

 

Lärande genom samarbete och kommunikation 
 

Kommunikation och samarbete är två begrepp som frekvent dyker upp när lärarna beskriver 

arbetet med NTA och som de menar stödjer elevernas lärande i naturorienterande ämnen. 

Många av dem verkar tycka att det är två av de viktigaste fördelarna med att använda sig av 

NTA i NO-undervisningen och att elevernas möjlighet att utöva dessa förmågor har ökat 

markant genom användning av materialet. Genom de tydliga genomgångar och 

sammanfattningar som materialet ger möjlighet till anser många av lärarna att alla elever 

”fångas upp” med hjälp av de kommunikativa delarna och det öppnar upp för att kunna dra 

slutsatser och diskutera resultatet i undersökningarna. Som beskrivet under frågeställning 1 

anger lärare 5 att NTA gör att hon med lätthet får med den kommunikativa delen i 

undervisningen utan att ens behöva tänka på det vilket hon tycker underlättar hennes arbete.  

 

Att eleverna får öva på att samarbeta tycker lärarna är en stor fördel med NTA och leder till 

bättre samhörighet och god stämning i klassrummet i stort. Lärare 4 förklarar att; 

 
”Sen tycker jag det är toppen att de får jobba tillsammans, man lär sig att samarbeta och 

komma fram till saker tillsammans. Ibland jobbar vi i par ibland grupper. Det gäller att stötta 

eleverna i alla nya begrepp som kommer och då är de toppen att de får jobba med det 

praktiskt och hjälpa varandra” 

Lärare 5 berättar även hon hur hon ser grupparbete som en chans för eleverna att både lära sig 

och samtidigt hjälpa andra. Hon brukar tänka lite olika när hon sätter ihop grupper men ofta 

tänker hon att de starkare eleverna får chans att utveckla sin kommunikativa förmåga genom 

att förklara på olika sätt för en elev som är lite svagare kunskapsmässigt. Den eleven har då 

möjlighet att få andra förklaringar än de hon som lärare kan ge vilket hon ser som en stor 

vinst. I de fall där samarbete kan bli ett hinder för elever förklarar lärare 7 att det brukar gå att 

komma runt det; ”Det finns ju de elever som tycker det är jobbigt att samarbeta men jag 

tycker alltid att det går att anpassa. Antingen att de får vara själva eller att de gör det muntligt 

med mig som lärare”. 
 

Progression genom NTA 

 

Flera av lärarna menar att eleverna genom NTA får en naturlig progression i sitt lärande i 

naturorienterande ämnen genom att materialet så tydligt följer läroplanen och kan användas 

ända från förskolan upp till årskurs nio. Om materialet börjar användas redan i förskolan 

menar lärarna att arbetet och undervisningen med NTA går mycket enklare genom att 

eleverna har vana att använda konceptet och framför allt att de är vana att ta ansvar och 

samarbeta. Lärare 4 beskriver den aspekten så här;  
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”Det kan bli en del tjafs om vem som ska göra vad i början genom att de samarbetar men det 

är ju en progression som sker med materialet och de lär sig snabbt. Jag tror verkligen att 

NTA förbereder eleverna på det som kommer i högstadiet, det ska bli väldigt spännande att 

se om det märks någon skillnad om några år” 

 

Även vad gäller förmågan att koppla ihop sina vardagserfarenheter med de nya erfarenheterna 

de får genom NTA anser lärare 4 att det sker progressivt eftersom de kontinuerligt återkopplar 

och diskuterar det som undersöks. Lärare 6 beskriver att de på hennes skola börjar använda 

NTA på lågstadiet vilket gör att eleverna redan är vana konceptet när de kommer upp till 

henne på mellanstadiet och det tycker hon underlättar arbetet väldigt mycket. Hon anser att 

materialet öppnar upp för eleverna att ta mer och mer ansvar för sitt eget lärande vilket är 

positivt inför högstadiet. 

 

Den tydliga strukturen och att eleverna får börja öva tidigt på att dokumentera nämner flera av 

lärarna som viktiga aspekter för elevernas progression. Lärare 3 nämner också elevernas 

framtida högstadiestudier och menar att de genom NTA får kunskap om hur en labbrapport 

kan vara utformad. De matriser för bedömning som hon och hennes kollegor tagit fram till de 

olika NTA-temana tycker hon också gör att eleverna lär sig ta ansvar och ger dem möjlighet 

att hela tiden öka ”svårighetsgraden” i deras dokumentationer. 

 

En önskan lärare 4 uttrycker är att de ord och begrepp som dyker upp inom NO-

undervisningen i lågstadiet borde börja bearbetas redan i förskolan och i förskoleklassen. Hon 

belyser att lärarna där ofta pratar runt begreppen istället för att nämna det faktiska ordet eller 

begreppet och detta tycker hon är missvisande. Hon önskar alltså ett samarbete mellan 

förskola, förskoleklass, låg- och mellanstadie för att synliggöra och arbeta med progressionen 

gällande dessa ord och begrepp.  

