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Abstract:  
 
Denna studie har syftat till att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar med undersökande 
arbetssätt i NO-undervisningen för att uppfylla sina mål, samt undersöka hur lärarna använder 
elevers dokumentation som ett verktyg i arbetssättet för att stödja elevernas lärande i 
naturvetenskap. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer där fem naturvetenskapslärare i årskurs 4–6 medverkade. I resultatet av det 
analyserade materialet visade det sig att lärarnas mål med det undersökande arbetssättet var att 
det skulle främja intresse och nyfikenhet hos eleverna, samt stödja förståelsen för 
naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Ett annat framträdande mål var att eleverna 
skulle utveckla sin färdighet att planera och genomföra undersökningar, samt utveckla ett 
kritiskt, systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Flera lärare beskrev också att de hade 
som ett mål att eleverna skulle ta ett med tiden gradvis ökat eget ansvar i att planera och göra 
val i genomförandet av undersökningar. Elevernas vana och förtrogenhet med arbetssättet i 
förhållande till lärarens förmåga att stötta och vara tillgänglig beskrevs som förutsättningar för 
att elevernas skulle kunna arbeta mer självständigt med planering och genomförande. Elevernas 
dokumentation beskrevs också som ett viktigt verktyg eller komplement för att stötta elevernas 
lärande och måluppfyllelsen i det undersökande arbetssättet. Samtidigt beskrevs vikten av att 
lärare synliggör och diskuterar dokumentationens syfte och utformning för att uppnå uppsatta 
mål med undersökande arbetssätt i NO-undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
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arbete, dokumentation, pragmatism 
 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................................... 2 

Bakgrund ................................................................................................................................... 3 

Definitioner av begreppet undersökande arbetssätt ........................................................................ 3 

Syften, mål och innehåll för undersökande arbetssätt .................................................................. 4 

Läroplanen om undersökande arbetssätt i de naturorienterande ämnena ....................................... 4 

Lärares mål med undersökande arbetssätt. ..................................................................................... 5 

Variationsmöjligheter och metoder för undersökande arbetssätt ................................................ 6 

Olika frihetsnivåer för undersökande arbetssätt ............................................................................. 6 

Dokumentationens olika former och funktioner i det undersökande arbetssättet ..................... 7 

Teoretiska Perspektiv ....................................................................................................................... 8 

Inquiry – undersökande arbetssätt .................................................................................................. 9 

Språkets betydelse för lärande ...................................................................................................... 10 

Syfte och Frågeställningar ..................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 10 

Val av metod .................................................................................................................................... 10 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet .................................................................................. 11 

Etiska överväganden ....................................................................................................................... 12 

Urval ................................................................................................................................................. 13 

Utformning av intervjufrågor ........................................................................................................ 13 

Genomförande ................................................................................................................................. 14 

Analys ............................................................................................................................................... 15 

Resultat .................................................................................................................................... 17 

Mål som lärare beskriver med undersökande arbetssätt ............................................................ 17 

Att intressera och väcka nyfikenhet hos elever ............................................................................ 18 

Att främja förståelsen för begrepp, modeller och teorier .............................................................. 19 

Att planera och genomföra egna undersökningar ......................................................................... 20 

Att främja ett vetenskapligt förhållningssätt ................................................................................. 21 

Hur lärare organiserar elevdokumentation i samband med undersökande arbetssätt ............ 22 

Uppmärksamma dokumentationens syfte och utformning ........................................................... 22 

Stödja förståelsen för vetenskapligt arbetssätt .............................................................................. 23 

Stödja förståelsen för begrepp, modeller och teorier .................................................................... 24 

Synliggöra och stötta elevers lärande. .......................................................................................... 25 

Diskussion ............................................................................................................................... 26 



 
 

Metoddiskussion .............................................................................................................................. 26 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 27 

Främja intresse och nyfikenhet samt stödja förståelsen för begrepp, modeller och teorier .......... 28 

Elevernas färdighet att planera och genomföra undersökningar ................................................... 29 

Främja ett vetenskapligt förhållningssätt ...................................................................................... 30 

Elevers dokumentation i samband med undersökande arbetssätt ................................................. 31 

Dokumentationens roll att uppnå målen med undersökande arbetssätt ........................................ 31 

Dokumentation för att synliggöra och stötta elevers lärande. ....................................................... 32 

Sammanfattning och slutsatser ..................................................................................................... 32 

Förslag på vidare forskning .......................................................................................................... 33 

Referenser ............................................................................................................................... 34 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................. 36 

Bilaga 2 ............................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

Inledning 

Naturvetenskapen har enligt Skolverkets (2017d, s. 156, 166, 177) samtliga kursplaner i de 
naturorienterande ämnena sitt ursprung i människans natur att vilja veta mer om sig själv och 
världen han/hon befinner sig i. En av de övergripande förmågor som eleven ska utveckla i 
samtliga dessa ämnen är elevens förmåga att genomföra systematiska undersökningar och 
utveckla en förståelse för naturvetenskapens arbetssätt. Hult (2000, s. 7–8) påpekar att den 
naturvetenskapliga undervisningen genom historien varit starkt förknippad och underbyggd av 
experiment och laborationer av undersökande karaktär. Det har dock funnits 
meningsskiljaktighet bland didaktiker och pedagoger gällande vilka syften det undersökande 
arbetssättet ska uppfylla i den naturvetenskapliga undervisningen och hur det undersökande 
arbetssättet kan organiseras. En av de största motsättningar ligger enligt Hult (2000, s. 7–8) i 
vilken frihet till eget upptäckande eleverna ska ha, eller huruvida undersökningen ska leda mot 
ett av läraren förutbestämt resultat och teoretisk koppling. Samma frågeställning visar sig i 
Johanssons (2012, s. 22–24) beskrivning av det undersökande arbetssättets olika frihetsgrader 
där Johansson påpekar en risk i att lärare lätt fastnar i ett arbetssätt och struktur där vissa syften, 
mål och förmågor som konsekvens kan tänkas dominera, medans andra underrepresenteras i 
den naturvetenskapliga undervisningen. Utifrån denna forskningsbakgrund framgår det att det 
undersökande arbetssättet kan formas på flera olika sätt beroende på de syften läraren har med 
arbetssättet och de förmågor som läraren har som mål att eleven ska utveckla.  
 
Under min verksamhetsförlagda del av lärarutbildning erfor jag att det undersökande 
arbetssättet i naturvetenskap engagerade många elever, men att det skriftliga dokumenterandet 
av elevers naturvetenskapliga underökningar ofta sågs som en börda i elevers ögon. Många 
elever hade då svårt att utveckla sin dokumentation. Vanligt var exempelvis att hypoteserna i 
dokumentationen ofta formades enbart likt korta ”gissningar”, och att eleverna sällan gavs 
möjlighet eller blev uppmanade att tänka igenom och motivera hypotesen eller koppla samman 
den med egna erfarenheter och den teoretiska kunskapen. Som en konsekvens av detta kan 
utfallet bli att hypotesen inte uppfyller det syfte som läraren tänkt ifall den inte jämförs med 
resultatet i en möjlig diskussionsdel i dokumenterandet. Även diskussionsdelen var något som 
eleverna sällan uppmanades eller hade tid att lägga ner särskilt mycket energi på. Även 
Gyllenpalms studie (2010, s. 41–42) stärker denna observation om elevers svårigheter eller 
negativa attityd till dokumenterande i samband med undersökande arbetssätt i 
naturvetenskaplig undervisning. I sin undersökning om elevers attityder till undersökande 
arbetssätt använde Gyllenpalm formuleringen ”hypothesis fear”, efter att ha observerat tydliga 
tecken på att elever ofta känner en press eller ovilja till att skapa egna hypoteser för att förutsäga 
ett av läraren förutbestämt resultat. En risk som Gyllenpalm beskriver med detta är att lärare i 
naturvetenskap av denna anledning undviker användandet av hypoteser som pedagogiskt 
verktyg i undervisningen. (Gyllenpalm 2010, s. 42).  Eftersom elever ibland upplever 
skrivandet som problematiskt blir det också intressant att undersöka hur lärarna beskriver att 
deras elever arbetar med dokumentation i det undersökande arbetssättet. En viktig utmaning för 
lärarna blir att stimulera elevers nyfikenhet och brädda elevers förståelse för dokumentationens 
funktion. Hur kan lärare arbeta för hitta en balans för att både uppfylla eftertraktade syften och 
lärandemål och för att dokumentationen ska upplevas meningsfull i elevers ögon? Dessa 
problemformuleringar ligger som grund för den litteratur som beskrivs i bakgrunden, samt för 
formuleringen av det specificerade syfte och frågeställningar som ligger som grund för arbetet.   
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Bakgrund 

Denna del av arbetet syftar till att ge en kunskapsöversikt genom att sammanfatta och beskriva 
den kunskap som finns tillgänglig inom studiens ämnesområde. Bakgrunden inleds med en 
förklaring av relevant terminologi kopplat till det undersökande arbetssättet. Detta åtföljs av en 
kartläggning av mål, syften och förmågor i grundskolans läroplan och kommentarmaterial för 
respektive naturvetenskapligt ämne. Detta kopplats i sin tur till vad forskning säger om det 
undersökande arbetssättet och tillhörande dokumentation inom naturvetenskaplig 
undervisning. En utgångspunkt med forskningsöversikten är att beskriva vilka möjligheter som 
finns till variation i utformningen av det undersökande arbetssättet, samt vilka konsekvenser 
lärarens val och utformning av arbetssättet kan få för elevens lärande och nyfikenhet. 
Bakgrunden avslutas med en beskrivning av pragmatismen som teoretiskt ramverk och särskilt 
hur pedagogen John Deweys tankar har satt spår i skolans arbete med det undersökande 
arbetssättet.  
 
Definitioner av begreppet undersökande arbetssätt 
Undersökande, utforskande, systematiskt, och laborativt arbetssätt är begrepp som Johansson 
(2012, s. 20) påpekar ofta används synonymt av olika forskare för att beskriva ett visst 
arbetsupplägg, undervisningsmönster och struktur inom den naturvetenskapliga ämnenas 
didaktik. Enligt Johansson finns dock en osäkerhet i terminologin för det undersökande 
arbetssättet bland naturvetenskapslärare, vilka exempelvis kan utrycka en osäkerhet kring 
vilken skillnaden är mellan exempelvis en laboration och ett experiment (Johansson 2012, s. 
20).  
 
I det centrala innehållet i Skolverkets kursplaner för de naturorienterande ämnena i årskurs 4–
6 (Skolverket 2017d, s. 159, 169, 179–180) under rubriken biologins/kemins/fysikens metoder 
och arbetssätt ges några olika beskrivningar av det undersökande arbetssättets olika metoder 
och arbetsformer. Undervisningen i fysik ska innehålla enkla systematiska undersökningar med 
planering, utförande och utvärdering. I kemi och biologi uttrycks istället de systematiska 
undersökningarna i form av enkla fältstudier och experiment. Under motsvarande rubrik 
biologins/kemins/fysikens metoder och arbetssätt i Skolverkets kommentarmaterial till 
kursplanerna beskrivs det systematiska och undersökande arbetssättets ämnesspecifika 
olikheter i en ännu större variation. Kommentarmaterialet i biologi lägger i sin förklaring av 
det centrala innehållet fältstudier och experiment fokus på ”planering, utförande och 
dokumentation av fältstudier, experiment och andra undersökningar (Skolverket 2017a, s. 
26)”. Kommentarmaterialet i kemi fokuserar under samma rubrik fältstudier och experiment 
istället på ”planering, utförande och dokumentation av observationer, mätningar, laborationer 
och andra undersökningar (Skolverket 2017c, s. 26).” Kommentarmaterialet i fysik lägger 
under motsvarande rubrik systematiskt arbetssätt fokus på ”planering, utförande och 
dokumentation av observationer, mätningar, experiment och andra undersökningar 
(Skolverket 2017b, s. 27)”. Gemensamt för dessa beskrivningar i kommentarmaterialet är att 
det undersökande och systematiska arbetssättet ska grunda sig på delar som planering, 
utförande och dokumentation, dock finns skillnader i vilka begrepp och arbetsmetoder som 
betonas inom de olika ämnesområdena. Observationer, mätningar (fysik, kemi), experiment 
(fysik, biologi), fältstudier (biologi), laborationer (kemi) är de metoder som 
sammanfattningsvis nämns. Dock lämnas valet av arbetsmetoder öppet inom spektrumet för 
andra undersökningar i kommentarmaterialen för alla dessa ämnen (Skolverket 2017a, s. 26, 
Skolverket 2017b, s. 27, Skolverket 2017c, s. 26). Bland arbetsmetoder uttrycks också specifikt 
under samma rubrik i centrala innehållet att undervisningen ska innehålla separations- och 
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analysmetoder (i kemi), hur organismer kan identifieras, sorteras och grupperas (i biologi), 
samt mätningar och mätinstrument (fysik) (Skolverket 2017d, s. 159, 169, 179–180).  
 
Som beskrivet i ovanstående text kan begreppet ”undersökande arbetssätt”, innebära flera olika 
arbetsformer där en viss variation kan ses gällande vilka arbetsformer som betonas i de olika 
naturvetenskapliga ämnena i grundskolans läroplan. Gemensamt är dock att det inbegriper 
planering, utförande och dokumentation som centrala delar av arbetsupplägget, vilket kommer 
utgöra en grund för denna studies definition av undersökande arbetssätt. I denna studie kommer 
begreppen undersökande, utforskande och systematiskt arbetssätt att användas synonymt för att 
innefatta samtliga av de arbetsmetoder som beskrivits i detta avsnitt 
 

Syften, mål och innehåll för undersökande arbetssätt  
I Skolverkets (2017d) kursplaner i de naturorienterande ämnena i årskurs 4–6 framgår det 
tydligt vilken övergripande roll det undersökande och systematiska arbetssättet har i 
undervisningen.   Denna del av arbetet syftar till att först kartlägga vad dessa kursplaner 
beskriver och förhåller sig till det undersökande arbetssättet, för att sedan undersöka vad 
tidigare studier anger gällande lärares mål och organisation av arbetssättet i den 
naturvetenskapliga undervisningen.  
 
Läroplanen om undersökande arbetssätt i de naturorienterande ämnena 
Undervisningen ska enligt kursplanerna i biologi, fysik och kemi syfta till att ge eleverna 
förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och utveckla 
förmågan till att genomföra systematiska undersökningar (Skolverket 2017d, s. 156, 166, 177). 
Enligt Skolverkets kursplaner ska elever ges möjlighet att utveckla en förståelse för det 
vetenskapliga arbetssättets metodik och metoder i syfte att bli medborgare som kritiskt kan 
granska egna och andras resultat, argument och källor. Ett syfte som nämns är samtidigt att 
elever utvecklar en förtrogenhet till etablerad forskning. Eleverna ska därav utveckla förståelse 
för att det med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder går att pröva olika påståenden, idéer 
och frågor. Elever ska i undervisningen även utveckla förmågan till att använda 
fysikens/kemins/biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband 
i naturen och samhället (Skolverket 2017d, s. 156, 166, 177). Genom undersökningar och 
erfarenheter av omvärlden ska eleverna också utveckla förståelse för hur teorier, modeller och 
begrepp formas och används för att beskriva verkligheten (Skolverket 2017d, s. 156–157, 166, 
177).  
 
I kursplanernas centrala innehåll beskrivs hur undervisningen ska innehålla planering, 
utförande, dokumentation och utvärdering av systematiska undersökningar (fysik), fältstudier 
och experiment (biologi och kemi). I kursplanerna anges även att elever ska ges möjlighet att 
dokumentera enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 
Undervisningen ska också ge elever möjlighet till tolkning och granskning av naturvetenskaplig 
information (Skolverket 2011d, s. 158–159, 168–169, 179–180). 
 
I kursplanernas kunskapskrav i de naturorienterande ämnena för årskurs 4–6 nämns även att 
elever ska kunna genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även bidra till att formulera (E) /formulera (C, A) enkla frågeställningar och 
planeringar som det går att efter någon bearbetning (C) arbeta systematiskt utifrån. I arbetet 
ska eleven kunna använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande (E)/ 
ändamålsenligt (C)/ ändamåls och effektivt sätt (A). Eleven ska kunna jämföra sina och andras 
resultat och för då enkla (E)/ utvecklade (C) / välutvecklade (A) resonemang om likheter och 
skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag (E) / ger förslag som efter 
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någon bearbetning (C) / ger förslag (A) som kan förbättra undersökningen. Dessutom ska 
eleven kunna göra enkla (E) / utvecklade (C) / välutvecklade (A) dokumentationer av sina 
undersökningar i text och bild (Skolverket 2017d, s. 161–162, 171–173, 182–183).  
 
Johansson (2012, s. 21) poängterar hur det undersökande arbetssättet, eller motsvarande 
engelska begreppet ”scientific inquiry”, i undervisningen tar direkt inspiration från de 
strukturella principer och metoder som används inom den naturvetenskapliga akademiska 
forskningsmetodiken. Därav blir ett mål med undervisningen att eleven ska lära sig utföra 
undersökningar med hypotesprövning och tolkning av data, samt reflektion och diskussion 
gällande resultat. Elever ska utveckla en förtrogenhet till begreppslig evidensbaserad kunskap, 
samt utveckla en förståelse för de grundläggande principer som finns för samhällets 
forskningsmetodik och kunskapsbräddning konstaterar Johansson (2012, s. 21–22) i likhet med 
Skolverkets (2017d, s. 156, 166, 177) direktiv.  
 
