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Abstract:  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som undervisar i naturorienterande ämnen 
för elever i årskurs 4-6 genomför olika former av undersökningar för att fördjupa elevernas 
kunskaper samt stödja deras lärande i naturvetenskap. Vidare är syftet att ta reda på hur de gör 
eleverna delaktiga i val av frågeställning och metod inom undersökande arbetssätt och vad de 
anser om elevernas delaktighet i arbetet. Studien utgår ifrån en pragmatisk syn på lärandet, där 
fokus ligger på elevernas tidigare erfarenheter som en viktig utgångspunkt i undervisningen. 
För att besvara studiens frågeställning användes kvalitativa intervjuer med sex verksamma 
lärare. Studien visar att de lärare som intervjuades mest använder sig av styrda undersökningar 
och till en viss del av vägledande undersökningar. Lärarna anser att öppna undersökningar inte 
lämpar sig för elever i årskurs 4-6, utan är ett arbetssätt för elever på högstadiet. Anledningen 
till att lärarna i den här studien inte arbetar med vägledande och öppna undersökningar hävdar 
de är för att de vill ha kontroll över undervisningen. Vidare visar studien att lärare inte gör 
eleverna delaktiga i val av frågeställning och metod i den mån tidigare forskning visar är 
möjligt.  
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Inledning  

Naturvetenskapens karaktär handlar bland annat om ”Vad är naturvetenskap? Hur kommer 
naturvetenskaplig kunskap till?... Varför gör man experiment?” (Hansson, Leden & Pendrill, 
2014, s.2). Ett syfte med undersökande arbetssätt i de naturvetenskapliga ämnena i skolan är att 
eleverna ska få kunskap om naturvetenskapens karaktär. Eleverna ska få kunskap om hur de 
kan få svar på sina och andras frågor med hjälp av undersökande arbetssätt (Skolverket, 2017a, 
s.6).  
 
Det finns inte mycket forskning om undersökande arbetssätt för grundskolans lägre åldrar, 
däremot finns det mer forskning som berör undersökande arbetssätt för högstadiet och 
gymnasiet (Johansson, 2012, s.23). När elever i årskurs 4-6 ska arbeta med undersökande 
arbetssätt är det vanligast att arbeta med NTA (Johansson, 2012, s.40; Walan, Nilsson & Mc 
Ewen, 2016, s.1060; Walan, 2016, s.43). NTA1 står för naturvetenskap och teknik för alla och 
är ett arbetssätt där läraren får material och handledning i färdiga laborationer utifrån olika 
teman (Johansson & Wickman, 2013, s.51). Johanssons (2012, s.42) studie visar att arbetet i 
NTA grundar sig på ett förutbestämt resultat som eleverna ska komma fram till med hjälp av 
hypoteser och att det inte ges utrymme för eleverna att vara med och bestämma 
frågeställningarna. Min egen erfarenhet som elev i årskurs 4-6 bekräftar Johanssons (2012, 
s.40) studie, det vill säga att undersökande arbetssätt utövades endast under lektioner då NTA 
användes. Under VFU-perioderna har jag också uppmärksammat att samma sak är vanligt i 
dagens NO-undervisning och att systematiska undersökningar förekommer enbart under arbetet 
med NTA. Egna erfarenheter både som elev och student under VFU-perioderna visar även att 
elever inte ges inflytande över val av frågeställning och metod vid undervisning med 
undersökande arbetssätt.  
 
Det är intressant att studera hur lärare arbetar eller kan arbeta med undersökande arbetssätt för 
att öka elevernas delaktighet i planerande och genomförande av naturvetenskapliga 
undersökningar. Vad är det som gör att lärare väljer eller inte väljer att låta eleverna ta eget 
ansvar över sitt lärande genom att låta dem vara delaktiga i planerande och genomförande i 
undervisningen med undersökande arbetssätt? Skolans mål och riktlinjer poängterar att ”de 
demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever” 
(Skolverket, 2018, s.13). Skolverkets riktlinjer angående elevers delaktighet gör studien 
relevant att genomföra då resultatet kan ge kunskap om och insikt i hur lärare ser på delaktighet 
vid undersökande arbete. Talar lärarna för eller emot vad Skolverket (ibid) har som riktlinjer 
gällande elevers delaktighet vid planering och genomförande av undervisning? 
 