 

Resultatsammanfattning 
 

Gällande frågeställning 1 om hur NTA inverkar på lärares planering och undervisning samt 

hur NTA integreras i NO-undervisningen var det övervägande positiva åsikter från lärarna. 

Det faktum att NTA-materialet har tydliga lärarhandledningar med koppling till läroplan och 

kursplaner ansåg alla lärare vara ett stort stöd i deras planering av undervisning och flera 

lärare tog också upp fördelen med ett gott samarbete med NTA-samordnaren eftersom detta 

underlättade mycket i deras långsiktiga planering. En annan positiv aspekt som kom upp var 

att lärarna ansåg att övning av den praktiska förmågan, analysförmågan och 

kommunikationsförmågan sker mycket mer frekvent nu i och med NTA. Den tidigare bristen 

på material att använda i NO-undervisningen var också något samtliga lärare talade om. De 

menade att det blivit enklare för dem att inkludera praktiskt undersökande arbete i 

undervisningen eftersom de genom NTA alltid får ett färdigt, komplett material levererat till 

skolan. Även den kompetensutveckling som NTA erbjuder såg lärarna som en mycket positiv 

aspekt både i utbildningssyfte för nya eller outbildade lärare men även som inspiration och 

stöd för de lärare som varit verksamma ett tag. Ytterligare en aspekt som är positiv enligt 

lärarna är att NTA stöttar dem att få med dokumentation i undervisningen vilket leder till att 

arbetet med formativ och summativ bedömning är enklare. Det är dock viktigt att anpassa 

svårighetsgrad av dokumentationen efter eleverna för att inte göra NTA till något svårt eller 

tråkigt. Lärarna diskuterar också hur stor del av NO-undervisningen som utgörs av arbete med 

NTA och där visar resultatet lite skilda åsikter. En del av lärarna ser NTA endast som ett bra 

komplement till sin övriga undervisning medan andra ser det som huvuddelen av NO-

undervisningen. En del lärare talar också om att de integrerar NTA-materialet i andra ämnen 
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medan andra bara arbetar med materialet under NO-undervisningen. Slutligen belyser lärarna 

några eventuella hinder med materialet kopplat till tidsåtgång och utrymmesbrist. En lärare 

anser att materialet kräver utrymme som tyvärr inte finns på de flesta skolor och menar att det 

med enkelhet kan integreras och användas i fler ämnen om det bara fanns plats. Att 

förberedelser och undanplockning av materialet tar tid är lärarna överens om. En del av dem 

nämner även att det kan vara svårt att hinna med alla uppgifter eftersom de inte har tillräckligt 

med lektionstid i NO och tycker det är tråkigt de gånger de måste avbryta aktiviteter eller 

diskussioner där elever visar intresse på grund av tidsbrist.  

 

Vad gäller frågeställning 2 om hur NTA kan stödja elevers lärande i NO menar lärarna att 

materialet väcker ett engagemang och nyfikenhet hos eleverna vilket leder till ökat intresse för 

NO-ämnen i stort. Däremot öppnar inte NTA-materialet i sig upp för eleverna att göra egna 

undersökningar utan det anser lärarna är upp till dem själva att anpassa undervisningen med 

NTA så att eleverna får möjlighet till det. Lärarna menar också att eleverna genom NTA får 

möjlighet att koppla ihop sin vardag med naturvetenskap, detta främst genom diskussioner. 

Lärarna tycker också att materialet är anpassat, alternativt enkelt går att anpassa, till alla 

elever oavsett vilken kunskapsnivå de befinner sig på och oavsett eventuella kognitiva 

svårigheter. Eftersom materialet är så brett och innefattar många olika inlärningsmetoder, 

menar lärarna att det finns något som passar alla elever men de betonar att det praktiska 

arbetssättet tilltalar de flesta elever. En av lärarna nämner att svårigheter kan uppkomma för 

de elever som har svårt att ta eget ansvar eller har svårt att sitta still och koncentrera sig. 

Andra aspekter som lärarna menar är positivt med materialet är att det öppnar upp för 

samarbete och kommunikation vilket leder till bra stämning i klassrummet och även att 

eleverna kan hjälpa varandra till kunskap genom att samarbeta. Avslutningsvis nämner flera 

av lärarna att det, genom en kontinuerlig användning av NTA, sker en naturlig progression i 

lärandet i NO. De ser stora fördelar med att eleverna är vana vid det arbetssätt som används i 

NTA och menar att eleverna successivt lär sig samarbeta, dokumentera, ta eget ansvar över 

lärandet och koppla sina vardagserfarenheter till det ämnesområde de arbetar med i NTA-

materialet.   

 

Metoddiskussion 
 

I denna studie har en kvalitativ metod använts där halvstrukturerade intervjuer har hållits. Då 

kvalitativ metod används vid intervjuer stämmer intervjuaren ofta möte med informanten, öga 

mot öga eller via telefon eller Skype, vilket gör att det blir färre bortfall än vid kvantitativ 

metod då informanten enkelt kan låta bli att svara på exempelvis en enkät (Larsen 2009, s. 