I Johansson och Wickmans (2012) studie har de undersökt progressionen gällande 
undersökande arbetssätt i de svenska kursplanerna i de naturorienterande ämnena mellan 1969 
och 2011. Där konstaterar de att det skett en förskjutning i syften och mål som undervisningen 
ska sträva efter, och vilka vetenskapliga begrepp som används för att beskriva syften och 
mål. Införandet av begreppet ”felkällor”, och borttagande av begreppen ”förutsägelse” och 
”hypotes” beskriver författarna är en tydlig förändring mellan tidigare och senare läroplaner. 
De tidigare läroplanerna betonade också i större utsträckning att eleverna skulle göra 
undersökningar utifrån färdiga instruktioner, medans senare läroplaner poängterar att eleverna 
också ska vara mer delaktiga och medskapare i planeringen, genomförandet och 
utvärderingsprocessen. Det har även skett en skarpare betoning på att eleverna inte enbart ska 
kunna göra naturvetenskapliga undersökningar, utan också att de ska lära sig om 
naturvetenskapens karaktär, beskriver Johansson och Wickman (2012, s. 209). 
 
Lärares mål med undersökande arbetssätt.  
Både Johansson (2012) och Högström (2009) har publicerat studier som undersöker lärarens 
mål och tankar med det undersökande arbetssättet i grundskolans naturvetenskapliga 
undervisning. Gemensamt för resultaten i de båda forskningsstudierna är att undersökande 
arbetssätt ses som en metod för elever att utforska och lära om naturvetenskap (Johansson 2012, 
s. 21; Högström 2009, s.39). Både Johanson (2012, s. 22) och Högström (2009, s. 40) 
konstaterar att lärare ofta har tre huvudsakliga mål med det undersökande arbetssättet: 
 
1) bidra till elevers kunskaper och förståelse av begrepp, kunskaper och fenomen 
2) medverka till elevernas förmåga att laborera, observera, samla data etc.   
3) gynna positiva attityder och öka intresset för naturvetenskap. 
 
Högström (2009, s. 39) nämner även kritiskt tänkande och reflekterande som ett mål som lärare 
ofta strävar efter att utveckla hos sina elever. Detta mål kan innefatta att som lärare aktivera 
eleverna till att utvärdera sin egen undersökning, fundera över felkällor och resultatens 
rimlighet. Högström beskriver att praktisk förståelse för naturvetenskapliga begrepp och 
fenomen kan uppnås genom att undersökningar knyts till vardag och verklighet där det blir 
viktigt att laborationerna sätts in i ett sammanhang som kan jämföras med praktiska 
tillämpningar eller vardagliga fenomen. Även Hult (2000, s. 13) gör likande beskrivningar av 
dessa mål med det undersökande arbetssättet i den naturvetenskapliga undervisningen och 
uttrycker vidare att arbetssättet ska skapa en koppling mellan fysiska objekt och teoretiska 
modeller och sätt att beskriva världen. Hult (2000) uttrycker hur förmågan att praktiskt kunna 
hantera instrument och material, och att se praktiska tillämpningar och användningsområden 
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för teori, också hamnar inom kategorin ingenjörskunskaper som enligt Hult är väldigt 
eftertraktade bland samhällets framtida medborgare. Ifall eleverna också ser praktisk nytta med 
teoretisk kunskap och får naturvetenskapliga fenomen synliggjorda genom arbetssättet, får 
detta också ofta positiv påverkan på elevers lärandemotivation menar Hult. Även de 
multimodala didaktiska fördelarna av att kroppen och flera sinnen ingår i undervisningen 
genom det undersökande praktiska arbetet betonas av Hult. Som konsekvens kan både 
problemlösningsförmåga, kreativitet och nyfikenhet stimuleras menar Hult (2000, s. 12–13).  
Nyfikenhet för det okända och outforskade är något som Hult bemärker är en speciellt viktig 
förutsättning för att eleverna ska utvecklas till ifrågasättande individer på jakt efter ny kunskap. 
Även sociala kompetenser som att kommunicera, interagera, samarbeta, diskutera och lösa 
problem med andra är ett lärandemål som pedagoger förknippar med arbetssättet enligt Hult. 
(2000, s. 12–13). Trots de många enade målen med det undersökande arbetssättet har didaktiker 
och pedagoger enligt Hult (2000, s. 6–8) länge diskuterat vilka syften laborationer bör fokusera 
på, och hur de bör anpassas för att få effekt på elevers lärande och utveckling. 
 

Variationsmöjligheter och metoder för undersökande arbetssätt 
Denna del av arbetet syftar till att beskriva några perspektiv från forskningen om val vid 
organisation och upplägg av det undersökande arbetssättet som lärare står inför. Därav redogörs 
för vilka didaktiska möjligheter och perspektiv forskningen lägger fram gällande variationer i 
upplägg för undersökande arbetssätt för att den naturvetenskapliga undervisningen ska kunna 
svara mot uppsatta relevanta syften och mål. 
 
Olika frihetsnivåer för undersökande arbetssätt 
Vanligt ur ett historiskt perspektiv, och ännu idag är enligt Hult (2000, s. 7) att vissa syften som 
pedagoger haft gällande det undersökande arbetssättet har motsatt sig varandra. Ett 
ställningstagande läraren måste ta vid planeringen av undervisningen är huruvida det 
undersökande arbetssättet ska vara styrt och syfta mot att leda mot ett av läraren förutbestämt 
konkret kunskapsmål eller inte. Detta exempelvis för att påvisa ett visst mönster eller en viss 
teoretisk anknytning i praktiken. Alternativet till detta, menar Hult (2000, s. 7–8) är när 
laborationen är mer öppen och syftar till att stimulera elevers eget ifrågasättande, upptäckande 
eller till att leda eleven i en viss riktning beroende på de frågeställningar, funderingar eller egna 
idéer som framkommer. 
 
Johansson (2010, s. 22) beskriver hur möjligheten för elever att göra egna val och få ökad 
självständighet eller frihet i en laboration kan illustreras genom ett begrepp som kallas 
frihetsgrader. Denna frihetsgrad delas i fyra nivåer och avgör i vilken utsträckning ett problem, 
metod eller resultat är förbestämd av läraren eller fritt för eleven att formulera och utforska. 
Detta kan illustreras via Figur 1.  
 

Frihetsgrad Problem Metod Resultat 

Nivå 0 givet given givet 

Nivå 1 givet given öppet 

Nivå 2 givet öppen öppet 

Nivå 3 öppet öppen öppet 
 

 
Figur 1. Illustration av frihetsgrader hämtad ur (Johansson 2010, s. 22). 
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Vid en lägre frihetsgrad har läraren mer kontroll mot vilken kunskap och riktning 
undersökningen ska leda eleven mot, varav elevens möjligheter att undersöka egna funderingar 
och frågeställningar minskas. Laborationen blir mer styrd i en viss riktning, mot ett visst mål 
och syfte. Vid en högre frihetsgrad ökar elevens frihet att formulera egna frågor och problem, 
att designa och tillämpa metoder därefter, och undersökningen kan därmed leda mot ett för 
läraren mer okänt resultat (Johansson 2010, s. 22). Den högre frihetsgraden kan då innebära att 
andra mål uppfylls med arbetssättet, som att eleverna enligt Skolverkets (2011, s. 156, 166, 
177) kursplaner i de naturorienterande ämnena ska ges möjlighet att ställa och undersöka 
frågeställningar och kunna utveckla förmågan att planera, utföra och dokumentera systematiskt. 
Johansson (2010, s. 22–24) uttrycker samtidigt en risk med att införa en hög frihetsgrad i 
undervisningen eftersom den ökade oförutsägbarheten när läraren förlorar kontrollen över 
elevens egna undersökningar kan leda eleven mot misslyckanden och frustration. Detta menar 
Johansson ställer krav på lärarens förmåga att anpassa sig efter elevens mer öppna och 
oförutsägbara metod och utförande inom ett område, och lärarens förmåga att kommunicera 
med eleven och leda eleven till att anpassa vald metod för att kunna hitta svar på ett eventuellt 
problem och frågeställning samt att få eleven att våga prova om. En möjlig tolkning av 
Johanssons beskrivning är att läraren bör ha en viss förinsikt om vilka konsekvenser elevernas 
val av problemformuleringar, och därefter anpassade metoder kan tänkas få på resultatet, vad 
som är praktiskt, resursmässigt och tidsberäknat möjligt, samt vilka problem som kan tänkas 
uppstå på vägen dit. Flera faktorer kommer spela in på lärarens förmåga att stötta elever genom 
arbetet menar Johansson (2010, s. 22–24) 
 

Dokumentationens olika former och funktioner i det undersökande 
arbetssättet 
Enligt det centrala innehållet i kursplanerna i de naturorienterande ämnena i årskurs 4–6 ska 
eleverna lära sig dokumentera resultat av enkla undersökningar, fältstudier och experiment 
genom tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, samt kunna planera, utföra och utvärdera 
sina undersökningar (Skolverket 2017d, s. 159, 169, 180). Kommentarmaterialet till 
kursplanerna i de naturvetenskapliga ämnena förtydligar detta innehåll med att poängtera att 
eleverna därmed ska utveckla en förståelse för att det finns olika sätt att dokumentera en 
undersökning på samt lära sig när det är lämpligt att använda olika dokumentationsformer. ”Det 
kan handla om allt från dokumentation med bilder till enkla laborationsrapporter”, konstateras 
det i kommentarmaterialet. Kommentarmaterialet gör också en beskrivning av 
dokumentationens syfte vid undersökande arbetssätt dvs.  att dokumentationen tydligt ska visa 
hur en undersökning utförts, vilka resultat undersökningen har gett, och vilka slutsatser som 
dragits. I kommentarmaterialet beskrivs att dokumentationen är nödvändig för att resultat och 
slutsatser ska kunna granskas, utvärderas och utvecklas (Skolverket 2017a, s. 28, Skolverket 
2017b, s. 29, Skolverket 2017c, s. 27–28). 
 
 
I Gyllenpalms (2010, s. 39) undersökning av lärares inställning till begreppet hypotes, visade 
det sig att hypotesprövning är ett väletablerat pedagogiskt verktyg i det undersökande 
arbetssättet (inquiry) som antingen kan användas i undervisningen i form av muntliga 
frågeställningar eller som en del av den skriftliga dokumentationen. Hypotesens exakta 
betydelse inom vetenskapsmetodiken och professionella undersökningar är ifrågasatt, påpekar 
Gyllenpalm (2010, s. 26–28), men han konstaterar att den är brett använd inom 
naturvetenskaplig didaktik. Att lärare låter elever skapa hypoteser i det undersökande 
arbetssättet har utvecklat sig mer likt ett didaktiskt verktyg, som ofta skiljer från dess mer 
litterära funktion i allmän forskning menar Gyllenpalm (2010, s. 39). Hypotesens didaktiska 
syfte motiverades av lärare, i Gyllenpalms studie, kunna hjälpa elever att fokusera på 
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ämnesinnehållet, de egna förutsägelserna för naturvetenskapliga undersökningar och 
kopplingen mellan teori och verklighet. En vanlig syn på hypotesen är enligt Gyllenpalm även 
att den kan skapa en förväntning hos eleven, som i sin tur kan leda till en uppenbarelse oavsett 
om elevens hypotes stämmer med resultatet eller ej. Starka känsloupplevelser som förvåning 
och uppenbarelse kan därav enligt Gyllenpalms reflektioner stärka inlärningen. Detta var också 
en vanlig didaktisk motivering till att inkludera hypotesen i arbetssättet enligt lärare i 
Gyllenpalms studie (2010, s. 39–40). Gyllenpalm beskriver även en paradoxal didaktisk 
motsägelse gällande syfte och användning av hypotesen i det undersökande arbetssättet. Detta 
uppenbarar sig speciellt i mer låsta, styrda laborationer med lägre frihetsgrader där det uppstår 
en förväntning av läraren att ett förutbestämt eller eftertraktat resultat ska uppnås av eleven. I 
detta sammanhang blir det ofta svårt för elever att se nyttan av hypotesens funktion, speciellt 
ifall de känner sig pressade att ”gissa” rätt visar Gyllenpalms undersökning. Utifrån 
Gyllenpalms studier går det att tyda att det är väldigt sällsynt att i undervisningen samtala med 
elever om funktionen av hypotesens och den laborativa dokumentationens övriga delar. Även 
genomgångar med eleverna om den vetenskapliga metoden i jämförelse med hur verklig 
forskning bedrivs är i detta sammanhang något som lärare i många fall lägger för lite vikt på i 
undervisningen, menar Gyllenpalm (2010, s. 41–42). Detta kan liknas vid det Johansson (2010, 
s. 28) redogör för det vill säga att målet med den laborativa undervisningen bör vara att den ska 
efterlikna professionell vetenskapsmetodik och ge eleverna kunskap om vetenskapliga metoder, 
principer och arbetssätt. Något som även uppmärksammas i Skolverkets kursplaner i de 
naturvetenskapliga ämnena (2017d, s. 156, 166, 177). Dessa mål, menar Johansson (2010, s. 
28), är ofta underrepresenterade i den naturvetenskapliga undervisningen. 
 

Teoretiska Perspektiv  
Detta avsnitt syftar till att beskriva det pragmatiska perspektivet och i synnerhet pedagogen 
John Deweys tankar och sätt att beskriva hur elevers utveckling, utforskande, erfarenheter och 
lärande förhåller sig till det undersökande arbetssättet. Även några av Vygostkijs tankar i det 
sociokulturella perspektivet jämförs kort med pragmatismen eftersom de båda teoretiska 
inriktningarna kan relateras till skolans arbete med undersökande arbetssätt, speciellt gällande 
språkets betydelse för att möjliggöra kommunikation och utbyte av erfarenheter och idéer. 
 
Ett av pragmatismens och Deweys (1980, s. 15) grundläggande visioner är att människan i 
samspel med sin omvärld och andra människor utvecklar förståelse för sammanhang och 
situationer genom utforskande och experimenterande arbetssätt. Därav kan perspektivet liknas 
med flera av de syften, möjligheter och visioner med det undersökande arbetssättet och dess 
karaktär som tidigare beskrivits. Säljö (2014, s. 289) ger även beskrivningen av pragmatismen 
som ett kunskapsperspektiv som också lägger intresse vid hur kunskap och färdigheter, som 
utvecklas i undervisningen, kan kopplas till vardagliga och praktiska nytta i livet samt som 
funktion i samhället (Säljö 2014, s. 289). Dewey (1980, s. 15) associeras ofta med begreppet 
learning by doing och en syn på lärande som förhåller sig hand i hand med praktiskt arbete. 
Dessa perspektiv visar sig väl genom det undersökande arbetssättets karaktär som generellt 
grundar sig på praktiskt arbete och utforskande. Enligt Deweys tankar optimeras lärandet ifall 
elever genom en kombination av eget upptäckande, utforskande och experimenterande samt 
lärarens vägledning stimuleras till att ifrågasätta och vidga den egna världsuppfattningen. 
Jämförelse och koppling mellan ämnesinnehåll, samt egna och andras erfarenheter är någonting 
som lägger en grund för lärande ur detta perspektiv. Enligt Deweys filosofi ställs också höga 
krav på läraren att styra och organisera undervisningen till att elever utvecklas i eftertraktad 
riktning för att det egna upptäckandet inte ska utveckla sig allt för slumpmässigt. Samtidigt ska 
utbildningen enligt Dewey (1980, s. 15–16) syfta till att ha elevers egna intressen och 
meningsskapande som utgångspunkt. Walan (2016, s. 5) påpekar även hur undervisningen, 
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enligt Deweys syn på pragmatism, ska formas så att elever blir aktiva i sitt lärande, och inte 
enbart passiva lyssnare eller mottagare. Detta kräver språklig interaktion mellan parterna. En 
grundpunkt som Dewey, enligt Walan (2016, s. 5), lyfter är att kunskap och fakta ska läras in i 
ett sammanhang, och framför allt att undervisningen bör relateras till praktiska problem som 
också uppstår i samhället och det verkliga livet utanför skolan. Undervisningen ska också vara 
baserad på elevernas egna erfarenheter och verklighetsinsikter för att skapa mening och lust att 
lära, förespråkar Walan (2016, s. 5–6) och refererar till både de pragmatiska teoretikerna Dewey 
och Pierce, samt även den svenska läroplanen för grundskolan. Dewey påpekar, enligt Walan 
(2016, s. 6) dessutom hur läraren bör vara uppmärksam och utveckla en medvetenhet för elevers 
intressen och vad som aktiverar deras nyfikenhet, i syftet att kunna anpassa 
undervisningsstrategier och det material som erbjuds. Även Vygotskij lyfter, enligt Walan 
(2016, s. 6), på en liknande värdering utifrån ett socialkulturellt perspektiv. Vygoskij menar då 
att elevers ”aktiva intresse” är nödvändigt för att undervisningen ska leda till resultat i elevers 
lärande. Samtidigt ifrågasatte Vygotskij, enligt Walan (2016, s. 6), metoder som tillfälligt 
fångar elevers uppmärksamhet. Häftiga experiment inom den naturvetenskapliga undervisning 
används som exempel av Vygotskij, som menar att metoderna i undervisningen måste skapa ett 
kunskapande sammanhang som på djupet aktiverar och utmanar elevernas tänkande och 
problemlösningsförmåga. Detta menar Walan (2016, s. 6) blir en nödvändighet för att göra ett 
avtryck på elevens lärande.  
 