26). Detta stämmer väl överens med deltagandet i denna studie då samtliga lärare som visade 

intresse från början ställde upp att intervjuas. I de två fall där det fysiska mötet blev inställt 

visade lärarna stort intresse och vilja att ändå slutföra uppgiften vilket verkligen uppskattades. 

En annan fördel med den kvalitativa metoden är att intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket kan göra att missförstånd kan undvikas och att svaren kan bli mer 

djupgående vilket ökar validiteten hos studien (Larsen 2009, s.27). Även det stämmer in på 

denna studie då lärarnas svar ofta blev djupgående och tydliga. I de fall där lärarnas svar varit 

otydliga har intervjuaren kunnat be om ett förtydligande vilket har varit positivt för studiens 

resultat. Kihlström (2007, s. 48) menar att intervjuaren inte bör styra samtalet för mycket 

genom att ställa ledande frågor och därför är det viktigt att fundera över sin egen förförståelse 

innan intervjun genomförs. Intervjuarens förförståelse har till viss del påverkat hur frågorna 

utformats i denna studie vilket i sin tur kan leda till att resultatet av studien påverkats. Efter 

genomläsning av diverse utvärderingar om NTA samt efter vardagliga samtal (ej i 

intervjuform) med lärare som använder sig av materialet fanns en del förkunskaper hos 
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intervjuaren. Intervjuaren har dock aldrig använt materialet i undervisningen själv vilket ändå 

har lett till en öppen och nyfiken inställning vid intervjutillfällena samt vid skrivandet av 

uppsatsen.  

 

Enligt Larsen (2009, s. 27) kan det även finnas nackdelar med en kvalitativ metod då det kan 

vara tidskrävande, ej generaliserbart samt att det finns risk att informanten känner sig pressad 

att svara på ett visst sätt av intervjuaren eller att intervjuaren påverkar resultatet av intervjun 

på annat vis. Tidsaspekten påverkade denna studie i det avseendet att fler intervjuer inte hann 

hållas eftersom arbetet ska vara färdigt vid en bestämd tidpunkt. Hade intervjuaren haft mer 

tid kunde fler intervjuer ha gjorts vilket hade givit studien en högre grad av generaliserbarhet. 

Tidsbristen gjorde också att intervjuer bara hölls i en kommun trots att målet var att intervjua 

lärare i flera kommuner för att få en spridning på resultatet. Det är också möjligt att 

intervjuaren påverkat resultaten av studien till viss del då denne känner en av informanterna 

sedan tidigare. Men då samma frågor ställdes till samtliga informanter bör dock resultatet 

ändå betraktas som trovärdigt. 

 

Antalet informanter i denna studie kan göra att resultatet inte är generaliserbart och skulle 

studien utföras igen vid ett senare tillfälle är det inte troligt att resultatet skulle bli exakt lika. 

Detta är dock vanligt vid en kvalitativ studie eftersom en människa sällan är statisk i sina 

åsikter, tankar och beteenden och därför kan ge olika svar vid olika tillfällen (Trost 2005, s. 

112). Det är därför viktigt att vid en kvalitativ studie vara extra noggrann med att beskriva 

sina data och resultat för att dessa ska kännas trovärdiga för läsaren. Det är också viktigt att 

läsaren får tillgång till de frågor och följdfrågor som ställts för att ytterligare stärka 

trovärdigheten i studien och därför är intervjufrågorna (bilaga 2) inlagda i avsnittet Bilagor. 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003, s. 101) är det en god idé att göra en ljudinspelning under 

intervjun för att ytterligare öka reliabiliteten. Det är då enklare att gå tillbaka och lyssna på 

detaljer i samtalet än att komma ihåg allt själv och det går att få en sannare bild av det 

informanten sagt. I denna studie användes digitala hjälpmedel för att spela in samtliga sju 

intervjuer vilket ger den hög reliabilitet. Det som dock kan påverka reliabiliteten är att 

intervjuerna därefter har transkriberats i form av en sammanfattning där intervjuaren valt ut de 

delar som ansågs vara relevant för studiens syfte och frågeställning. Detta urval kan ha 

påverkat studiens reliabilitet men eftersom ljudupptagningarna lyssnats igenom ett antal 

gånger för att säkerställa att svaren tolkats rätt är detta dock inte så troligt.  

 

Två av studiens teoretiska ramverk, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet, var 

redan innan intervjuerna fastställda vilket till viss del genomsyrar intervjufrågorna. Däremot 

fanns inte de didaktiska grundfrågorna i åtanke vid intervjusituationerna utan kom till efteråt. 

Detta kan påverka studiens resultat men dock inte analysen eftersom dessa frågor då fanns i 

åtanke.  

 

Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, styrdokument och 

de teoretiska ramar som presenterades i bakgrunden samtidigt som studiens två 

frågeställningar besvaras.  Resultatdiskussionen delas in i rubriker där de två 

frågeställningarna diskuteras tillsammans eftersom ofta går in i varandra. 