Inquiry – undersökande arbetssätt 
Dewey uppmärksammar, enligt Walan (2016, s. 6–7), ett naturvetenskapligt undersökande 
arbetssätt (inquiry and context based teaching) som utgår från professionell vetenskaplig 
metodik och att systematiskt lösa problem och undersöka frågor där: 

 undervisningen ska bidra till uppkomsten av frågeställningar utifrån nyfikenhet och 
erfarenheter 

 som kopplas samman med hypoteser och teori 
 varav en metod utvecklas för att praktiskt testa och observera ett fenomen utifrån 

frågeställningen  
 där resultatet slutligen sammanställs, utvärderas och reflekteras. 

 
Både Dewey och Vygotskij lägger, enligt Walan (2016, s. 7) fram olika perspektiv på det 
undersökande arbetssättets metod. Dewey förespråkar ett kontrollerat undersökande arbetssätt 
där en praktisk metod som på förhand är testad och kontrollerad av läraren anpassas för att med 
säkerhet möjliggöra en lösning eller skapa ett svar på fråge- och problemställningen och på så 
vis synliggöra ett fenomen för eleven som kan leda till lärande (Walan 2016, s. 7). Vygotskij 
uppmärksammade istället hur viktigt det är att elever får chansen att lösa problem och svara på 
sina egna frågeställningar. En förutsättning blir att i det undersökande arbetssättet då erbjuda 
eleverna verktyg för att möjliggöra detta, samt att utmana elevernas tankar och föreställningar. 
Dewey ska också ha argumenterat för att eleverna ska erbjudas en frihet, varav läraren samtidigt 
ska sätta gränser i syfte att hålla fokus enligt läroplanens lärandedirektiv. Bästa möjliga resultat 
för elevens lärare kan uppnås ifall en balans skapas mellan dessa perspektiv påpekade Dewey, 
enligt Walan (2016, s. 7–8). Deweys och Vygotskijs perspektiv gällande elevers frihet till eget 
undersökande kan liknas vid den problematik som finns gällande de mål som kan uppfyllas 
genom olika frihetsnivåer av laborationer i undervisningen som Johansson (2010, s. 22) talar 
om. Walan (2016, s. 7) diskuterar också hur Vygotskij dessutom varnat för att teori och praktik 
inte ska utvecklas till skilda delar av undervisningen, utan gå hand i hand. Även Dewey lägger, 
enligt Walan (2016, s. 8) fram ett liknande perspektiv, och förklarar att all teoretiskt kunskap 
måste få ett sammanhang, koppling till verkligheten eller praktiska kunskaper för att det ska bli 
meningsfullt för eleven.  
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Språkets betydelse för lärande 
Enligt Säljö (2014, s. 293), blir språket enligt det pragmatiska perspektivet det medium där 
erfarenheter och tankar utbyts, vilket lägger grund för utforskande, interaktivt lärande, och 
förståelse för mer abstrakta idéer och modeller. Både i det sociokulturella och pragmatiska 
perspektivet, ses enligt Säljö (2014, s. 293, 301–302), språket och sociala arenors betydelse för 
lärande som huvudfokus. Säljö (2014, s. 302) påpekar hur språket enligt det sociokulturella 
perspektivet ses som ett verktyg för oss att uttrycka tankar och erfarenheter, att det är genom 
kommunikation och sätt att utrycka oss som vi formas till tänkande och reflekterande varelser. 
En liknande beskrivning görs av Gyllenpalm (2010, s. 22–25) som också jämför pragmatismen 
och det sociokulturella perspektivet och menar att det i bägge teoretiska perspektiv läggs stort 
fokus på lärarens mål och utformning av undervisning i förhållande till elevens förmåga att 
använda språkliga artefakter för att skapa kunskapande sammanhang av de fenomen som 
utforskas inom det undersökande arbetssättet. Gyllenpalm konstaterar att språket enligt det 
pragmatiska perspektivet kan förstås utifrån dess tillämpning i en aktivitet eller ett 
sammanhang. En språklig struktur behöver etableras, där elevens förtroende för det 
naturvetenskapliga språket aktivt och medvetet behöver kontextualiseras och övas. Detta blir 
enligt Gyllenpalm även en förutsättning i det undersökande arbetssättet för att eleven ska kunna 
bygga en förståelse för att koppla samman och se samband i teoretiska modeller och kunskap, 
samt att se korrelation mellan teoretisk bakgrund, egna erfarenheter, upplevelser och den 
praktiskt undersökande verksamheten. En risk menar Gyllenpalm finns annars att elever får 
svårt att särskilja de ämnesspecifika begreppen med det vardagsspråk som härstammar från en 
helt annan social och kulturell miljö samt språknorm. En begrepps- och språkanvändning som 
möjliggör kontextualiserande av naturvetenskapliga kunskaper bör av den anledningen finnas 
som fokus genom hela undervisningsprocessen. Enligt det pragmatiska perspektivet lyfts också 
vikten av att regelbundna vanor eller habits utvecklas i undervisningens verksamhet och 
struktur (Gyllenpalm 2010, s 22–25). 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver att undersökande arbetssätt och 
dokumentation i samband med undersökande arbetssätt kan användas för att stödja elevers 
lärande i naturvetenskap i årskurserna 4–6. 
 
Vilka mål beskriver lärare med undersökande arbetssätt i NO-undervisningen och hur arbetar 
lärare för att uppnå dessa mål? 
 
Hur beskriver lärare att deras elever får arbeta med dokumentation i samband med 
undersökande arbetssätt i syfte att främja elevernas lärande i naturvetenskap? 

Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens design med intervju som metod. Hur studiens reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet påverkas i relation till syfte, frågeställningar, vald metod, design 
och genomförande beskrivs därefter. Etiska överväganden som gjorts i studien redogörs också 
för. Slutligen beskrivs också urval, genomförande och analys av insamlat material.  
 

Val av metod  
Denna studie bygger på en kvalitativ ansats med intervjuer av verksamma lärare i 
naturvetenskap i årskurs 4–6. Denna metod anses lämplig för att kunna uppfylla studiens syfte 
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att undersöka hur det undersökande arbetssättet kan organiseras för att främja elevers förmåga 
att genomföra systematiska undersökningar, samt för att undersöka hur lärare arbetar med och 
förhåller sig till dokumentation i det undersökande arbetssättet. Detta eftersom kvalitativ 
intervju som metod enligt både Fejes & Tornberg (2009, s. 110–111) och Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström (2013, s. 128–129) är en effektiv metod för att synliggöra informanters 
tankar, upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och inställningar. Enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström ställs också formella krav på intervjun att forskaren ställer öppna 
frågor, och att intervjun sker i en ostörd miljö, där så få yttre förhållanden som möjligt kan 
påverka resultatet. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2009, s. 129) uttrycker hur 
intervjuaren bör vara en aktsam och uppmärksam lyssnare och som samtidigt hittar en balans 
till att aktivera och stimulera informanten att utveckla sina tankar, uppfattningar och 
värderingar. Begreppet probing används av Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström och 
syftar på den respons intervjuaren ger i samtalet, där också kroppsspråk, olika ljud, tonlägen 
och frågor kan påverka informanten att utveckla sina tankar och beskrivningar. Stukat (2011, 
s. 43) skriver dessutom hur strukturen för intervjun blir avgörande för vilket utrymme den som 
blir intervjuad har att uttrycka sig gällande studiens frågeställningar. En högre frihet och öppen 
struktur på intervjun, närmar sig mer ett samtal och erbjuder till att fler unika och nya tankar 
framhävs, vilket samtidigt gör materialet svårare att analysera och jämföra med övriga 
intervjusvar. Eftersom intervjuarens sätt att framföra frågor på, enligt Stukát (2011, s. 43), har 
direkt konsekvens på informantens aktuella tankegångar och svar, bör intervjuns struktur 
utformas med detta i åtanke. 
 
Intervjun intar i denna studie en semistrukturerad approach där interaktionen mellan forskare 
och informant kommer basera sig på ett antal grundläggande intervjufrågor som sammanställs 
i ett protokoll (Bilaga 1). Frågornas ordning arrangeras för att skapa en röd tråd genom 
intervjun, vilket enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 128–129) är 
kännetecknande för den semistrukturerade intervjun. Den semistrukturerade intervjun sätter 
enligt Fejes & Thornberg (2009, s. 110) fokus på aktivt lyssnande, öppna frågor och ett 
engagerande samspel mellan forskaren och den som intervjuas.  Stukat (2011, s. 43–44) 
utvecklar detta med att beskriva att den semistrukturerade metoden har fördelen att kunna 
komma in på djupet på frågor, och underlätta samspelet mellan intervjuernas aktörer när 
förtydligande, fördjupande eller specificerande följdfrågor kan tillämpas efter behov för att 
underlätta förståelsen och att undvika missförstånd. Detta förhållningssätt och denna struktur 
möjliggör även praktiska tillämpningar vid genomförande av intervjun. Om exempelvis den 
som framför intervjufrågorna anser att någon fråga redan tidigare besvarats i intervjuns tidigare 
del (genom logisk innehållslig sammankoppling och följdfrågor), kan den frågan hoppas över 
för att undvika återupprepningar och för att effektivisera intervjun (Stukat 2011, s. 44–45).  
 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Validiteten beror enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 105) av huruvida 
metoden och utförandet svarar mot uppsatta syften och passar för att svara på frågeställningarna 
för studien. Med kvalitativ intervju som metod kommer validiteten styras av hur frågorna 
formuleras och utvecklas för att kunna komma närmare en sanning om det som ämnas 
undersökas. Forskarens ”skicklighet i hantverket “avgör enligt Dovemark (2007, s. 150–152) 
hur forskningsprocessen ser ut, och hur forskaren hanterar sina egna grundantaganden och 
bemöter alternativa tolkningar till de empiriska data som samlats in. Begrepp som objektivitet 
och kognitiv och självkritisk analys kan också kopplas till vad Dovemark beskriver om 
validitet. Objektivitet kan uppnås genom att forskaren skapar ett kritiskt förhållningssätt och 
kan reflektera och analysera egna eventuella förväntningar, samt det egna tillvägagångsättet i 
syfte att inte bli för subjektiv. Detta sätter enligt Dovemark krav på forskarens förmåga att 



 

12 
 

kontrollera, ifrågasätta och teoretisera kunskapen som studien bygger på och tillför. Den 
kommunikativa validiteten kan enligt Dovemark (2007, s. 150) dessutom stärkas genom dialog 
med andra utöver forskaren, som får möjlighet att kritisera och komma med synpunkter. 
Förberedelserna, genomförandet och antecknandet av material samt efterföljande analys av hur 
materialet hanteras, samlas in och presenteras, är alla faktorer som därav blir avgörande för 
validiteten. Även den översikt och respons som ges av opponenter och kommentatorer kommer 
vara av betydelse för den kommunikativa validiteten. Enligt Dovemark (2007, s.150–151) kan 
även den pragmatiska validiteten stärkas genom att studiernas resultat förhåller sig eller har 
stöd i bakgrundsforskning och är användbar. Genom att resultaten i diskussionen av denna 
studie jämförs med teori och bakgrundsforskning kan denna pragmatiska validitet stärkas.  
 
Generaliserbarheten definieras av Stukát (2011, s. 136) som för vem eller vilken fokusgrupp ett 
forskningsresultat gäller. Korresponderande till denna studie kommer generaliserbarheten att 
beskriva huruvida resultatet kan gälla naturvetenskapslärare i allmänhet, inom det valda urvalet 
eller vara mer individuellt för en specifik lärare. Vid analysen av materialet kommer 
intervjusvaren att jämföras, samt sättas i relation till varandra för att hitta frekventa mönster 
och liknande beskrivningar och synvinklar hos läraren, vilket kommer stärka 
generaliserbarheten. Stukat (s. 43–46) påpekar vidare att intervjuarens kommunikativa 
skicklighet, sociala intryck och förmåga att locka fram tankar och upplevelser samtidigt 
kommer påverka resultatet och därav dess generaliserbarhet. Generaliserbarheten kommer dels 
att påverkas av det antal lärare som intervjuas eftersom undersökningsgruppens storlek och 
urvalets fokus enligt Stukát (2011, s.136) kommer påverka generaliserbarheten. För att höja 
generaliserbarheten en kvalitativ studie handlar det i likhet med villkoren för hög reliabiliteten 
om att hitta en frekvens av gemensamma nämnare och mönster fast denna gång mellan de olika 
intervjusvaren. Kvantitet och kvalité motsätter sig eftersom tiden och resurserna för studien är 
begränsade. Eftersom studien antar en mer öppen semistruktur prioriteras en kvalitetsmässig 
metod framför en kvantitativ mer strukturerad vilket kan leda till att generaliserbarheten 
minskar. En kvalitativ studie kan däremot istället gå in mer på djupet och anta ett vidare 
perspektiv gällande det undersökta ämnesområdet menar Stukát (2011, s. 136–137). Stukat 
menar samtidigt att kvalitativa studier även bör beakta liknande frågor om generaliserbarheten 
som de kvantitativa. Eftersom den semistrukturerade intervjumetoden ger informanterna stort 
utrymme för att uttrycka och utveckla egna tankar i egen önskad riktning kommer 
generaliserbarheten att påverkas beroende av den frihet den som intervjuas ges. Eftersom 
arbetet syftar till att undersöka hur det undersökande arbetet kan utformas för att svara mot 
lärares olika syften med undervisningen och för att väcka elevers intresse, är både unika och 
frekventa arbetsmetoder intressanta att identifiera, oavsett graden av generaliserbarhet.  
 

Etiska överväganden  
De etiska överväganden som efterföljts i denna studie utgår från Vetenskapsrådets (2002, s.7) 
fyra riktlinjer för individskyddskrav i samhällsvetenskapliga och humanistiska 
forskningsstudier. Dessa består av informationskravet som innebär att forskaren skall informera 
deltagare och alla inblandade i studien om forskningsuppgiftens syfte och informeras om att 
medverkande är frivilligt, och att deltagande har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Samtyckekravet kräver att forskaren inhämtar de medverkandes 
samtycke och godkännande för att genomföra forskning, och att deltagarna ska ha rätt att 
uttrycka hur länge och under vilka villkor de vill medverka, samt ska deltagarna inte påtryckas 
eller påverkas till att medverka utan samtycke (Vetenskapsrådet 2002, s. 8–10). 
Konfidentialitetskravet innebär att de deltagandes personuppgifter ska vara skyddade och 
förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dessa, samt att både skola, lärare och elever 
redovisas anonymt utan koppling till identifikation (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 
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Nyttjandekravet innebär slutligen att uppgifter som samlats in om personer i forskningen inte 
kan användas eller utlånas till ickevetenskapliga syften eller till kommersiellt bruk, eller leda 
till beslut som direkt och ofrivilligt påverkar den berörde (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). I ett 
informationsbrev som skickats ut till alla som tillfrågades om deltagande i studien, 
informerades läsaren om studiens syfte, deras rättigheter, om frivilligheten och att de 
närsomhelst kan avbryta, samt hur materialet skulle anonymiseras och behandlas (Bilaga 1).  
 

Urval 
De urvalskriterier som sattes upp för de lärare som skulle inkluderas i studien var att läraren 
skulle vara behörig och undervisa i naturvetenskap i årskurs 4–6. Vid en första sökomgång 
kontaktades tolv rektorer på kommunala skolor i först en närliggande kommun, där rektorernas 
uppgifter hittades på kommunens hemsida. De lärare vars kontaktuppgifter rektorerna delade 
med sig av kontaktades vidare med ett kort personligt meddelande och ett bifogat 
informationsbrev (Bilaga 1). Några rektorer som svarade men valde att inte dela med sig av 
uppgifter motiverade med att lärarna var stressade, och var upptagna med nationella prov, 
dokumentation, andra studenter eller andra åtaganden. Även någon lärare som svarade men 
tackade nej gjorde en liknande motivering.  
 
På grund av att få rektorer valde att dela med sig av sina lärares uppgifter, behövde strategin 
för att hitta informanter till studien ändras varav urvalet utökades till ytterligare en kommun. 
Detta möjliggjordes eftersom denna kommuns databas delade kontaktuppgifter för alla 
anställda lärare på respektive skola, dock beskrevs ej lärares årskurs- eller ämnesspecifika 
inriktning. Som en konsekvens av detta skickades en deltagandeförfrågan till över två hundra 
lärare i kommunen. Meddelandet bestod av ett personligt meddelande som presenterade 
forskaren och studien, informerade om urvalet och frågade om samtycke till medverkan i 
studien. Meddelandet vädjade även till att lärarna skulle vidarebefordra eller dela uppgifter till 
bekanta naturvetenskapslärare i årskurs 4–6. Även samma grundläggande informationsbrev 
(Bilaga 1) bifogades i varje meddelande som skickades ut till alla informanter i den första 
kommunen. Även några ytterligare lärare i andra kommuner kontaktades i form av 
kontaktupplysning och vidareförfrågning ifrån personliga vänner och kontakter som kände 
undervisande lärare. Även dessa lärare skickades informationsbrevet och informerades i likhet 
med övriga. 
 