 

Tillgång till material och utrymme 
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Det finns många faktorer kopplat till lärarnas beskrivning av NTA:s inverkan och integrering i 

NO-undervisningen som korrelerar med tidigare forskning om NTA. Att NTA fyllt ett 

tomrum som tidigare funnits i NO-undervisningen genom sin praktiska inriktning visar både 

studiens resultat och den utvärdering som Schoultz och Hultman (2002, s. 2) gjort. Flera av 

lärarna i studien berättar att de tidigare inte kunnat undervisa praktiskt om vissa delar i det 

centrala innehållet i NO och NTA-materialet har alltså möjliggjort mer fokus på praktiskt 

undersökande arbetssätt genom tillgången till material. Just tillgång till material för praktiskt 

arbete blir i mångt och mycket en ekonomisk fråga som kan kopplas till frågan om 

likvärdighet i skolan vilket tydligt uttrycks som en viktig aspekt för skolan att arbeta för i 

läroplanen (Skolverket 2016d, s. 8). En likvärdig utbildning är också viktig i den aspekten att 

skolan ska förbereda elever på ett liv utanför skolans väggar. McKelvey (1999, s. 3) menar att 

elever därför bör tränas i social kompetens genom att kommunicera och analysera vilket 

eleverna får möjlighet till genom NTA enligt lärarna som ingår i studien.  

 

Elfström m.fl. (2008, s. 42) refererar till det material som används inom NO-undervisning 

som ”den tredje pedagogen” och menar att det är viktigt att eleverna enkelt har tillgång till 

material att använda då de vill utforska. Enligt flera av de lärare som intervjuats i studien 

finns inget utrymme till att ha materialet framme utan det måste plockas fram inför lektionen 

och sedan plockas undan vilket inte bara begränsar tillgängligheten till materialet för eleverna 

utan även är tidskrävande för läraren.  Lärare 4 framhåller tydligt att hon sett stora fördelar 

med att, då hon haft möjlighet och utrymme, ha NTA-materialet ”uppdukat” hela tiden men 

säger att det sällan fungerar i praktiken. I tidigare nämnda artikel från Skolverket (2017, s. 53) 

framhåller Schoultz att genom att ge NO- och teknikundervisning stor plats i klassrummet, 

eller eventuellt en lokal endast avsedd för dessa ämnen, sänds en signal till eleverna att dessa 

ämnen är viktiga och behöver sina speciella förutsättningar. Tillgång till lokaler är dock svårt 

för lärarna själva att lösa utan är upp till skolledningen att uppmärksamma och ändra på. Även 

Selander (2012, s. 204) nämner denna aspekt och menar att skolans traditionella undervisning 

ständigt måste jämföras med och reflekteras mot samhällets utveckling och de nya upptäckter 

och kunskaper som dyker upp. En konsekvens av att inte ge NO- och teknikundervisningen 

det utrymme som behövs kan alltså leda till att färre elever intresserar sig för dessa ämnen 

vilket gör det svårt att få fler att studera vidare och välja yrken inom dessa områden.  

 

Att integrera NTA i NO-undervisning 
 

I en intervju i en artikel från Skolverket (2017, s. 53) belyser Schoultz att det är meningen att 

lärarna ska känna en frihet att välja ut de delar av NTA-materialet de anser passa deras 

elevgrupp och göra materialet till sitt eget. Av studiens resultat att döma verkar vissa lärare 

använda materialet som det är utformat utan att göra det till sitt eget medan andra väljer ut, 

anpassar och integrerar NTA i andra ämnen utöver NO. En fördel med att lärare anpassar och 

väljer ut de delar som de anser passar är att de samtidigt har möjlighet att reflektera över de 

didaktiska grundfrågorna som Selander (2012, s. 204) anger som viktiga för en bra 

undervisning. Läraren behöver i och med detta fundera över vilket innehåll som finns kvar 

alternativt väljs bort, varför detta val har gjorts samt hur och när det bortvalda innehållet ska 

beröras vid ett annat tillfälle. Denna medvetenhet menar Selander (2012, s. 206) är viktig för 

att undervisningen ska vara genomtänkt. En möjlig negativ aspekt med att lärare som 

använder NTA inte utvecklar och anpassar materialet efter rådande förutsättningar kan vara 

att undervisningen inte blir lika intressant, genomtänkt och nytänkande som den skulle kunna 

vara. Dock nämner vissa av de lärare som valt att inte ändra upplägget av NTA att de inte 

gjort detta eftersom eleverna verkar tillfreds med den undervisning de får genom NTA.  
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En sak som lärarna lyfter kan begränsa vilka delar av NTA som används i undervisningen, 

och hur dessa integreras i undervisningen, är tidsåtgången för förarbete, utförandet av själva 

uppgifterna och undanplockning av materialet. I de fall där NTA-uppgifter väljs bort riskerar 

läraren att delar av det centrala innehållet, en viss förmåga eller ett visst kunskapskrav inte 

behandlas under dessa lektioner. Eftersom NTA är uppbyggt för att ge en naturlig progression 

i elevernas lärande kan de alltså gå miste om viktiga beståndsdelar inom ett visst 

kunskapsområde. Även läroplanen (Skolverket 2016d, s. 15) uppger elevernas progression 

som en viktig aspekt vilket kan uppnås genom att låta eleverna samarbeta och ta eget ansvar 

för sitt lärande. I det avseendet är det alltså viktigt att läraren, som beskrivet i stycket ovanför, 

funderar över vad undervisningen ska innehålla (Selander 2012, s. 204). Vissa av de 

intervjuade lärarna verkar ha en tydlig plan med vad de väljer bort och varför de väljer bort 

just de delarna. En av lärarna nämner exempelvis att vissa delar av NTA kan vara för svåra 

för eleverna. Några av lärarna anger att vissa uppgifter utesluts för att för att de är svåra att 

bedöma vilket även det kräver en reflektion över huruvida de förmågor och det innehåll som 

förbises istället behandlas vid andra tillfällen i NO-undervisningen.  

 

Lärare 5 berättar att hon fokuserar på de praktiska delarna av NTA just eftersom hon på 

skolan annars inte har tillgång till den typen av material. I detta avseende har alltså en 

reflektion skett där läraren anser att materialet bör utnyttjas till fullo under de veckor de får ta 

del av det och hon anser att de delar hon tar bort kan genomföras vid ett annat tillfälle. Precis 

som i utvärderingen av Anderhag och Wickman (2006, s. 8) visar denna studie att möjligheten 

att utföra systematiska undersökningar är det huvudsakliga fokuset med NTA och att 

möjligheten att undervisa med hjälp av praktiska övningar ökat markant sedan de intervjuade 

lärarna började använda materialet.  

 

Kompetensutveckling för utbildning och inspiration 
 

Denna studie visar att den kompetensutveckling som lärare får genom NTA kan ha en positiv 

inverkan på lärarnas undervisning i NO vilket överensstämmer med resultatet i Anderhag och 

Wickmans (2006, s. 7) utvärdering. Lärare som varit aktiva länge löper en risk att utföra sin 

NO-undervisning slentrianmässigt om de inte erbjuds att med jämna mellanrum få möjlighet 

att utveckla sin kompetens inom ämnet. Har de dessutom ingen utbildning i ämnet är det 

möjligt att det inte finns mycket material i den egna ”idébanken” att använda sig av vilket 

lärare 1 intygar. Temautbildningarna verkar därför ge en mycket positiv inverkan på lärarnas 

utbildning, dels genom konkreta upplägg av undervisningen i det valda temat men även som 

inspiration till NO-undervisningen i stort vilket även Ekborg och Lindahls (2006, s. 23) 

utvärdering visar. En annan positiv effekt av temautbildningarna är att det kan locka fler 

lärare till att läsa in sin behörighet i NO-ämnen vilket är en stor vinst då det i dagens läge är 

en stor brist på utbildade NO-lärare i grundskolan. Lärare 7 berättar under intervjun att hon, 

efter att ha deltagit i flera temautbildningar och använt ett antal NTA-lådor i undervisningen, 

är väldigt intresserad av att gå det så kallade lärarlyftet där lärare kan läsa in behörighet i 

ämnen vid sidan av sitt vanliga arbete.  Schoultz, Hultman och Lindkvist (2003, s.2) belyser 

att ett av syftena med NTA är att öka allmänbildningen inom naturvetenskapliga ämnen och 

locka fler elever till denna typ av yrken och att lärare visar intresse för dessa ämnen smittar 

med stor sannolikhet av sig även på eleverna.   

 

Skapa intresse hos elever 
 

Alla de intervjuade lärarna anser att NTA väcker en nyfikenhet och upptäckarglädje hos 

eleverna som de tidigare inte sett på samma sätt. Lärarna ser det praktiska arbetssättet som en 
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katalysator för elevernas intresse i NO-ämnen och menar att de oftast stött på positiva 

reaktioner från eleverna när de arbetar med NTA. Lärare 4 beskriver att eleverna genom NTA 

”blir som små vetenskapsmän” vilket även beskrivs i de framtagna målen för NTA dvs; att 

elever ska få närma sig det arbetssätt som forskare och vetenskapsmän använder sig av (NTA 

Skolutveckling 2017).  