Sammanlagt tackade en lärare i den första kommunens ja till deltagande i studien, två lärare 
från olika skolor i den andra kommunens, samt två lärare som hittades via bekanta, vilka båda 
arbetade på en kommunal skola i en tredje kommun. Alla fem utvalda lärare var behöriga och 
arbetade som naturvetenskapslärare i årskurs 4–6.  
 

Utformning av intervjufrågor 
De grundläggande intervjufrågorna (Bilaga 2) designades för att kunna besvara studiens syfte 
samt de två frågeställningar för studien som utformades därefter. Även formuleringar till 
möjliga specificerande följdfrågor gjordes i intervjuprotokollet (markerat med mindre typsnitt 
i Bilaga 2 under respektive övergripande frågeområde).  
 
Syftet med intervjufrågorna var att de skulle täcka så många relevanta aspekter som möjligt för 
att bygga en bred förståelse över hur lärare beskriver att de utformar och stödjer elever i sin 
undervisning med undersökande och systematiska arbetssätt och tillhörande dokumentation i 
NO-undervisningen. Intervjufrågorna syftade även till att ge lärarna möjlighet att framföra och 
aktivera egna associationer och tankar om arbetssättet, samt att ge dem tillfälle att koppla till 
praktiska exempel på den undervisning de bedriver. Ett utkast på möjliga följdfrågor gjordes i 
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syfte för att underlätta denna process och för att aktivera den intervjuade. En annan fördel var 
att följdfrågorna kunde skapa en stödjande struktur ifall det var svårt att formulera följdfrågor 
utifrån det som togs upp i intervjun. Samtidigt togs hänsyn till att följdfrågorna inte skulle styra 
för mycket, utan att lyhördhet mot informanten skulle ligga i centrum för de följdfrågor som 
utvecklade sig i intervjun. Formuleringen av frågor kräver enligt Kvale & Brinkman (2014, s. 
180) en intuitiv känsla hos intervjuaren som bygger på uppmärksamhet i det sociala samspelet 
och en kunskap om ämnet i fråga och vilken information som är eftertraktas för att komma 
närmare ett svar på studiens syfte och frågeställningar. Kvale & Brinkman (2014, s. 296–297) 
beskriver dessutom hur studiens validitet är beroende på att intervjufrågorna utformas för att 
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Antalet frågor anpassades också för att 
intervjun inte skulle bli för utdragen eller stressig. Visionen var att intervjutiden skulle 
disponeras mellan frågorna så att alla frågeställningar kunde studeras ingående och kvalitativt. 
Eftersom frågornas ordning kan tänkas påverka tankarna och svaren hos den intervjuade tog 
författaren hänsyn till detta vid utformningen av frågorna. Tydlighet var också någonting som 
togs hänsyn till vid formulerandet av intervjufrågorna. Ett viktigt syfte enligt Brajas, Forsberg 
& Wengström (2009, s. 128) är att intervjufrågorna ska formuleras så att de uppfattas lika 
mellan deltagarna och att missförstånd kan undvikas.  
 
Det teoretiska perspektivet pragmatismen i förhållande till studiens syfte och frågeställningar 
har legat som betydelsefull grund för designen och formulerandet av intervjufrågorna. Även 
den tidigare forskning som redogörs för i studiens bakgrundsavsnitt har utgjort inspiration för 
en del frågor i syfte att skapa en bred förståelse och insamla all data som har betydelse för att 
kunna svara på eller fördjupa studiens frågeställningar.  
 

Genomförande 
Kontakten fortsatte med de behöriga naturvetenskapslärare i årskurs 4–6 som hade tackat ja till 
intervjun varav en tid och plats på deras arbetsplats bestämdes för intervjuns genomförande. 
Genomförandet började med en presentation av syftet med intervjun och småprat för att initiera 
ett socialt samspel och för att få den intervjuade att känna sig trygg och inbjuden (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 72–73). Intervjuerna utfördes individuellt med varje lärare. En avskild ostörd 
miljö i form av ett tomt klassrum eller grupprum valdes i samtliga fall för intervjun. 
Inspelningsutrustning för ljudupptagning på både surfplatta och telefon hade förberetts och 
plockades fram innan intervjun.  Anteckningar gjordes ej för att underlätta det aktiva lyssnandet 
och samspelet. Deltagarna informerades först om studiens syfte följt av att det kontrollerades 
att deltagarna godkände och var medvetna om att intervjun skulle spelas in. Deltagarna 
informerades även om att materialet skulle redovisas anonymt, samt att de när som helst utan 
motivering kunde avbryta intervjun. Även en uppskattning av tidsåtgången för intervjun 
upprepades för att säkerställa att det inte uppstått några missförstånd.  
 
Frågorna formulerades enligt frågemallen (Bilaga 2) och omformulerades eller återupprepades 
vid behov. De som intervjuades fick betänketid, men frågorna omformulerades eller följdes upp 
vid längre tystnad eller när det ansågs lämpligt för att underlätta samspelet. Detta gjordes med 
avsikten att inte skapa ett stressat intryck för de deltagande. Öppna följdfrågor lades till och 
frågornas ordning och innehåll anpassades också när det ansågs lämpligt enligt den 
semistrukturerade intervjuns principer. Kvale & Brinkman (2014, s. 176) skriver hur en 
halvstrukturerad intervju bör hitta sin balans mellan att använda ett intervjumanus frågornas 
lydnad och ordningsföljd, och att samtidigt vara anpassningsbar efter informantens svar. 
Samtidigt var syftet med följdfrågorna att låta de intervjuade få utveckla sina svar för att täcka 
ämnesområdet och möjliggöra en analys för att få svar på frågeställningarna. Enligt Kvale & 
Brinkman (2014, s. 182) krävs därmed en uppföljning av informantens svar en flexibilitet som 
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tar hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Bemötandet i intervjun hade vidare målet att 
värna om informanternas trygghet, och ej döma eller ifrågasätta de intervjuade. Även 
följdfrågorna försökte därför utformas så objektivt som möjligt, för att undvika att intervjuaren 
blev för ledande i sina formuleringar. Vanligt i intervjuer är enligt Davidsson & Patel (2003, s. 
101) annars att intervjuaren påverkar respondenten mot ett utifrån sin uppfattning förutsatt eller 
kanske eftertraktat resultat. Detta fenomen, kallat intervjueffekten, riskerar att reducera 
intervjuns validitet. 
 
Sammanlagt tog intervjuerna uppskattningsvis mellan 30 och 40 minuter. Filerna till 
intervjuinspelningarna lagrades sedan säkert så att ingen obehörig skulle kunna få tillgång till 
dem.  
 

Analys   
I detta avsnitt behandlas den analysmetod som tillämpats för att besvara studiens två 
frågeställningar. Den analysmetod som använts har tagit inspiration ur Kvale och Brinkmans 
(2014, s. 241–249) beskrivningar av innehållsanalys av den kvalitativa forskningsintervjun i 
form av kodning, meningskoncentrering och kategorisering.  
 
I analysprocessen transkriberades de fem inspelade intervjuerna först ordagrant där enbart en 
del pauser, ljud, missförstånd och delar som inte ansågs bidra till förståelsen utelämnades. Till 
hjälp vid transkriberingen användes uppspelningsprogrammet VLC media player (Video Lan 
Client), som också kunde spela upp ljudklippen i långsammare hastighet vilket gjorde det 
enklare att gå tillbaka och lyssna på samma avsnitt flera gånger. Ljudklippen genomlyssnades 
flera gånger och transkripten lästes igenom vid upprepade tillfällen för att kontrollera att 
förståelsen var så fullständig som möjligt, och att inget viktigt utelämnades. Kodningen av det 
transkriberade materialet gjordes genom att materialet delades upp utifrån studiens två 
frågeställningar. Detta gjordes genom att allt material som behandlade dokumentation i det 
undersökande arbetssättet, och därmed berörde studiens andra frågeställning, separerades från 
det övriga materialet genom att det markerades i en egen färg. Övrigt material som i analysen 
av intervjutranskripten uppskattats inte ha någon relevans eller signifikans för att kunna besvara 
studiens frågeställningar sorterades bort genom att få en egen färgkod. Därpå sammanställdes 
alla lärarnas svar genom att materialet meningskoncentrerades och sorterades i olika kategorier 
(se Figur 2). Pragmatismen som teoretiskt perspektiv blev här delvis avgörande för hur delar av 
materialet sammanställdes till kategorier. Även gemensamma begrepp som lärarna använde 
togs hänsyn till, eftersom de kan vara meningsfulla för förståelsen. Denna analys har dock varit 
fokuserad på meningsskapande och innehållsmässig förståelse snarare än att identifiera 
skillnader i språkliga ordagranna beskrivningar eller känslomässiga upplevelser. I Tabell 1 
visas ett förtydligande exempel på hur citat ur originaltranskriptionen har 
meningskoncentrerats, sammanställts och sorterats i kategorier. 
 
Den första kodningen och analysen som gjordes behandlade materialet som fokuserade på att 
besvara Frågeställning 1; Vilka mål beskriver lärare med undersökande arbetssätt i NO-
undervisningen och hur arbetar lärare för att uppnå dessa mål? 
 
Eftersom denna frågeställning hade sin utgångspunkt i de mål som lärarna beskrev att de hade 
med det undersökande arbetssättet, så ansågs det också lämpligt att kodningen hade sin 
utgångspunkt i dessa mål. Analysen genomfördes genom upprepade jämförelser av vad som 
framkom i lärarnas svar i intervjuerna, där lärarnas mål med undersökande arbetssätt i NO-
undervisningen sammanfattades genom meningskoncentrering och ställdes emot varandra. De 
meningskoncentrerande målen från lärarnas beskrivningar jämfördes därefter med de 
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formuleringar som använts i den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som studien 
bygger på, och omarbetades till kategorier.  
  
Identifierade kategorier för frågeställning 1 är:  
 

 Att intressera och väcka nyfikenhet hos elever. 
 Att främja förståelsen för begrepp, modeller och teorier 
 Att planera och genomföra sina egna undersökningar.  
 Att främja ett vetenskapligt förhållningssätt. 

 
 
Tabell 1. Förtydligande exempel på hur citat ur originaltranskriptionen har meningskoncentrerats, sammanställts 
och sorterats i kategorier.  
 
Citat Meningskoncentrering Kategori Variation/teman 

i kategori 
”Jag har ju alltid inom ett 
arbetsområde begrepp och 
modeller som jag vill att 
det här ska man ha med sig 
nu, och då får jag se till att 
koppla det till det praktiska 
vi jobbar med - för det är 
sällan något barnen gör 
själva. Det behövs att 
någon vuxen kommer och 
hjälper eleven i processen 
med att förklara och koppla 
till vad de undersökt och 
sett.” 

Läraren måste ge 
eleverna stöttande 
verktyg för att kunna 
koppla till begrepp och 
modeller i 
undersökningar. 

Att främja 
förståelsen för 
begrepp, 
modeller och 
teorier 

Att utmana, 
stötta och 
återkoppla för att 
få elever att träna 
på att använda 
begrepp och 
koppla till teori i 
undersökningar. 

”Just nu är vi i det stadiet 
så det är jag som 
bestämmer temat för att de 
bara ska lära sig hur det 
funkar att göra en egen 
undersökning. Så nu 
arbetar jag med att de ska 
få i sig det här med att man 
först ska ha en 
frågeställning, hitta på en 
hypotes, - de här stegvisen, 
- och sen tänker jag när de 
kan de här- när vi har gjort 
det flera gånger - är målet 
de ska klara av att göra en 
egen undersökning utifrån 
en egen frågeställning.” 

Egna undersökningar är 
ett slutmål läraren 
arbetar emot. Eleverna 
måste först förstå och 
vara förtrogna med 
arbetssättet, göra 
hypoteser och 
undersöka en 
frågeställning.  

Att planera och 
genomföra sina 
egna 
undersökningar.  
 

Elevernas 
förtrogenhet till 
arbetssättet för 
att vara redo att 
göra egna 
undersökningar.  
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Den andra kodningen tog därefter vid för att analysera materialet som var relaterat till 
Frågeställning 2.; Hur beskriver lärare att deras elever får arbeta med dokumentation i 
samband med undersökande arbetssätt för att främja elevers lärande i naturvetenskap? 
 
Den kodning som påbörjades för att analysera och besvara denna frågeställning tog sin 
utgångspunkt i hur lärarna beskrev att deras elever arbetade med dokumentation, i vilka syften, 
och för att främja vilka kunskaper och mål. Vid kodningen visade sig det här att elevers 
dokumentation i det undersökande arbetssättet sågs av lärarna som ett stödjande verktyg i 
undervisningen för måluppfyllelsen att eleverna ska utveckla en förståelse för ett vetenskapligt 
arbetssätt, samt utveckla en förståelse för naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. 
Två mål som även kategoriserats i analysen av frågeställning 1. Utöver dessa två mål 
identifierades även två kategorier som kan knytas till tidigare forskning och studiens teoretiska 
ramverk. Lärarnas beskrivningar över hur de arbetar med att uppmärksamma dokumentationens 
syfte och utformning för att elever ska uppleva den som viktig och meningsfull formades som 
en tredje kategori. Även syftet med elevernas egna dokumentation för att synliggöra och stötta 
lärandet i undersökande arbetssätt var en återkommande beskrivning som därmed kunde formas 
till en fjärde kategori.  
 
Identifierade kategorier för frågeställning 2 är sammanlagt; 
 

 Uppmärksamma dokumentationens syfte och utformning.  
 Stödja förståelsen för ett vetenskapligt arbetssätt.  
 Stödja förståelsen för begrepp, modeller och teorier. 
 Synliggöra och stötta elevers lärande 
 

 

Resultat 

Resultatdelen kommer innefatta de resultat som framkommit under de fem lärarintervjuerna för 
att svara på studiens frågeställningar. Resultatet presenteras under rubriker där lärares 
perspektiv och beskrivningar av hur de tänker och arbetar kommer jämföras och ställas emot 
varandra i olika kategorier för att synliggöra likheter och skillnader i lärarnas svar. Vid analysen 
och i framställning av resultatet har lärarna anonymiserats med beteckningen Lärare efterföljt 
av bokstaven A, B, C, D eller E.  
 
Nedan beskrivs intervjuade lärares bakgrund i korthet: 
 
Lärare A arbetar andra terminen som NO-lärare på heltid och undervisar i NO i årskurs 6 i tre 
olika parallellklasser. Lärare A undervisar även i engelska och svenska i årskurs 5.  
 
Lärare B har undervisat i årskurs 1–6 i tio år och är både klasslärare och ämneslärare. Lärare B 
undervisar nu NO i årskurs 4 och 5, och nyligen i årskurs tre. 
 
Lärare C har undervisat i sex år i årskurs 2–6, men mestadels i årskurs 4–6. Lärare C fick 
lärarexamen för två år sedan och arbetar nu som klasslärare i en årskurs 5. Lärare C bedriver 
nu NO-undervisning i årskurs 5 och 6.  
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Lärare D har undervisat i årskurs 7–9 i arton år och har sedan ett halvår undervisat i årskurs 4–
6. Lärare D är ämneslärare i NO och bedriver sin undervisning i två klasser i årskurs 5 och två 
klasser i årskurs 6.  
 
Lärare E har arbetat som lärare i nästan tjugo år i årskurs 4–6 i tre olika kommuner och fyra 
olika skolor.  Lärare E är klasslärare och undervisar i NO i två klasser i årkurs 5.  

 
Mål som lärare beskriver med undersökande arbetssätt 
Denna första del av resultatbeskrivningen ämnar besvara studiens första övergripande 
frågeställning: Vilka mål beskriver lärare med undersökande arbetssätt i NO-undervisningen 
och hur arbetar lärare för att uppnå dessa mål? Resultatet presenteras under fyra rubriker som 
representerar de kategorier som identifierades vid analysen av intervjuerna av lärarna; ”Att 
intressera och väcka nyfikenhet hos elever”, ”Att främja förståelsen för begrepp, modeller och 
teorier”, ”Att planera och genomföra egna undersökningar”, samt ”Att främja ett vetenskapligt 
förhållningssätt”.  
 
Att intressera och väcka nyfikenhet hos elever 
Att det undersökande arbetssättets karaktär har funktionen att på olika sätt stimulera elevers 
nyfikenhet, intresse och motivation för naturvetenskap är alla lärare i denna studie överens om. 
Tre av lärarna beskriver att elever generellt vill att det ska hända någonting i samband med 
undervisningen eller att elever önskar få göra någonting praktiskt. ”Ifall de får hälla något från 
en burk till en annan eller att någonting pangar, då är elevernas uppmärksamhet och intresse på 
topp”, beskriver Lärare C. Lärare B och D kommer även med liknande beskrivningar.  
 
Ett annat perspektiv som flera av lärarna beskriver gällande att fånga elevernas intresse för 
naturvetenskap genom det undersökande arbetssättet hänger ihop med att göra lärandet 
meningsfullt och tillgängligt för eleverna. Lärare E gör en utförlig beskrivning över detta:  
 
”Om man fångar upp det som är intressant för varje elev och bygger vidare på det så är det 
också mycket lättare för dem att vara motiverade och att lära sig saker som är abstrakta och 
svåra”. Det är viktigt för att eleverna ska våga möta och intressera sig för det i vissa fall 
abstrakta och svåra innehållet och för att göra undervisningen mer vardagsnära så att eleverna 
också förstår syftet”.   
 