 

Enligt de intervjuade lärarna är elevernas möjlighet att själva utforska vad som intresserar 

dem och fundera ut egna forskningsfrågor genom NTA inte det primära fokuset. I 

styrdokumenten står det att eleverna ska få möjlighet att själva planera undersökningar som 

ska gå att genomföra (Skolverket 2016f, s. 1) och även att eleverna, i de fall där 

forskningsfrågan är fastställd av läraren eller i materialet, ska få möjlighet att använda sig av 

flera olika metoder för att stimulera deras nyfikenhet (Skolverket 2016e, s. 1). Enligt lärarna i 

denna studie får eleverna eventuellt chansen att utforska utefter sina egna intressen och frågor 

i slutet av lektionen när de är färdiga med den förutbestämda uppgiften. Ett eventuellt 

problem med detta tillvägagångsätt är att elevernas egna intressen inte tas tillvara eftersom 

lärarna verkar tycka att det är viktigt att följa materialets struktur. Det som säger emot detta är 

dock att eleverna tycks visa en stor entusiasm inför NTA och därför möjligen trivs med att 

använda materialet så som det är planerat.  Även de metoder som används vid undersökningar 

verkar vara relativt styrda i NTA så även i det avseendet kan materialet eventuellt hindra 

elever från att få utlopp för sina egna forskningsintressen och möjlighet att planera 

genomförandet av undersökningar. Östklint, Johansson och Anderberg (2012, s. 18) menar att 

det praktiska arbetssättet kan liknas vid en karta som eleverna får använda då de ska upptäcka 

ännu outforskade platser inom naturvetenskapen och för att få möjlighet till det borde alltså 

eleverna få möjlighet att hitta sin egen väg till kunskap. Detta har också en stark koppling till 

pragmatismens syn på lärande där eleverna genom undervisningen ska få lära sig om hur 

kunskap kopplat till exempelvis naturkunskap tas fram för att själva kunna ta ställning till 

samhällsfrågor som rör naturkunskap (Säljö 2014, s. 291). Det handlar alltså om att kritiskt 

granska den information som de får och för att eleverna ska kunna göra det bör de få 

möjlighet att själva planera och utföra undersökningar som intresserar dem.  

 

Anpassad undervisning 
 

Att eleverna ska få möjlighet att ta till sig kunskap på många olika sätt är något som 

framkommer i läroplanen och inte minst genomsyrar Deweys tankar inom pragmatismen. 

Dewey menade att undervisning måste anpassas efter varje individs olika förutsättningar och 

tidigare erfarenheter och detta är något som även står i de övergripande målen i läroplanen 

(Dewey 1980, s.120; Skolverket 2016d, s. 8). De intervjuade lärarna menar att det sätt som 

NTA är utformat på möjliggör en individanpassad undervisning. Lärarna beskriver att 

materialet är anpassat, eller mycket enkelt går att anpassa, så det passar alla elevers behov. I 

en NTA-uppgift är det vanligt att eleverna får läsa instruktioner, arbeta praktiskt, lära sig att 

samarbeta, analysera och reflektera tillsammans med andra för att slutligen (eller under tiden) 

dokumentera sina resultat. Dessa aspekter av lärande återfinns i både pragmatismen och det 

sociokulturella perspektivet. Dewey menade att lärande bäst sker genom experimenterande 

och undersökande men belyste även att teori och praktik går hand i hand (Jensen 2016, s. 38). 

Genom att använda sig av det breda NTA-materialet i NO-undervisningen får alltså eleverna 

tillgång till många olika sätt att lära och får även enligt lärarna i denna studie, möjlighet att 

koppla ihop teori och praktik på ett tydligt sätt. Inom det sociokulturella perspektivet belyser 

Vygotskij att nyckeln till lärande är det sociala samspelet eftersom barn lär sig bäst när de får 

samarbeta med (och även hjälpa eller bli hjälpt av) sina klasskompisar (Säljö 2014, s. 302). 

Lärarna i studien framhåller hur de alltid noga tänker igenom hur de delar in eleverna i 
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grupper vid arbete med NTA och det verkar ofta sammanföra de svagare eleverna med någon 

elev som befinner sig längre fram i sin kunskapsutveckling. Det lärarna beskriver har många 

likheter med Vygotskijs ”närmaste utvecklingszon” som Jensen (2016, s. 50) beskriver. En av 

lärarna förklarar att dela in eleverna på det viset inte bara stöttar den lite svagare eleven i sitt 

lärande utan även gör att den något starkare eleven får möjlighet till kognitivt lärande genom 

att få beskriva och förklara sina tankar på olika sätt.  

 

Progression i lärandet 
 

En annan intressant aspekt som framkom under intervjuerna var den tydliga progression som 

NTA erbjuder. Enligt både läroplanen och det kommentarmaterial som hör till kursplanen i 

kemi är det viktigt att eleverna successivt får möjlighet att ta ansvar för och ha inflytande över 

sitt eget lärande (Skolverket 2016d, s. 15; Skolverket 2016c, s. 11). De flesta av de 

intervjuade lärarna nämnde progressionen som en positiv aspekt av materialet och ansåg att 

det stöttade dem i planeringen men även elevernas lärande. Dock verkar NTA inte användas i 

förskolan i den aktuella kommunen och i vissa fall inte heller på lågstadiet vilket kan påverka 

den uttänkta progressionen som NTA-skaparna tänkt sig. Lärare 6 anger att det tydligt märks 

att eleverna är vana med arbetsgången i NTA när de kommer till henne i mellanstadiet och 

tycker det underlättar mycket. Lärare 4 som undervisar i lågstadiet ser dock inte att eleverna 

är lika förberedda eftersom de inte arbetar med NTA i förskolan. Hon nämner under intervjun 

att hon hade önskat att pedagogerna redan där börjar implementera denna typ av arbetssätt 

och framförallt en del av de begrepp som dyker upp under NO-undervisningen i grundskolan. 

Enligt Vygotskij (refererat i Elfström m.fl. 2008, s.31) ser barn världen genom sitt språk och 

genom att introducera det naturvetenskapliga språket redan i tidig ålder går det med stor 

sannolikhet att förbereda barnen på det som komma skall. Detta kan också diskuteras mot den 

didaktiska ”varför”-frågan där Selander (2012, s. 206) menar att det hela tiden bör ske en 

reflektion över skolans traditionella ramar kontra när ett visst stoff bör introduceras för 

eleverna. Ju viktigare NO-undervisningen blir för vårt samhälles framtida utveckling, desto 

mer fokus bör troligtvis läggas på denna typ av reflektion över undervisningen.  

 

Sammanfattning 
 

Den här studien visar att lärarna anser att NTA har en mycket positiv inverkan på deras 

undervisning och på elevernas lärande i NO. Tillgången till material är en aspekt som visar 

sig vara viktig för elevernas möjlighet att möta det praktiska undersökande arbetssättet vilket 

de får möjlighet till genom NTA. Tidigare forskning visar att eleverna behöver få testa på att 

själva utföra och planera undersökningar för att öka allmänbildningen inom NO och teknik 

och för att locka fler till den typen av yrken. Denna studie visar dock att NO-undervisningen 

och användandet av NTA får litet utrymme i skolans lokaler vilket istället signalerar att det 

inte är ett ämne som behöver sina speciella förutsättningar. Skolan behöver alltså reflektera 

över och jämföra den traditionella undervisningen med den kunskapsutveckling som sker i 

samhället. En annan slutsats som kan dras utifrån denna studie är att lärare tänker olika då de 

integrerar NTA i sin NO-undervisning. Några lärare ser NTA som en stor del av deras NO-

undervisning medan andra endast ser det som ett komplement till övrig undervisning. Vissa 

lärare väljer också ut, anpassar och reflekterar över vilka delar av materialet de vill använda 

sig av och varför medan andra lärare inte reflekterar över detta vilket kan leda till en 

undervisning som inte är lika genomtänkt. Därför är en medvetenhet och kontinuerlig 

reflektion viktig. Studien visar även att den kompetensutveckling lärare får genom 

temautbildningar i NTA ger lärarna stöd och inspiration till sin undervisning. 

Kompetensutvecklingen är inte bara gynnsam för de lärare som varit aktiva länge och vill 
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vidareutvecklas utan kan även locka obehöriga lärare att utbilda sig i NO-ämnen vilket är 

fördelaktigt då det idag fattas utbildade lärare. En annan slutsats som kan dras utifrån denna 

studie, och som även konstaterats i tidigare utvärderingar av NTA, är att eleverna är mycket 

positivt inställda till materialet och visar stort intresse för det. Utifrån studiens resultat verkar 

det dock som att NTA sällan öppnar upp för elevernas egna forskningsfrågor utan ter sig 

relativt styrt i sitt upplägg. Därför krävs det att lärarna reflekterar över om eleverna får 

möjlighet till detta på annat sätt, alternativt att de öppnar upp NTA-lektionerna och låter 

eleverna styra ibland. Enligt de intervjuade lärarna är NTA utformat så att det passar alla 

elever eftersom materialet är brett och innefattar många olika uttrycks- och läroformer. Detta 

gör att även de elever som har inlärnings- eller koncentrationssvårigheter enkelt kan följa med 

i NTA-lektionernas upplägg och att eleverna får möjlighet att hjälpa varandra till kunskap 

genom samarbete och kommunikation. Slutligen visar studien att lärarna anser att NTA bidrar 

till en naturlig progression i elevernas lärande vad gäller praktiska kunskaper, 

begreppskunskap, dokumentation, samarbete och att ta eget ansvar för sitt eget lärande för att 

nämna några aspekter. Lärarna menar att det är mycket fördelaktigt om eleverna får börja 

använda materialet i låg ålder eftersom detta gör dem mer förberedda på de arbetssätt som 

används när de sedan kommer upp till högstadiet och gymnasiet.  

 

Vidare forskning 
 

Flera utvärderingar har gjorts sedan NTA började användas i svenska skolor under tidigt 

2000-tal och dessa har haft olika vinklar. Lärarnas roll i elevernas utveckling genom NTA, 

elevernas möjlighet att öva på problemlösning och att diskutera olika lösningar genom NTA, 

fokus på begreppsförståelse och språkanvändning samt hur lärarnas kompetensutveckling kan 

kopplas till elevernas lärande genom NTA är några exempel på vad som undersökts. En 

intressant vinkling på vidare forskning inom NTA skulle kunna vara att se om och hur NTA 

har påverkat elevernas utveckling och lärande inom NO-ämnen och om det går att koppla 

NTA till en viss framgång i dessa ämnen under högstadiet och gymnasium. Alltså hur har 

NTA rent konkret inverkat på elevernas lärande och hur skiljer det sig från de elever som inte 

fått undervisning genom NTA under sin skolgång? Efter snart 20 års användning bör en 

långsiktig utvärdering kunna utföras där forskare genom observationer och intervjuer kan 

undersöka om elever som använt NTA haft någon fördel i sitt kunskapsinhämtande.  