Lärare D poängterar också hur eleverna måste motiveras att våga möta det kanske krångliga 
och abstrakta. Detta kräver att lärarna arbetar för att eleverna ska aktiveras i sina tankar om det 
naturvetenskapliga innehåll som berörs i samband med det undersökande arbetssättet och 
utveckla en förståelse så att de inte bara ”gör utan något mål eller djupare mening”, poängterar 
Lärare D. Lärare C gör en liknande koppling där hen beskriver hur begrepp och teoretisk 
kunskap plötsligt kan realiseras och synliggöras genom det praktiska undersökande arbetssättet 
och på så vis bli intressant för eleven. Lärare B utvecklar detta och menar att om undervisningen 
och innehållet i det undersökande arbetssättet kopplas till lärarens och elevens upplevelser, liv, 
intressen, och till hur samhället och världen fungerar, så väcks nyfikenhet och intresse hos 
eleven.  
 
Ännu ett perspektiv som lärarna nämner är viktigt för att stimulera elevers nyfikenhet och 
intresse är det muntliga samspelet mellan lärare, elever och i elevgrupperna i samband med 
undersökande arbetssätt. Diskussioner i helklass inför eller efter ett undersökande arbete för att 
diskutera en undersökning är betydelsefullt berättar Lärare C. Det fångar ofta många elevers 
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intresse om läraren är engagerad och visar att hen brinner för och själv är intresserad av det 
naturvetenskapliga ämnet menar både Lärare C och D. ”Att bolla tillbaka frågor som får 
eleverna att tänka och ifrågasätta; när de säger något hur tänker du då? Varför då? Varför är det 
så? Utmana och nästan provocera. Många tycker det är kul”, beskriver Lärare C. Lärare D 
beskriver att om eleverna får utveckla sina idéer och blir utmanande och stimuleras i att tänka 
kreativt i arbetssättet och i sina analyser och diskussioner, så blir de automatiskt intresserade 
och delaktiga. Lärare E utvecklar att för att behålla elevernas nyfikenhet krävs också ett aktivt 
stöttande så att eleverna inte fastnar och ger upp samt krävs att det sociala samspelet fungerar i 
grupperna.   
 
Att främja förståelsen för begrepp, modeller och teorier 
Flera av lärarna (B, C, D, E) beskriver hur det undersökande arbetssättet är ett effektivt och 
intresseväckande verktyg eller komplement för att eleverna ska uppnå en djupare och mer 
vardagsnära förståelse för teoretisk kunskap om naturvetenskapens begrepp, modeller och 
teorier. Det undersökande arbetssättet är ett sätt att synliggöra det abstrakta och svårförstådda 
och är viktigt för att eleverna ska få använda och verkliggöra de naturvetenskapliga begreppen 
och kunskaperna, beskriver både Lärare C och E. Lärarna poängterat att de hela tiden måste se 
till att återkoppla, utmana, uppmana och hjälpa eleverna att använda naturvetenskapliga 
begrepp och att koppla teoretisk kunskap och modeller till det praktiska arbetssättet. Detta är 
inget eleverna gör på egen hand utan uppmaning menar Lärare E; ”T.ex. begreppet kondensera- 
är ett jättesvårt ord för barn att förstå, men kan lättare illustreras i en modell av och speciellt 
ifall eleverna sedan får göra en undersökning med vattnets kretslopp där jag hela tiden 
återkopplar och utmanar eleven att använda begreppet”. Lärare C beskriver även hur hen i 
instruktionerna till en undersökning eller frågeställning kan skriva notisen:  ”följande 
begrepp/ord ska vara med i svaret”, eller ”använd dig av dessa begrepp för att förklara 
resultatet”.  Detta får eleverna att fokusera på begreppens betydelse, den teoretiska kopplingen, 
och hur teori hänger ihop med praktik menar hen. Lärare B och D beskriver dessutom hur de 
lägger stor vikt vid att eleverna ska förstå syftet, vad de faktiskt gör när de laborerar och 
undersöker, för att eleverna tydligare ska se koppling mellan teori och praktik.  Annars finns en 
mycket vanlig risk att eleverna i arbetssättet bara gör utan att tänka konstaterar både Lärare C, 
D och E. Lärare C berättar om ett tillfälle i en undersökning där hen frågade eleverna ”varför 
har ni klockan igång?”  och sedan ”men vad tar ni tid på då?”. ”Det visste de inte. De gjorde 
det bara för att de andra gjort. Det är ett vanligt problem att eleverna ”bara gör” och inte vet 
varför eller ifrågasätter”. Återkopplingen och stödet till eleverna ska syfta till att motverka detta 
menar hen. 
 
Samtliga fem lärare beskriver hur de inför en undersökning arbetar med att aktivera eleverna i 
att inhämta teoretisk kunskap om begrepp och modeller. Detta kan enligt lärarna antingen ske 
genom att eleverna får lyssna, läsa och svara på frågor i läroböcker, på internet, eller i samband 
med film eller genomgångar, och kan följas upp genom diskussioner i helklass eller grupp. 
Lärare B beskriver även hur hen arbetar med att spela in sig själv eller små lektionsavsnitt där 
det går att förklara begrepp och teorier, vilket kan underlätta i elevens inlärning genom att 
erbjuda repetition. Ett alternativ till detta är att eleverna själva spelar in egna förklaringar av 
begrepp som kan samlas till en kunskapsbank som de kan gå tillbaka till utvecklar Lärare B 
ytterligare. Lärare C beskriver istället hur hen genom öppna frågor till eleverna synliggör och 
bygger vidare på elevernas erfarenheter och kunskaper. Två av lärarna (D, E) beskriver även 
att eleverna kan få arbeta med att inhämta teoretiska fakta under eller efter det undersökande 
arbetssättet i syfte att eleverna ska kunna göra mer utförliga slutsatser och kunna förklara 
resultatet. ”Viktigt att de också får lägga ned tid på att söka fakta och koppla samman till delar 
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som hypotesen och för att svara på frågeställningen och förklara till varför det kunde bli så- den 
stora frågan i slutsatsen”, beskriver Lärare D.  
 
Att planera och genomföra egna undersökningar 
Gällande målet att elever ska få planera och genomföra sina egna undersökningar poängterar 
tre av lärarna att det är ett slutmål de hela tiden arbetar mot genom att eleverna förbereds mot 
att kunna göra egna planeringar och undersökningar (A, D, E). Lärarna beskriver dock att detta 
är något som deras elevgrupp ännu inte kommit så långt i och att eleverna är för oerfarna för att 
ta kunna ta ett ökat ansvar, men att målet senare kommer att examineras genom en slutuppgift 
där eleverna får planera och genomföra en egen undersökning. ”De är vanligtvis inte tränade 
liksom att göra det själva- de är vana med att få det serverat- så man måste börja tärna eleverna 
att börja tänka och göra eget- och där är grupperna olika”, beskriver Lärare E. Lärare D som 
tidigare arbetat mycket på högstadiet konstaterar att målet att eleverna ska kunna planera och 
genomföra sina egna undersökningar är mycket vanligare på den nivån, men att detta mål även 
är något som hen försöker utveckla hos eleverna i årskurs 4–6. Resterande två lärare beskriver 
att det är ett mål de tyvärr sällan prioriterar i sin undervisning pga. olika omständigheter (B och 
C).  
 
Något som samtliga fem lärare betonar är att elevernas erfarenhet, förmåga att arbeta under 
frihet och eget ansvar i undersökningen och deras förmåga att kunna planera och utföra 
systematiska undersökningar mer på egen hand, är en förutsättning för det firare arbetssättet. 
Desto mer oerfarna eleverna är med arbetssättet och med att ta eget ansvar och egna initiativ, 
desto mer stöd kommer de behöva av läraren, beskriver flera av lärarna. Hur elevgruppen ser 
ut och lärarens förmåga att ge varje elev det stöd de behöver blir avgörande för om en ”friare 
undersökning” är praktiskt genomförbar, berättar tre av lärarna (B, C, E). Ett friare upplägg av 
arbetssättet innebär också minskad kontroll för lärarna över vart arbetet är på väg, och vilka 
lärandemål som behandlas. Arbetet kräver samtidigt mycket stöttning till elever, samt tid för 
förberedelser, material och organisering, vilket flera av lärarna menar kan vara svårt att hinna 
med. Tre av lärarna uttrycker också att målet lätt kan ta tid och uppmärksamhet från andra 
viktiga mål och innehåll, särskilt om eleverna inte är vana med arbetssättet. Speciellt lärarens 
kontroll över vilket teoretiskt ämnesinnehåll arbetet utvecklar sig mot riskerar att gå förlorad 
genom det friare och mer öppna upplägget poängterar lärarna (B, C, E). Men ifall läraren kan 
stötta eller genom ramar ”sikta in på rätt spår mot ett rimligt ämnesinnehåll”, kan vissa 
valmöjligheter eller ökat eget ansvar fortfarande erbjudas till eleverna, menar Lärare D och E. 
Lärare E konstaterar även att det friare arbetssättet istället enklare kan kopplas ihop med andra 
mål med det undersökande arbetssättet. Läraren uttrycker att hon kan ha som huvudmål att 
eleverna ska träna att dokumentera i samband med det friare arbetssättet, istället för att 
undersökningen syftar till att leda eleven mot en specifikt konkret ämnesteoretisk kunskap. Tre 
av lärarna (B, D, E) betonar också vikten av att som lärare styra eller diskutera med eleven för 
att avgöra vad som är praktiskt genomförbart utifrån tid, material och svårighet. Lärare B 
beskriver även risken att elevernas egna frågeställningar och planerade undersökningar kan 
skapa stora orealistiska förväntningar hos eleverna, vilka kan bli en besvikelse om arbetet inte 
leder någonstans, eller om lärarna då inte hinner ge det individuella stöd eleven behöver. ”Jag 
känner då att det är svårt att släppa dem för fritt, för att det antingen inte leder till någonting, 
eller att det skapade för stora förväntningar, vilka det fanns en hel del av”, berättar Lärare B 
och beskriver ett experiment med Mentos och Cola där eleverna fick friheten att utveckla 
laborationen. ”De tänkte att det skulle explodera…och att skolan då skulle…ja…”, berättar 
lärare B och skrattar.  
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Tre av lärarna (A, D, E) beskriver att målet att eleverna ska kunna planera och genomföra egna 
undersökningar är något de hela tiden tränar på genom att eleverna stegvis får öva och stöttas i 
att lära sig hur en systematisk undersökning kan planeras, se ut, genomföras och dokumenteras. 
Dessa tre lärare beskriver hur de i klassen först diskuterat och arbetat med undersökningar i 
helklass när eleverna var helt nya med arbetssättet, varav de senare gått vidare till att eleverna 
ska få göra undersökningar i grupp och ta allt mer eget ansvar och få tänka mer själva när de är 
förtrogna med arbetssättet. ”Det ökade ansvaret och kraven är viktiga så att eleverna inte blir 
vana att få allt serverat”, betonar Lärare E. "Eleverna blir av läraren samtidigt hela tiden 
påminda om syftet och slutmålet att de ska kunna göra en egen undersökning genom att utveckla 
en frågeställning, hitta en hypotes och stegvis systematisk gå vidare för att få svar och kunna 
undersöka någonting och dokumentera processen”, beskriver dessutom Lärare A.  Lärare D och 
E ger liknande beskrivningar. Lärare B beskriver också hur de först kan arbeta väldigt styrt i 
helklass där eleverna kan arbeta fram en gemensam frågeställning, och att de tillsammans kan 
diskutera fram förslag på en metod och genomförande utifrån lärarens vägledning som eleverna 
sedan får välja mellan för att få svar på frågeställningen. Även Lärare C beskriver att eleverna 
ibland kan få välja mellan olika undersökningsmetoder. På så vis kan eleverna erbjudas en viss 
frihet, och samtidigt styras och stöttas mot ett tydligt syfte och innehåll menar hen. Lärare B 
och C ger även exempel på hur friare upplägg kan användas i samband med att eleverna får 
utveckla eller förbättra en redan utförd undersökning Detta är åtminstone något som de starkare 
och mer nyfikna eleverna kan få göra som ytterligare fördjupningsuppgift, konstaterar Lärare 
C. Lärare B konstaterar även att vissa elever alltid kommer behöva mycket styrning, och att ett 
friare undersökande arbetssätt skulle kräva att flera elever i klassen klarar sig på egen hand och 
”kan släppas”, vilket enligt läraren dessutom kan göra det extra svårt att hålla ihop gruppen som 
helhet. En friare uppgift skulle Lärare B möjligtvis kunna tänka sig ge eleverna efter att de 
genomfört en liknande styrd uppgift där eleverna redan är förtrogna med materialet och 
undersökningsmetoden. 
 
Att främja ett vetenskapligt förhållningssätt 
Nästan alla av de intervjuade lärarna (A, B, D, E) menar att ett av huvudmålen med det 
undersökande arbetssättet är att eleverna ska få en inblick i hur ett vetenskapligt arbete fungerar 
och genomförs. Lärare B beskriver att målet tar tid att uppfylla eftersom eleverna ofta är 
inställda på att det ska hända någonting och fokuserar inte alltid på själva undersökningen och 
dess principer. Målet menar läraren hänger mycket ihop med att eleverna måste förstå att bara 
för att experimentet är avklarat är arbetet inte slut. Hen kopplar ofta målet till vad forskare 
måste tänka på när de utför en systematisk vetenskaplig undersökning. ”Vi pratar mycket om 
vad en forskare måste göra på många sätt innan hen kommer fram till vad som är slutmålet…och 
då måste man kanske avgöra vilka förbättringar man måste göra då”, beskriver Lärare B. Även 
att först identifiera felkällor genom att analysera utförandet relaterat till resultatet är viktigt för 
forskaren poängterar Lärare B vidare. Men också reflektion över vad den nya kunskapen eller 
lärdomen faktiskt är och hur den kan nyttjas eller användas till i det egna livet, samhället eller 
världen, är ett viktigt vetenskapligt förhållningssätt menar hen. Lärare E gör en liknande 
beskrivning av detta mål genom att beskriva att eleverna samtidigt ska utveckla ett kritiskt och 
ifrågasättande tankesätt som hon menar är starkt förknippat med den systematiska och 
vetenskapliga metodiken. Lärare D talar om målet i form av laborationsförmåga som hon anser 
eleverna utvecklar med det undersökande arbetssättet. Förmågan kan enligt hen i likhet med 
Lärare E tränas med hjälp av det undersökande arbetssättet genom att de hela tiden talar om 
arbetsgången, om vilka delar som är typiska för en undersökning, och om hur en 
problemformulering kan formuleras och undersökas, hur en undersökning kan dokumenteras, 
vilka säkerhetsrisker som finns vi utförandet av en undersökning, samt ytterligare faktorer som 
måste tas hänsyn till vid planeringen av en undersökning. Både Lärare D och E beskriver att de 
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kan arbeta med att göra en gemensam instruktion eller planering utifrån ett område eller en 
frågeställning, och att de därefter följer upp med olika frågor. ”Jag får gärna med eleverna i 
planeringsprocessen även om jag redan har planeringen klar själv”, beskriver Lärare D. ”Frågan 
- Hur vi ska ta reda på det här? - är väldigt bra för att aktivera eleverna, att de ordentligt vet 
varför vi ska göra det här nu”, utvecklare Lärare D. Hen beskriver även hur hen därefter ofta 
diskuterar med eleverna om vilka verktyg som kommer behövas, hur de kan användas på rätt 
sätt, och vad som annars kan vara viktigt att tänka på vid en systematisk undersökning.  
 
Lärare A och Lärare D beskriver hur de även själva i sin undervisning försöker vara tydliga och 
systematiska för att eleverna också ska inspireras till att utveckla den förmågan. Lärare A 
beskriver att hen följer en tydlig schematisk struktur och rutin. En dag i veckan introducerar 
hen ett nytt område till eleverna där de tillsammans diskuterar syfte och mål med arbetet, och 
då blir förberedda inför vad de ska få undersöka senare i veckan. Andra dagen arbetar eleverna 
mer övergripande genom att samla in fakta om området. Den sista dagen gör de själva 
undersökningen. Denna struktur i arbetet vet eleverna om, de känner igen strukturen och det 
blir tydligt vad de ska hinna med och vad som förväntas av dem beskriver Lärare A; ”Ska man 
liksom försöka uppmana eleverna till att skriva och genomföra systematisk så är det viktigt för 
mig att lägga upp det systematiskt för att visa varför det är viktigt- och varför man gör så”. 
 

Hur lärare organiserar elevdokumentation i samband med 
undersökande arbetssätt 
Denna andra del av resultatbeskrivningen ämnar besvara studiens andra övergripande 
frågeställning; Hur beskriver lärare att deras elever får arbeta med dokumentation i samband 
med undersökande arbetssätt i syfte att främja elevernas lärande i naturvetenskap? Resultatet 
presenteras under fyra rubriker som representerar de kategorier som identifierades under 
analysen av intervjuerna med lärarna; ”Uppmärksamma dokumentationens syfte och 
utformning”, ”Stödja förståelsen för vetenskapligt arbetssätt”, ”Stödja förståelsen för begrepp, 
modeller och teorier”, samt ”Synliggöra och stötta elevers lärande”.  
 