 

Något annat som jag tycker var intressant utifrån denna studie var aspekten om det utrymme 

och tid som NTA (och NO-undervisning över huvud taget) ges i klassrummet och tidsplanen. 

Det vore intressant att undersöka om det finns någon låg- och mellanstadieskola i Sverige som 

gett NO-undervisningen de speciella förutsättningar som den enligt forskningen skulle behöva 

i form av egna lokaler eller liknande och vad detta gör för elevernas lärande och syn på NO-

ämnen. Kan en ökad satsning på NO-lokaler öka intresset för och allmänbildningen inom NO-

ämnen?   
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Bilagor 
 

Bilaga 1-Informationsbrev 
 

 
 

Information om deltagande i undersökning om hur NTA inverkar på 
undervisningen i naturorienterande ämnen 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Jag har just påbörjat mitt andra examensarbete på grundlärarutbildningen och har valt att inrikta 
mig på undervisning i naturorienterande ämnen med fokus på NTA (Naturvetenskap och teknik 
för alla). Syftet med studien är att undersöka hur NTA kan stödja lärarens arbete och elevernas 
lärande samt på vilket sätt materialet integreras i NO-undervisningen i årskurs F-6. 
 
Undersökningen baseras på intervjuer av 6-8 lärare som använder NTA i sin undervisning i 
årskurs F-6. Intervjun tar ungefär 40 minuter där förutbestämda frågor kommer ställas men där 
du även har möjlighet att prata fritt om det som intresserar eller eventuellt bekymrar dig gällande 
det aktuella ämnet. Intervjun kommer att genomföras under v. 37 eller v. 38 (enligt 
överenskommelse) och därefter kan eventuella följdfrågor ställas via mail. Intervjun kommer att 
spelas in för att ingen viktig informations ska gå förlorad och även anteckningar av det som sägs 
kan förekomma.  
 
Det insamlade materialet kommer under studiens genomförande bara finnas tillgängligt för mig 
och de berörda lärarna på Högskolan Dalarna och kommer förstöras/raderas efter att 
examensarbetet godkänts. Alla som deltar i undersökningen kommer anonymiseras vilket innebär 
att alla personnamn är fiktiva och inga skolor eller kommuner nämns vid namn. När arbetet är 
slutfört har du möjlighet att ta del av resultatet om du så önskar. Undersökningen kommer 
presenteras i form av en uppsats via Högskolan Dalarna. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Student   Handledare 
Cajsa Briggsta  Lena Skoglund   
v14kaist@du.se  lsk@du.se 
 
Ort och datum  Ort och datum 
___________________________ ___________________________ 
Namnteckning  Namnteckning 
___________________________ ___________________________ 
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Bilaga 2-Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? Vilket år gick du färdigt din utbildning? 

Vilken utbildning har du i NO och teknik? 

Hur länge har du jobbat med NTA i undervisningen? 

Vilket NTA-material har du erfarenhet att arbeta med? 

 

På vilka sätt anser lärare att NTA inverkat på deras undervisning i naturvetenskap?  

På vilka sätt integrerar lärare NTA i den naturvetenskapliga undervisningen? 

 

Kan du beskriva hur du brukar jobba med NTA? 

Följdfrågor: Använder du hela materialet eller väljer du ut delar? Vad väljs ut/bort och av 

vilken anledning? 

Hur stor del av NO-undervisningen utgörs av NTA? 

Vad anser du att NTA ger för möjligheter i din undervisning? 

Hur skulle du säga att din planering och undervisning i NO har förändrats sedan du började 

använda NTA? 

Följdfråga: Arbetar ni mer med någon förmåga/del av centrala innehållet exempelvis? 

På vilket sätt upplever du att NTA-materialet kan stödja dig i ditt arbete? 

Anser du att det finns några hinder/negativa aspekter med NTA-materialet eller sättet på 

vilket det används? 

 

På vilka sätt anser lärare att NTA bidrar till att stödja elevers lärande i 

naturvetenskap? 

 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med NTA i förhållande till elevernas lärande i NO och teknik? 
I vilken utsträckning ges eleverna möjlighet till att ställa egna frågor och pröva sina idéer med 

hjälp av NTA? 
Anser du att eleverna ges möjlighet att använda sina erfarenheter från vardagen under NTA-

undervisning och får de möjlighet att koppla ihop dessa med sina nya erfarenheter från arbetet 

med NTA? 
Får eleverna genom NTA möjlighet att koppla ihop teori och praktik på ett tydligt sätt?  

Är det något du vill tillägga som vi ännu inte pratat om? 

 