Uppmärksamma dokumentationens syfte och utformning  
Flera av lärarna (C, D och E) beskriver att de ser labbrapporter och elevers dokumentation av 
undersökande arbetssätt som ett eget ämnesinnehåll och fokus i NO-undervisningen, där det 
läggs stor uppmärksamhet på dokumenterandets olika delar och syfte. En viktig del i 
utformningen av dokumentationen handlar om att eleven redogör för syftet med 
undersökningen. Lärare C, D och E berättar att syftet med underökningen kan redogöras för, 
diskuteras i helklass, eller återkopplas till eleverna enskilt inför eller under arbetet. Lärare D 
beskriver att hen gärna vill få med underökningens syfte i form av ett skriftligt förtydligande 
som kan beskrivas i laborationsinstruktionen till en undersökning. 
 
De vanligaste delarna som lärarna annars beskriver att dokumentationen inbegriper är en 
beskrivning av frågeställning eller problemformulering, en beskrivning av genomförande eller 
utförande, en hypotes, samt en beskrivning av resultat och slutsats. Samtliga av dessa delar 
lyfts som viktiga av fyra av lärarna i studien. Under delen genomförande beskrev flera lärare 
att eleverna kortfattat får beskriva hur de gått tillväga, då gärna med hjälp av bilder eller annan 
dokumentation. Ett alternativ till detta är att eleverna kan få en färdig beskrivning på hur de ska 
gå tillväga, varav en redogörelse för genomförande anses som överflödig. Eleverna kan då 
istället fokusera mer på övriga delar i dokumentationen, berättar exempelvis Lärare D. Delarna 
hypotes och slutsats i dokumentationen diskuterades även av någon lärare, där den fått 
funktionen att stödja elevernas inlärning och förståelse för vetenskapligt arbetssätt och för 
begrepp, modeller och teorier.  
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Tre av lärarna (A, D, E) beskriver att de arbetar utifrån någon variant av en labbrapport, 
labbprotokoll, formulär, eller färdig strukturmall där eleverna antingen skriftligt får fylla i under 
rubriker på ett papper, eller själva skriva ut rubriker i sina skrivböcker. Lärare D beskriver hur 
strukturmallen kan ge olika instruktioner och även om den avser att stötta eleven i sitt skrivande 
måste den kombineras med mycket muntlig återkoppling. ”Det här med dokumenterandet är ju 
helt nytt för dem. De är vana att göra undersökningar förut- men nu kör jag in dem på det att 
man också måste tänka också- skriva ned så man lär sig något.”, förklarar Lärare D.  Lärare E 
beskriver också hur läraren inte bara kan kasta fram en dokumentationsmodell utan att först 
arbetat med den grundligt. ”Särskilt från början behöver alla barn få en förklaring för de här 
orden, och förstå syftet med de olika delarna i rapporten och vad som förväntas av dem”, 
konstaterar Lärare E. Det är viktigt eleverna känner sig hemma med det innan. Lärare E betonar 
hur det krävs att läraren betonar och upprepar syftet med dokumentationen och vilka delar som 
är viktiga i forskning och varför: 
 
”Man får hela tiden ha levande och diskutera och förklara- varför tror ni vi ska ha en 
frågeställning? - varför kan man inte bara sätta igång och undersöka helt vilt? - och varför ska 
man t.ex. fundera över felkällor? och så får man prata om vad händer om vetenskapsmän inte 
funderar över sådana här saker- vad händer om man inte dokumenterar i huvud taget?  hur 
tillförlitligt blir det då?” 
 
Stödja förståelsen för vetenskapligt arbetssätt 
En gemensam utgångspunkt och ett syfte alla lärare har med dokumentationen av det 
undersökande arbetssättet är att eleverna ska lära sig ett systematiskt och vetenskapligt 
arbetssätt där dokumentationen är en tillhörande viktig del för att lära sig detta arbetssätt. 
Dokumentations funktion i den systematiska undersökningen och betydelsen av att jämföra, 
analysera och diskutera resultat är viktiga för att eleverna ska utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt och förståelse betonar både Lärare D och E. Detta kan göras i helklass eller i 
grupper där eleverna får diskutera varför resultaten i undersökningen blir som det blir, och vilka 
felkällor som finns. Den systematiska förmågan är något som dessutom utvecklas genom hela 
arbetet konstaterar lärarna genom att också dokumentationen tydliggör vilka delar och vilken 
struktur som är viktig i en systematisk undersökning.  
 
Speciellt elevers dokumentation av felkällor i diskussionsdelen där eleverna får förklara 
resultatet med utgångspunkt i elevens genomförande i en undersökning, menar Lärare A kan 
stödja elevernas möjlighet att utveckla ett kritiskt vetenskapligt förhållningsätt. Även 
förståelsen för varför det är avgörande för en forskare att kunna analysera en undersökning, 
kunna pröva om för att utveckla undersökningar, samt göra slutsatser för att komma närmare 
svaret på en frågeställning, kan då stödjas hos eleven, menar Lärare A. Lärare B,  C och E 
beskriver även hur de med återkoppling i form av öppna följdfrågor som ett verktyg kan stödja 
elever i denna förståelse genom att få eleverna att fundera över genomförandets konsekvenser, 
felkällor och hur ett resultat tydligt kan presenteras. Gällande elevers resultatbeskrivning i 
dokumentationen gör Lärare A dessutom en differentiering mellan ”gruppens resultat” 
(elevgrupps enskilda resultat) och ”klassens resultat” (som brukar innefatta majoritetens 
resultat). Ett syfte med detta menar Lärare A är att det ska skapa en vana att inkludera ett tillfälle 
där eleverna får diskutera orsaker till att olika grupper får olika resultat, och för att underlätta 
för gruppen att hitta felkällor och möjliga förklaringar till deras eget resultat. Lärare A ger ett 
exempel på hur nya lärdomar kan göras i jämförelser av resultat och reflektioner: 
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 ” Jag tror det är väldigt viktigt de får höra andras tankar, erfarenheter och åsikter, Just det – 
så där kan man tänka! - När man springer behöver man mycket blodsocker! Har man inte tagit 
den informationen själv- och då får höra det av någon annan tror jag det hjälper väldigt mycket 
för just den individen. Att tankarna då kanske väcks inför nästa arbete t.ex.”.  
 
Lärare B beskriver istället hur det kan bli enklare att stötta eleverna och individanpassa när 
eleven får välja att dokumentera i antingen skrift, bild eller film, och att genomförande, resultat 
och felkällor även då med fördel kan diskuteras och analyseras i muntliga sammanhang. 
Därmed kan hen även få med målen om att eleverna ska lära sig använda och möta begrepp, 
modeller och teorier och att lära sig ett systematiskt arbetssätt, vilka inte behöver vara enbart 
beroende av dokumentationen, beskriver Lärare B. ”Dokumentationsformen är inte det 
viktigaste, utan att dokumentationen och undersökningen uppfyller sitt syfte och roll i 
undervisningen”, poängterar Lärare B. Lärare A gör en liknande formulering; ”Det viktiga är 
inte alltid viktigt att de själva skriver med ”egna ord”, utan att de lär sig vilka delar som finns  
och får träna på att reflektera och utveckla sin systematiska förmåga”.  
 
Stödja förståelsen för begrepp, modeller och teorier 
Det tredje syftet samtliga lärare nämner med dokumentationen i samband med det 
undersökande arbetssättet är att den ska användas och fungera som ett hjälpmedel för att 
eleverna ska utveckla en förståelse för och lära sig använda naturvetenskapens begrepp, 
modeller och teorier (Lärare A, B, C). Lärare D beskriver att syftet med dokumentation är att 
eleverna får tänka över hur arbetsgången påverkar deras resultat med felkällor, och att det gör 
det enklare för eleven att utvärdera genomförandet och sin egen förståelse också gällande 
begrepp och teoretiskt ämnesinnehåll. Tre av lärarna (C, D, E) uppmärksammar särskilt 
hypotesen och slutsatsen som viktiga delar i dokumenterandet för att eleverna ska kunna träna 
på att använda begrepp och koppla sina kunskaper till undersökningen. En förutsättning för att 
hypotesen ska få denna effekt är att eleverna får motivera varför de tror som de tror, så att 
eleverna inte bara gissar utan någon djupare tanke bakom, beskriver Lärare D; ”Det blir lätt så 
att hypotesen bara blir ett kort -vad tror du? För det är ju så roligt att sätta igång”, konstaterar 
Lärare D och poängterar att hon själv försöker bli bättre på att utmana eleverna att göra mer 
utförliga hypoteser. 
 
En annan viktig förutsättning för att syftet med dokumentation av hypotesen ska uppfyllas är 
att den också jämförs med vad som framkom i resultatet för undersökningen. Detta blir en 
lämplig utgångspunkt för en slutsats, där eleverna får chansen att analysera ”varför det blev 
som det blev”, beskriver både Lärare D och Lärare E. Även att eleverna i dokumentationen av 
slutsatsen alltid uppmanas till att använda och förklara resultatet med hjälp av de 
naturvetenskapliga begreppen och koppla samman med tidigare teoretiska kunskaper, 
uppmanas av lärarna. Vanligt enligt Lärare E är därmed att eleverna både under och efter 
undersökningsprocessen uppmanas blicka tillbaka till vad de pratat om, läst och skrivit inför en 
undersökning för att koppla samman kunskaper och skapa en överblickande förståelse. ”Ofta 
gäller det då att hjälpa eleverna få syn på saker de kanske inte tänkt på själva -  då märks det att 
det går bra”, konstaterar Lärare E. Lärare D beskriver även hur hen tar med examinerande 
uppgifter som kan bestå av att eleverna ska göra någon undersökning, skriva en labbrapport, 
och i slutsatsen fokusera på att visa vad de kan teoretiskt inom ett område. Lärare C beskriver 
att syftet med dokumentationen också är att eleven ska förstå varför man gjort någonting och 
inte att det bara ska göras. Både Lärare C och B poängterar också att de inte ser något behov av 
att eleverna dokumenterar i form av en skriftlig labbrapport och att eleverna lika gärna skulle 
kunna beskriva ett resultat eller förklara varför de kom fram till någonting muntligt eller genom 
valfri dokumentationsform där de kopplar till naturvetenskapliga begrepp och teorier. Detta 
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förutsätter dock att läraren ställer öppna frågor som sätter igång elevernas tankar som de i 
dokumentationen får beskriva och därmed ges eleverna möjlighet att träna sitt analytiska 
tänkande och fundera kring det naturvetenskapliga innehållet och hur variablerna påverkade 
undersökningen, motiverar Lärare C. 
 
Synliggöra och stötta elevers lärande. 
Ett annat syfte med dokumentationen som flera av lärarna (A, B, C, D) beskriver är att den ska 
ses som ett användbart verktyg för eleverna själva i deras lärande. En fördel med 
dokumentationen som tre av lärarna (A, B, D) nämner är att eleverna enkelt ska kunna gå 
tillbaka och kolla gamla anteckningar, vilket kortsiktigt kan hjälpa dem att se vad de gjorde 
förra lektionen och snabbt kunna sätta sig in i innehållet, men också för att långsiktigt 
synliggöra elevens utveckling och lärande, poängterar Lärare A. I likhet beskriver Lärare D att 
dokumentationen kan underlätta för eleven att blicka tillbaka och utvärdera sina egna kunskaper 
och förmågor, och därmed synliggöra utvecklingen formativt. Lärare D beskriver hur hen 
använder sin egen återkoppling som ett verktyg för detta: 
 
”Och så får de ju feedback hela tiden över laborationsförmågan- hur man skriver. De gör 
laborationer, jag skriver, gör labbrapport, tar in den, och så skriver jag – du kan tänka på det 
här- och det här. Jag upplever att det är viktigt för eleven då kan följa sin utveckling och det 
underlättar för mig själv i min återkoppling och uppföljning i planering.” 
 
Lärare B berättar även att dokumentationen erbjuder en stöttande struktur, vilken då kan skapa 
en trygghet i elevernas skrivande, och en tydlighet gällande vilka mål som ska uppnås. Detta 
kan däremot kräva att målen förtydligas av läraren i genomgångar eller i återkoppling i samband 
med elevers dokumentation. Både Lärare A och B upplever däremot att elever ibland är lite 
negativa till skrivandet och att det kan gå trögt. Lärare A utvecklar att hen ständigt tjatar på 
eleverna att de ska dokumentera och skriva om sina undersökningar och att det inte behöver 
vara så långt men att de skall göra det. Lärare A beskriver även att när skrivandet går trögt för 
någon elev kan hen även behöva kompromissa med eleven så att de får fokusera på att 
dokumentera vissa delar av rapporten som de tycker är intressantare mer utförligt. Lärare B, C 
och D berättar även att om någon elev har skriv- eller koncentrationssvårigheter kan de antingen 
behöva skriva åt dem, eller använda skrivverktyg som dator och I-pad, eller fokuserar på 
muntlig interaktion. Lärare B föreslår även att de kan skriva tillsammans i helklass eller kan 
dokumentera mer i bild och film för att gynna utvecklingen och för att kunna ge återkoppling 
åt dessa elever. Flera av lärarna (A, B, C, D) motiverar att eftersom dokumentationen syftar till 
att användas för elevers egen inlärning och förståelse, prioriteras därför i första hand det 
huvudsakliga innehållet i dokumentationen före språk och formalia. Lärare A utvecklar: 
 
”Det viktiga är inte alltid att de själva skriver med egna ord eller gör fullständiga meningar- 
utan att de lär sig vilka delar som finns – vad som skrivs. Bara så att eleven själv och den som 
läser kan förstå hur eleven gjort och tänkt” 
 
Gemensamt för samtliga lärare är även att de arbetar mest med muntlig återkoppling genom 
hela det undersökande arbetssättet för att stötta elever i deras dokumentation. Lärare A 
konstaterar att hen anser att den muntliga återkopplingen är mer effektiv och direkt än den 
skriftliga när det gäller elevers dokumentation. Lärare B ger en liknande förklaring, men lyfter 
elevernas digitala dokumentation som ett undantag, där hen tycker att en skriftlig återkoppling 
på elevernas dokumentation enkelt kan sammanställas, överblickas och återblickas. Hen 
berättar hur det på hens tidigare arbetsplats fanns en databas eleverna kunde lämna in och 
bockas av i, och där hen kunde kommentera och återkoppla på deras dokumentation på en gång.  
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Lärare A och D, beskriver hur de försöker ge mycket ”feed forward” och att återkopplingen 
sker under arbetets gång när eleverna ställer frågor och ber om hjälp eller när de som lärare går 
omkring och inspekterar elevernas arbete med dokumentationen. Även Lärare B, C och E gör 
liknande beskrivningar om hur de genom följdfrågor aktiverar elevers tankar och funderingar 
för att komma framåt och få eleverna att fundera över syfte, dokumentationens roll, 
genomförandets konsekvenser, och felkällor samt till att stötta dem att jämföra med den 
verkliga världen, samhället och forskning. Lärare C poängtera att återkopplingen är mycket 
viktigt just för att aktivera elevernas tankar, speciellt i det undersökande arbetssättet där det för 
elever kan bli enkelt att komma undan med att enbart ”göra för görandets skull”. Lärare A och 
E beskriver även att de ger mycket av återkopplingen i helklass om det inte bara specifikt gäller 
en elev. De menar att flera elever ofta är i behov av samma återkoppling och att det då går att 
utvärdera vad som gått bra för eleverna, vad de upplevt svårt och varför.  Alla elever behöver 
enligt Lärare E från början få en förklaring gällande hur man dokumenterar och skriver 
exempelvis en hypotes.  Det kräver stöd i början med att pröva och testa tillsammans i klassen 
och att läraren ger konstant återkoppling och diskuterar med eleverna mycket innan de är redo 
att testa att göra djupare analyserar på egen hand.  Även Lärare C konstaterar att eftersom elever 
ofta har svårt att göra teoretiska kopplingar och analyser i sina dokumentationer, kan en muntlig 
dialog eller helgruppsdiskussion vara ett effektivt för att illustrera hur detta kan göras och vad 
som kan vara bra att tänka på.   
 
Tre lärare (B, D, E) beskriver även hur de regelbundet samlar in alla elevernas dokumentationer 
i syfte att se vad elever behöver träna mer på och hur undervisningen, stöttningen och 
återkopplingen kan formas därefter. Lärare A beskriver istället hur hen som regel tar in kanske 
fem stycken dokumentationer, helst från olika grupper i varje klass vid varje undersökning för 
att spara tid och därmed kunna ge mer utförlig återkoppling. Detta för att se vad den här eleven 
eller gruppen har dokumenterat, och hur har de gjort det, vilket hon sedan ger återkoppling på 
vid nästa lektionstillfälle. Detta hjälper även läraren att se vad eleverna har förstått och inte, 
och vad de behöver arbeta vidare i undervisningen med. Lärare C brukar istället arbeta med 
elevernas muntliga utvärdering i form av att eleverna i slutet av ett arbetsområde får berätta hur 
de tyckte det fungerade, vad de vill göra lika nästa gång, vad de skulle vilja göra annorlunda 
och vad som upplevdes som svårt: ”Hur kan vi göra det här dokumentationsjobbet på ett annat 
sätt och kan jag som ärare tänka på någonting? - För ofta vet ju eleverna och har jättebra idéer- 
det gäller bara att ta sig den lilla tiden att fråga dem”. Denna utvärdering blir också viktig för 
den fortsatta stöttningen av varje elev, konstaterar Lärare C.   
 

Diskussion 

Diskussionsdelen utgörs av en metoddiskussion där urval samt genomförandet av studien 
kommer att diskuteras utifrån begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Denna 
kommer att följas upp av en resultatdiskussion där resultatdelen kommer jämföras med 
bakgrundsforskningens teoretiska perspektiv, aktuell läroplan, och tidigare forskning. 
 
Metoddiskussion  
Valet av en semistrukturerad kvalitativ intervju av lärare som metod användes för att kunna 
analysera och undersöka frågeställningarna mer utförligt och djupgående eftersom den som 
Kvale & Brinkman (2014, s.  19, 45, 165) beskriver, hittar en balans mellan ett vardagligt samtal 
och ett stängt frågeformulär, vilket gör den mycket användbar i forskning som undersöker 
människors perspektiv och livsvärld. Detta möjliggjorde för intervjupersonerna att kunna 
beskriva mer detaljerat och ge exempel, och där det gått att enklare uppklara eventuella 
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missförstånd i intervjun. Som Kvale & Brinkman (2014, s. 19) beskriver, har ett aktivt 
lyssnande och eftertänksamt formulerade frågor varit en förutsättning. Den semistrukturerade 
intervjun har också möjliggjort för intervjuaren att ställa följdfrågor, och därmed beröra ett mer 
komplext ämne än i en kvantitativ studie. För att kartlägga och synliggöra lärarnas mål med 
undersökande arbetssätt och hur de arbetar, har därför denna metod bedömts passande.   
 
Totalt intervjuades fem lärare från fyra olika skolor och tre olika kommuner. Fler deltagare i en 
studie kan enligt Larsen (2007, s. 78) öka validiteten och möjligheten att göra generaliseringar 
för majoriteten av naturvetenskapslärare. Eftersom få lärare som deltog i denna studie går det 
ej att dra några allmängiltiga slutsatser. Denna studie visar enbart dessa fem lärares likheter och 
skillnader i uppfattningar och beskrivningar. Studien hade däremot lärare från flera olika skolor, 
vilket enligt författarens reflektion kan stärka validiteten och generaliserbarheten i något 
omfång eftersom olika skolor kan ha olika kulturer, rutiner, arbetsmetoder, och ligga i olika 
socioekonomiska områden, vilka alla är faktorer som kan ha påverkat de individuella lärarnas 
beskrivningar över vilka mål de har med undersökande arbetssätt och hur de arbetar för att 
uppnå dessa mål. En av dessa lärare hade dock nyligen börjat på arbetsplatsen och hade 
erfarenhet från andra skolor i andra kommuner. Lärarna hade även arbetat olika länge som 
lärare och hade olika erfarenheter av undervisning och åldersgrupper, vilket ger en ökad 
spridning och därmed möjligtvis en ökad generaliserbarhet utifrån Stukats (2011, s.136) 
diskussioner om hur urvalet och undersöksgruppens gemensamma nämnare och mönster 
påverkar generaliserbarheten. 
 
Den kvalitativa intervjun har samtidigt medfört krav på att materialet analyseras och hanteras 
på ett vetenskapligt och medvetet vis. Att intervjufrågorna formulerats på ett passande sätt för 
att få svar på studiens syfte och frågeställningar har därför varit en prioritet för att stärka 
studiens validitet, vilket Kvale och Brinkman (2014, 296–297) beskriver är en viktig faktor. 
Därför har det även gjorts en filtrering av materialet i intervjutranskriptionerna för att sortera 
bort svar som bedömts ligga utanför studiens syfte och frågeställningar. 
 
Den kvalitativa intervjun som metod har också satt krav på det sociala samspelet vid intervjun, 
där sinnesintryck, säkerhet och flyt i interaktionen från bägge parter påverkade intervjutiden 
och kvantiteten av data. Tryggheten hos de som intervjuades prioriterades ständigt i intervjun, 
där också alla samtal skedde i en icke störande miljö. Intervjun var också begränsad gällande 
tid och med målet att alla grundfrågor skulle besvaras grundligt och tydliggöras, med möjlighet 
till fördjupande följdfrågor. Detta mål uppfylldes, där samtliga intervjuer höll sig inom det 
uppsatta tidsspannet, även om kvantiteten av användbar data varierade mellan intervjuerna. En 
sak att ta i beaktning här är att intervjuaren kan tänkas ha blivit skickligare i sin förmåga att 
intervjua, ställa följdfrågor, initiera ett samtal och aktivera tankar hos samtalspartnern, samt att 
få denne att känna sig trygga och lyssnade på. Detta kan enligt Stukat (2011, s. 43–46) tänkas 
påverka generaliserbarheten eftersom intervjuarens kommunikativa skicklighet, sociala intryck 
och förmåga att locka fram tankar och upplevelser påverkar resultatet.  
 

Resultatdiskussion 
Detta avsnitt kommer diskutera och koppla studiens resultat till skolans styrdokument, tidigare 
forskning och det teoretiska perspektivet pragmatismen med studiens syfte och frågeställningar 
som utgångspunkt. 
 
Målen som lärarna i denna studie uttrycker att de har med det undersökande arbetssättet inom 
den naturvetenskapliga undervisningen är sammanfattningsvis att det ska stimulera elevers 
intresse och nyfikenhet för naturvetenskap, att eleverna ska lära sig naturvetenskapliga begrepp, 
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modeller och teorier, att elevernas ska utveckla sin förmåga att planera och genomföra 
systematiska undersökningar, samt analysera med ett vetenskapligt, kritiskt och ifrågasättande 
förhållningssätt. De mål lärare har med det undersökande arbetssättet i denna studies resultat 
stämmer därför på ett översiktligt sätt överens med de huvudmål som både Johansson (2012, s. 
22), Högström (2009, s. 39–40) och Hult (2010, s. 12–13) konstaterar är vanliga för det 
undersökande arbetssättet. Dessutom överensstämmer de syften och mål som det framkommit 
att lärare har med arbetssättet i denna och tidigare studier bra med flera av de syften och 
förmågor som nämns under Skolverkets (2017d, s. 156–157, 166, 177) kursplaner i de 
naturorienterande ämnena.  
 
Att liknande resultat har uppnåtts i denna och tidigare studier kan indikera att det finns 
möjlighet att generalisera de mål som lärare beskriver för det undersökande arbetssättet. Ett mål 
som däremot sticker ut något i denna studie gäller målet att eleverna genom undersökande 
arbetssätt ska utveckla sin förmåga att planera och genomföra egna systematiska 
undersökningar. Denna studie visar att flera lärare hade denna förmåga som slutmål för eleverna 
att utveckla. Lärarna beskriver här att eleverna stegvis ska kunna ta ett ökat ansvar till att kunna 
planera samt genomföra en egen undersökning. Detta mål med det undersökande arbetssättet 
illustreras också genom Skolverkets (2017d, s161-162, s. 171–173, s. 182–183) kunskapskrav 
för ämnena biologi, kemi och fysik i årskurs 4–6, som visar en progression mellan betyg och 
årskurser i elevers förmåga att ta eget ökat ansvar i att formulera enkla frågeställningar och 
planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.  
 
Även Johansson (2012) diskuterar elevens frihet och ökade ansvar i att planera och genomföra 
egna undersökningar, men uttrycker i sin studie inte detta som något vanligt huvudmål lärare 
har med arbetssättet. En möjlig förklaring till detta kan vara att Johanssons studie delvis stödjer 
sig på lärares svar med utgångspunkt från äldre kursplaner. En möjlig tolkning är att 
Skolverkets (2017d) uppdaterade beskrivning av mål i kursplanerna kan ha fått en 
genomslagskraft så att lärare idag har detta som ett slutmål de strävar mot för det undersökande 
arbetssättet. 
 
Främja intresse och nyfikenhet samt stödja förståelsen för begrepp, modeller 
och teorier 
Målet att elevers intresse för naturvetenskap ska stärkas och målet att eleverna ska utveckla en 
förståelse för naturvetenskapliga begrepp, teorier och modeller genom det undersökande 
arbetssättet går lite hand i hand, menade flera lärare i denna studie. Båda dessa mål kräver enligt 
lärarna att de fokuserar på att göra lärandet meningsfullt och tillgängligt för eleverna. I detta 
ingår att läraren fångar upp vad varje elev tycker är intressant, bygger vidare på det och utformar 
undervisningen därefter. En förutsättning är därmed att det sker en koppling mellan det 
naturvetenskapliga innehållet som berörs under det undersökande arbetet och elevens intresse, 
vardag eller omgivande samhälle. Lärarna menade att kunskapen därmed kan sättas i ett 
sammanhang och få större mening i elevens ögon. Även Dewey beskriver enligt Walan (2016, 
s. 8) att teoretisk kunskap måste få ett sammanhang och koppling till verkligheten eller 
praktiska kunskaper för att den ska bli meningsfull och tillgänglig för eleven.  
 
Målet att eleverna utvecklar en förståelse för naturvetenskapliga begrepp, teorier och modeller 
kräver dessutom enligt lärarna att läraren återkopplar, utmanar, uppmanar och hjälper eleverna 
att använda naturvetenskapliga begrepp och att koppla det praktiska arbetet till teoretisk 
kunskap och modeller. Även vikten av muntliga samspel där elevers tänkande, funderande, 
ifrågasättande och analyserande av naturvetenskaplig kunskap aktiveras och att läraren hjälper 
eleven att se syftet med kunskapen uppmärksammas som viktigt av lärarna. Denna beskrivning 



 

29 
 

är i överensstämmelse med det pragmatiska perspektivet. Enligt Gyllenpalm (2010, s. 22–25) 
krävs att en språklig struktur etableras, där elevens förståelse för det naturvetenskapliga språket 
aktivt och medvetet kontextualiseras och övas, något som sätter krav på elevernas och lärarnas 
interaktion. Detta blir enligt Gyllenpalm även en förutsättning i det undersökande arbetssättet 
för att eleven ska kunna bygga en förståelse för teoretiska modeller och kunskap, samt att se en 
korrelation mellan teoretisk kunskap, egna erfarenheter och upplevelser samt den praktiskt 
undersökande verksamheten. Även Säljö (2014, s. 293), beskriver hur språket enligt både det 
pragmatiska och sociokulturella perspektivet blir ett medierande redskap där erfarenheter och 
tankar utbyts, vilket lägger grund för ett utforskande och interaktivt lärande, samt förståelse för 
mer abstrakta naturvetenskapliga idéer och modeller. Flera av lärarna beskriver i likhet med 
dessa perspektiv, att de ofta arbetar medvetet med det interaktiva samspelet i klassen i form av 
diskussioner i helklass och stöttning genom exempelvis öppna frågor för att stimulera elevernas 
användning och förståelse för naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller.  
 
Elevernas färdighet att planera och genomföra undersökningar 
Att eleverna ska kunna planera och genomföra en systematisk undersökning beskrivs av lärarna 
vara ett slutmål de strävar mot. Lärarna beskriver därmed att elevers förmåga att ta mer eget 
ansvar och kunna planera och genomföra egna undersökningar är något de stegvis strävar allt 
mer mot i den naturvetenskapliga undervisningen. En lärare uttrycker till och med att hen 
använder den friare undersökningen som en examinerande sluttuppgift där eleverna utifrån en 
färdig frågeställning ska planera en undersökning utifrån ett givet material. Detta kan liknas vid 
nivå 2 i de frihetsnivåer som Johansson (2012, s. 22) beskriver, som innebär att 
problemformuleringen är förbestämt av läraren, men att metoden och resultatet det leder emot 
är öppet i elevens undersökning.  Flera av lärarna i denna studie ansåg att deras elever i nuläget 
inte var redo, eller att de skulle behöva mer individuell stöttning än vad läraren upplever är 
praktiskt möjligt, för att på egen hand kunna planera och genomföra en studie. Elevernas vana 
eller förtrogenhet till att kunna planera och utföra systematiska undersökningar mer på egen 
hand och att ta egna initiativ poängterades av lärarna som en förutsättning för det friare 
arbetssättet, vilket även Johansson (2012, s. 22–24) beskriver kan kräva att eleverna har en 
positiv inställning till att våga ”prova om”, inte ge upp, samt förmåga att kunna arbeta 
självständigt. Både Johansson (2010, s. 22–24) och Hult (2000, s. 7–8) problematiserar likt flera 
lärare i denna studie även hur ett friare upplägg i en undersökning kan skapa en oförutsägbarhet, 
och därav minska lärarens kontroll över vilka konkreta mål och i synnerhet teoretiska 
anknytningar som arbetet syftar mot.  Johansson beskriver dessutom att den ökade 
oförutsägbarheten kan leda eleven mot misslyckanden. Någon lärare i denna studie menar 
däremot att det friare arbetssättet kan uppfylla andra mål än att eleverna ska utveckla en 
förståelse för teori, exempelvis att eleverna ska träna att dokumentera naturvetenskapliga 
undersökningar. Hult (2000, s. 7–8) menar likt lärarna att ett friare undersökande arbetssätt 
istället kan fokusera på att stimulera elevers eget ifrågasättande och upptäckande framför andra 
syften och mål.  
 
Johansson (2012, s. 22–24) menar i likhet med flera lärare i denna studie att ett friare 
undersökande arbetssätt ställer krav på lärarens förmåga att anpassa sig, vara tillgänglig och 
kommunicera med och stötta elever som möter motgångar i arbetet. I denna stöttning kan det 
enligt Johansson ingå att få eleverna att anpassa vald metod, hitta lösningar på eventuella 
problem och frågor samt att få eleven att vilja ”pröva om” och utveckla sin undersökning.  För 
att motverka elevers motgångar kan det också krävas en förutseende förmåga hos läraren att 
beräkna vad som är resursmässigt, tidsberäknat och praktiskt möjligt, menar Johansson. Även 
lärarens förutseende över vilka konsekvenser elevernas val av planeringar, 
problemformuleringar och metoder kan få på genomförandet och resultatet i en friare 
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underökning kan vara en förutsättning. I likhet med Johansson betonar flera lärare i denna studie 
hur deras förmåga att anpassa sig, vägleda eleven i att lösa problem, ”sikta in på rätt spår” och 
vara förutseende, som avgörande för undersökningen. 
 
Några av lärarna ger exempel på hur eleverna kan arbeta friare i det undersökande arbetssättet 
genom att de exempelvis får välja mellan olika undersökningsmetoder, eller utveckla och 
förbättra en redan genomförd undersökning. Någon lärare berättade även hur de tidigt i 
elevernas utveckling, när de börjar introduceras till undersökande arbetssätt kan arbeta i 
helklass, där de också diskuterar vad som är viktigt att tänka på vid genomförandet av en 
naturvetenskaplig undersökning. Detta följs upp genom att eleverna får ta ett gradvis ökat eget 
ansvar där de exempelvis i ett senare skede kan få genomföra en liknande undersökning i 
mindre grupper. Enligt Johansson och Wickman (2012, s. 209) betonar också de tidigare 
kursplanerna i de naturorienterande ämnena att eleverna ska göra undersökningar utifrån 
färdiga instruktioner, medans de senare kursplanerna poängterar att eleverna ska vara mer 
delaktiga och medskapare i planeringar, genomförandet och utvärderingsprocessen. Detta 
senare perspektiv på undervisning med undersökande arbetssätt verkar därmed också speglas i 
några av lärarna i denna studies beskrivningar över hur eleverna kan bli mer delaktiga i 
planering, genomförande och utvärderingsprocessen.  
 
Främja ett vetenskapligt förhållningssätt 

Att eleverna ska utveckla  ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt och förmågan att 
analysera orsaker och samband lyfts av lärarna i denna studie som ett mål med undersökande 
arbetssätt i den naturvetenskapliga undervisningen. Lärarnas beskrivning av målet kan liknas 
vid Högströms (2009, s. 39) beskrivning av kritiskt tänkande och reflekterande som ett mål som 
lärare ofta strävar efter i sin undervisning. Detta mål kan enligt Högström uppnås genom att 
eleverna får utvärdera sin egen undersökning, fundera över felkällor och resultatens rimlighet. 
Några av lärarnas beskrivningar av detta mål med undersökande arbetssätt kan även liknas vid 
vad Hult (2000) beskriver som ”ingenjörskunskaper”. Detta uttrycker han gäller elevens 
förmåga att hantera instrument och se praktiska tillämpningar och användningsområden för 
teori. Detta kan kräva att eleverna utvecklar en förståelse för syftet med undersökningarna, och 
får träna på att använda sig av de teoretiska kunskaperna menar Hult (2000, s. 12–13). Lärarna 
i denna studie uttrycker vikten av att ett fokus läggs på hur själva undersökningen går till och 
kopplas till hur forskning och vetenskap bedrivs i samhället, hur naturvetenskaplig kunskap 
utvecklas och beprövas, och varför ett systematiskt tillvägagångssätt är bra för att undersöka en 
problemställning. Även Högström (2009, s. 39) gör en liknande beskrivning över hur målet kan 
uppnås genom att undersökningarna och kunskaperna sambindes i ett sammanhang mellan 
klassrumsverksamheten och forskning samt till kunskaper i vardag och samhälle. I Johansson 
och Wickmans (2012, s. 209) studie konstaterar de även att det skett en förskjutning i 
naturvetenskapsämnenas kursplaners mål och syftesbeskrivningar mot att elever inte enbart ska 
kunna göra naturvetenskapliga undersökningar, utan också lära sig om naturvetenskapens 
karaktär. I likhet med resultaten för denna studie så arbetar lärarna med målet att eleverna ska 
lära sig ett vetenskapligt förhållningsätt, vilket de även berättar kan utvecklas genom gemensam 
planering och diskussion i helklass, och att läraren själv också tillämpar ett arbetssätt som är 
tydligt och systematiskt och liknar det som tillämpas vid naturvetenskaplig forskning. Detta 
kan liknas vid det pragmatiska teoretiska perspektivets syn på habits eller regelbundna vanor 
som Gyllenpalm (2010, s. 23–25) beskriver kan vara en viktig del i speciellt den 
naturvetenskapliga undervisningens verksamhet. 
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Elevers dokumentation i samband med undersökande arbetssätt 
För att besvara studiens andra frågeställning: Hur beskriver lärare att deras elever får arbeta 
med dokumentation i samband med undersökande arbetssätt i syfte att främja elevernas lärande 
i naturvetenskap? beskrev lärarna hur deras elever arbetade med dokumentation i det 
undersökande arbetssättet och vilket syfte de hade med dokumentationen. Alla lärare i studien 
beskrev att deras elever fick dokumentera i någon form av skriftlig labbrapport eller genom att 
fylla i mallar med färdiga rubriker. Det framgår tydligt i läroplanens kriterier för det 
undersökande arbetssättet att dokumentationen har en viktig roll. I det centrala innehållet 
beskrivs hur undervisningen ska innehålla planering, utförande, dokumentation och utvärdering 
av systematiska undersökningar, fältstudier och experiment, där dokumentationen kan ske 
genom tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter (Skolverket 2017d, s. 158–159, 168–169, 
179–180). Däremot finns det lite tidigare forskning inom området om hur lärare faktisk arbetar 
med dokumentation och i vilka syften. Utifrån den litteratur som hittats inom området 
diskuteras och sammanfattas härmed resultaten för denna studie. 
 
Dokumentationens roll för att uppnå målen med undersökande arbetssätt 
De syften som lärarna beskrev med att arbeta med elevers dokumentation av systematiska 
undersökningar visade sig hänga samman med två av de mål de också har med det 
undersökande arbetssättet som helhet. Att främja elevernas förståelse och användandet av 
naturvetenskapliga begrepp, modeller och teori var ett av de mål som lärarna lyfte med 
dokumentation i samband med undersökande arbetssätt, samt att främja elevers förståelse för 
vetenskapligt arbetssätt och deras kritiska och analytiska tankeförmåga. Flera av lärarna 
menade dock att denna förståelse inte är något som eleverna klarar av att utveckla själva, utan 
något lärarna hela tiden får instruera eller påminna om. Dokumentationens roll i 
naturvetenskaplig forskning för att skapa tydliga beskrivningar av ett genomförande och 
resultat, för att därmed möjliggöra för andra forskare att granska, återupprepa och bygga vidare 
på resultatet från undersökningar, nämndes av någon lärare som en viktig diskussionsfråga som 
kan tas upp med elever för att de också ska förstå dokumentationens och undersökningars syfte. 
Detta kan även liknas vid hur språket enligt både ett sociokulturellt och ett pragmatiskt 
perspektiv, kan bli ett verktyg för att bygga förståelse och för elever att se korrelation mellan 
teoretisk bakgrund, egna erfarenheter och den praktiskt undersökande verksamheten och dess 
syfte (Gyllenpalm 2010, s.22–25).  
 
Flera lärare menade att dokumentationen av genomförande och resultat kan ske genom bild, 
film, eller ord, så länge som det också diskuteras och analyseras. Någon lärare beskrev även att 
dokumentationsformer som bild och film var något som särskilt kan hjälpa elever med 
skrivsvårigheter. Detta perspektiv kan jämföras med vad Skolverkets kommentarmaterial till 
kursplanerna i de naturorienterande ämnena för årskurs 4–6 beskriver gällande att eleverna ska 
utveckla en förståelse för att det finns olika sätt att dokumentera en undersökning, och då för 
olika syften (Skolverket 2017a, s. 28, Skolverket 2017b, s. 29, Skolverket 2017c, s. 27–28). 
Enligt flera av lärarna kunde delar av den skriftliga dokumentationen som diskussionen och 
analysen däremot lika gärna ersättas med muntliga diskussioner och analyser. Men oavsett om 
dessa delar dokumenterades skriftligt eller ej, var lärarna överens om att helklassdiskussioner 
där eleverna får göra jämförelser mellan varandras resultat och diskutera hur deras 
tillvägagångsätt kan ha påverkat skillnader i olika gruppers resultat är viktiga för att stödja 
elevers lärande i naturvetenskap. Speciellt tillfällen för eleverna att analysera och diskutera 
felkällor och hur deras genomförande påverkar ett resultat i en undersökning, beskrivs av 
lärarna som viktig för att eleverna ska kunna se och få en praktisk förståelse för 
naturvetenskapliga samband och fenomen. Ifall eleverna får beskriva sina genomföranden och 
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resultat i helklass, kan även detta sätta krav på elevernas förmåga att redogöra för dessa delar 
tydligt och konkret i sin skriftliga dokumentation, menade också någon lärare.   
 
Även beskrivningen av hypotes lyfts av några lärare som en del som deras elever får 
dokumentera inför sina undersökningar och som uppfyller en didaktisk funktion. Någon lärare 
menar då att om eleverna får motivera varför de tror som de gör i sin hypotes, så kan den tänkas 
skapa en möjlighet för eleverna att visa sin förståelse. Hypotesen kan även enligt någon lärare 
kopplas samman med analysen, där eleverna kan få reflektera över varför resultatet blev eller 
inte blev som eleven hade trott från början. Även Gyllenpalm (2010, s. 39–40) reflekterar kring 
hypotesens betydelse där han menar att den ska kunna hjälpa elever att sätta sig in i ett 
ämnesinnehåll och synliggöra den egna förståelsen av ett naturvetenskapligt fenomen. 
Hypotesen kan även utveckla sig likt en förväntning, och möjligtvis även medverka till en 
känslostark uppenbarelse hos eleven när den senare jämförs med resultatet, vilket enligt 
Gyllenpalms reflektioner skulle kunna stärka inlärningen och synliggöra lärandet, oavsett om 
elevens hypotes stämmer med resultatet eller ej.  
 
Dokumentation för att synliggöra och stötta elevers lärande. 
Dokumentationen kan enligt lärarna göra det enkelt för eleverna att se vad de gjort tidigare, 
vilket gör det enklare att repetera, följa upp och utvärdera undervisningen. Även funktionen att 
synliggöra elevens utveckling och lärande över en längre tidsperiod nämns som fördelaktigt för 
elevernas lärande i naturvetenskap. Dokumentation får därför en viktig funktion vid formativ 
bedömning, där elever kan bli delaktiga i sin egen utveckling och lärande. Som tidigare 
diskuterat kan det däremot krävas ett medvetet arbete från lärarens sida i att diskutera 
dokumentationens utformning och dess syften i naturvetenskapliga undersökningar för att den 
ska upplevas som användbar och givande för eleverna. Detta är i överensstämmelse med 
kommentarmaterialet till kursplanerna i de naturorienterande ämnena som beskriver att 
dokumentationen tydligt ska visa hur en undersökning utförts, vilka resultat den har gett, vilka 
slutsatsen som dragits, vilket är nödvändigt för att resultat och slutsatser ska kunna granskas, 
utvärderas och utvecklas (Skolverket 2017a, s. 28, Skolverket 2017b, s. 29, Skolverket 2017c, 
s. 27–28). En risk kan annars tänkas finnas, som både någon lärare i denna studie, och 
Gyllenpalm (2010, s. 41–42) beskriver, att elever kan utveckla en negativ attityd till 
dokumentationen, och därmed missas de flera stödjande funktioner som dokumentationen kan 
ha i undervisningen. 
 
Sammanfattning och slutsatser 
I denna studie, och vid jämförelse med tidigare studier har det framkommit att vanliga mål 
lärare har med undersökande arbetssätt i den naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 4–6 
centreras runt att stimulera elevers intresse, att stärka elevers förståelse för naturvetenskapliga 
teorier, begrepp och modeller, samt att eleverna ska utveckla sin förmåga att genomföra 
systematiska undersökningar och inta ett vetenskapligt förhållningsätt. Det finns starka belägg 
för att elevernas förståelse och nyfikenhet för naturvetenskapliga teorier, begrepp och modeller 
kan stärkas genom att lärarna arbetar med att praktisk synliggöra dem i arbetssättet, samt 
synliggöra dem genom att koppla till elevernas vardag, erfarenheter, intressen och omgivande 
samhälle. Även att elevernas tankar och idéer ska aktiveras och utmanas genom exempelvis 
öppna frågor, samt att eleverna ska förstå syftet med det undersökande arbetssättet beskrivs 
som fortsättningar. Ett resultat som skiljer sig i jämförelse med tidigare forskning var att flera 
lärare i denna studie hade som mål att eleverna ska ta ett stegvis ökat eget ansvar till att planera 
och genomföra olika steg i en undersökning. Elevernas bristande erfarenhet, eller elevgruppens 
sammansättning i förhållande till lärarens möjlighet att ge varje elev det stöd denne behöver 
beskrivs av lärarna som anledningar till att de i nuläget föredrar ett mer styrt arbetssätt som 



 

33 
 

också ger ökad kontroll över undervisningssituationen och vilka mål som undervisningen ska 
sträva mot. Olika delar i elevers dokumentation framgick dessutom i studien kunna uppfylla 
olika funktioner och användas som viktiga didaktiska verktyg för att arbeta mot flera av de mål 
lärarna hade med det undersökande arbetssätt. Särskilt dokumentationens syfte att den ska 
skapa en tydlighet och systematisk struktur betonas, samt att den ska fokusera på elevernas 
innehållsliga förståelse framför språk och formalia. 
 
Förslag på vidare forskning  
För att empiriskt säkerhetsställa generaliserbarheten för denna studies resultat så behövs fler 
studier om hur lärare arbetar med dokumentation i samband med undersökande arbetssätt. Även 
elevernas syn på undersökande arbetssätt och den dokumentation de får göra kan vara ett förslag 
på vidare forskningsperspektiv. Det kan även vara intressant att utifrån de syften och mål som 
det i denna studie framkommit att lärare har med det undersökande arbetssättet, undersöka när 
elever tycker att det är kul att dokumentera, när de tycker de lär sig som bäst, och hur de 
upplever när de själva får ta ett ökat ansvar över en undersökning och sitt eget lärande.  
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Bilaga 1 

  

 
 
Information om studie om hur lärare använder undersökande arbetssätt i 
den naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 4–6 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur undersökande arbetssätt kan utformas för att 
svara mot lärares olika syften med undervisningen, samt för att främja elevers intresse för, 
och stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurserna 4–6. I tidigare forskningsstudier har 
det framkommit att det finns en bredd av olika syften och mål som lärare kan ha med 
undersökande arbetssätt som också innebär att det finns stora möjligheter till variation i 
lärares organisation och upplägg av arbetssätten.  Ett mål med denna studie är därför att 
vidare undersöka vilka tankar om upplägg och strategier/metoder som lärare har vid 
undervisning med de undersökande arbetssätten.  

Undersökningen utgörs av en semistrukturerad intervjustudie där 6 till 7 verksamma lärare i 
naturvetenskap i årskurs 4–6 kommer att delta. Beräknad tidsåtgång för intervjun är 25 till 40 
minuter och med din tillåtelse kommer samtalet att ljudinspelas. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Slutrevisionen och resultatet av studien kommer att publiceras i högskolans digitala databas 
DiVA. Allt insamlat material kommer att redovisas anonymt utan information om namn eller 
skola.  Allt insamlat material i form av inspelningar och transkriberingar kommer med 
säkerhet arkiveras utom räckhåll för obehöriga, och enbart vara tillgänglig för mig själv och 
handledande lärare inom Högskolan Dalarnas verksamhet för att sedan raderas efter arbetets 
godkännande. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student     Handledare 

Mattias Hjort  (h14mahjo@du.se)  Susanne Römsing (srm@du.se)  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor - protokoll semistrukturerade frågor: 

Mattias Hjort PG3064 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur det undersökande arbetet kan utformas för 

att svara mot lärares olika syften med undervisningen, samt för att främja elevers intresse för 

och stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurserna F-6. 

 

Inledande frågor:  

Hur länge har du undervisat i naturvetenskap och i vilka årskurser? Är du klasslärare, eller hur 

många olika klasser undervisar du naturvetenskap i? 

 

Frågeställning 1: Hur beskriver lärare att de utformar sin NO-undervisning för att uppfylla 

olika syften och stödja elevers möjlighet att utveckla förmågan att genomföra systematiska 

undersökningar? 

 

Korresponderande intervjufrågor:  

 Vilka syften och mål har du med undersökande arbetssätt/systematiska 

undersökningar i naturvetenskapsundervisningen?  

 Upplever du att vissa syften/mål/innehåll (i det undersökande arbetssättet) som 

kräver mer tid och hänsyn vid planering och genomförande av undervisningen? 

Och några som elever har svårt för eller upplever mer utmanande?  

 Finns det risk att vissa syften/mål över/underrepresenteras i undervisningen? 

Varför isfall?  

 

 Hur skulle du beskriva att du planerar och utformar undervisning med 

undersökande arbetssätt (för att uppfylla respektive specifikt mål och syfte med 

undervisningen)?  

 Hur ser planeringsprocessen ut inför undervisning med undersökande arbetssätt?  

 Sker planeringen helt på egen hand, i samarbete med andra lärare/lärarlag eller 

utifrån en guidad planering/lärarguide som NTA?  

 Några källor till inspiration som hjälpt dig att utforma ditt lektionsinnehåll och 

undervisning med undersökande arbetssätt?  
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 Vilka konsekvenser upplever du att dina didaktiska val i det undersökande 

arbetssättet har på elevernas intresse för och lärande av naturvetenskap? 

 

 Vilka möjligheter ser du med att eleverna får göra teoretiska kopplingar till 

begrepp, modeller och teorier i det praktiska undersökande arbetssättet?   

 Hur får du med lärandemålet om att eleven ska kunna använda 

naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier i det undersökande 

arbetssättet?  

 

 Med vilka undervisningsmetoder/strategier upplever du att du lyckas stimulera 

elevers intresse och lärande i det undersökande arbetssättet? Har du några konkreta 

exempel på sådana situationer? 

 

 I hur stor utsträckning ges eleverna möjlighet att undersöka saker de är 

intresserade av? I vilken utsträckning ges elever möjligheter till eget upptäckande i 

undervisningen?  

 Hur arbetar du med mer styrda laborationer/experiment jämfört med mer fria (mot 

en obestämd/mer oförutsägbar frågeställning eller problem/metod/resultat?)?  

 Upplever du eventuella svårigheter med att uppnå målet att eleverna ska få planera 

och genomföra sina egna undersökningar?  

 Hur arbetar du med mer styrda i jämförelse med fria laborationer/experiment (och de 

mål de strävar emot)?  

 

 I vilken omfattning använder du digitala verktyg/läromedel, exempelvis digitala fakta, 

bilder eller simuleringar av naturvetenskapliga begrepp, modeller, teorier och fenomen 

som en del av eleverna undersökande arbete? 

 Hur ser du på arbete med digitala verktyg/läromedel i det undersökande arbetssättet 

och på vilket sätt det kan främja elevers lärande i naturvetenskap?  

 Vilka framtidsvisioner ser du med det undersökande arbetssättet?  

 Skulle du arbeta annorlunda om du hade obegränsade resurser i undervisningen? Hur 

skulle du arbeta i så fall? (följdfråga som ställdes intervju 3 och som användes i 

resterande intervjuer). 

 

 



 

39 
 

Frågeställning 2: Hur beskriver lärare elevers arbete med dokumentation och dess betydelse 

för att främja elevers intresse och möjligheter för lärande i undersökande arbetssätt i 

naturvetenskap? 

 

Korresponderande intervjufrågor:  

 Kan du berätta hur eleverna arbetar med dokumentation i undersökande arbetssätt? 

Hur dokumenterar de sina resultat? 

 

 Vad är det som eleverna dokumenterar och hur och på vilket sätt dokumenterar de?  

Böcker, stenciler, foton, etc.? - och varför och hur används det? Några praktiska 

strukturer/mallar/principer/metoder du följer gällande elevers dokumentation i de 

undersökande arbetssätten?  

 

 Vilka syften har du med elevernas dokumentation? 

 

 Hur kan eleverna stöttas i sitt arbete med dokumentation och för att förstå syftet med 

dokumentationen?  

 Hur ser kommunikationen/vägledningen ut till eleverna gällande dokumentationen? 

Hur ser återkoppling ut till eleverna? 

 

 På vilka sätt kan elevernas dokumentation hjälpa dig i din planering av och 

utvärdering av undervisning 

 

 Några svårigheter/problem du upplever med dokumentationen? Har du några förslag 

på eller strategier över hur du kan/brukar överkomma dessa svårigheter i så fall?  

 

 

 

 