För att nå kunskapskraven i de naturorienterande ämnena i årskurs 6 måste eleverna kunna 
”bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar”, och de ska även kunna ”ge 
förslag som kan förbättra undersökningen” (Skolverket, 2018, s.169, 180, 190). För att eleverna 

                                                 
1 NTA grundades av Kungliga Vetenskapsakademin, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och några 
kommuner. NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att kompetensutveckla lärare i naturvetenskap, teknik 
samt matematik.  
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ska kunna uppnå kunskapskraven måste de därför ges möjlighet att arbeta med de förmågor och 
kunskapsinnehåll som krävs för att uppnå dem. Därför anser jag att det är viktigt att studera hur 
lärare arbetar med undersökande arbetssätt för att få kunskap om hur undervisningen kan 
utformas för att öka elevernas delaktighet och för att eleverna ska uppnå kunskapskraven 
kopplat till undersökande arbetssätt i årskurs 6. 

Bakgrund 

Bakgrunden inleds med definitioner av de centrala begreppen för studien, följt av en 
genomgång av relevanta delar från skolans styrdokument och kommentarmaterial. Bakgrunden 
avslutas sedan med en genomgång av tidigare forskning om undersökande arbetssätt.   

Centrala begrepp 

De centrala begrepp som kommer att beröras är undersökande arbetssätt samt mer specificerat 
tre olika former av undersökande arbetssätt: styrda, vägledande och öppna undersökningar. 
Nedan kommer dessa begrepp att tydliggöras.  

Undersökande arbetssätt 

Undersökande arbetssätt innebär att eleverna ska undersöka ett naturvetenskapligt fenomen och 
detta kan genomföras i flera steg. Först finns ett problem, det som ska undersökas. Sedan ska 
eleverna anta vad som kommer att hända vid undersökningen, de ska alltså formulera en 
hypotes. När hypotesen är formulerad ska undersökningen genomföras. Avslutningsvis ska 
eleverna dra slutsatser utifrån det erhållna resultatet (Johansson, 2012, s.14; Skolverket, 2017a, 
s.6; 2017b, s.6; 2017c, s.6). Skolverket menar också att i ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna kunna dokumentera och ”hantera material och utrustning” (2017a, s.6; 2017b, s.6; 
2017c, s.6) samt att det är eleverna som ska planera själva undersökningen. 
 
I Skolverkets modul 6 Främja elevers lärande i NO (Christensson, Eriksson & Lundh, 2015, 
s.1) utgår definition av undersökande arbetssätt från tre synvinklar. Dessa tre synvinklar på 
undersökande arbetssätt är ”som undervisningsmetod, lärande genom undersökande arbetssätt 
och undersökande arbetssätt i förhållande till naturvetenskapens metoder och sätt att arbeta” 
(Christensson m.fl., 2015, s.1). Christensson m.fl. (2015, ss.2-3) beskriver undersökande 
arbetssätt som en undervisningsmetod på samma sätt som Johansson (2014) och Skolverket 
(2017a, s.6; 2017b, s.6; 2017c, s.6). De detaljer som skiljer sig är att Christensson m.fl. lyfter 
fram att eleverna ska skriva ned vad de vet och har för kunskaper om det aktuella området innan 
undersökningen genomförs samt delge någon annan sin undersökning när den är genomförd 
och slutsatserna dragna (Christensson m.fl., 2015, ss.2-3). Det som författarna kallar lärande 
genom undersökande arbetssätt, definierar de som ett lärande där eleverna ska finna metoder 
och tillvägagångssätt för att besvara sina frågor, och inte ett lärande som har utgångspunkt i att 
finna korrekta förklaringar (Christensson m.fl.,2015, s.3). Den sista synvinkeln som 
Christensson m.fl. (2015, s.4) lyfter fram kallar de för undersökande arbetssätt i förhållande till 
naturvetenskapens metoder och sätt att arbeta, och med detta menar de att eleverna ska 
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”utveckla förmågan att ställa undersökningsbara frågor, ställa hypoteser och använda olika 
former av data för att leta efter mönster. Vidare kan de lära sig olika sätt att bekräfta eller avslå 
hypoteser, bygga upp eller försvara en modell eller ett argument” (Christensson m.fl., 2015, 
s.4).  
 
I denna studie kommer undersökande arbetssätt att användas synonymt med systematiska 
undersökningar och laborativt arbetssätt. I den här studien kommer definitionen av begreppet 
undersökande arbetssätt dels att utgå från definitionerna i Skolverkets kommentarmaterial i 
NO-ämnena (2017a, 2017b, 2017c) och Johanssons (2014) arbete, och dels utifrån Christensson 
m.fl. (2015) definition av undersökande arbetssätt som undersökningsmetod. De arbetsmoment 
som ingår i undersökande arbetssätt i denna studie är de som nämns i Skolverkets (2017a, s.6; 
2017b, s.6; 2017c, s.6) kommentarmaterial som är fältstudier, observationer, experiment, 
mätningar och laborationer.  

Olika former av undersökande arbetssätt - styrda, vägledande och öppna 

Det finns tre olika former av undersökande arbetssätt som kommer att användas i studien vilka 
på engelska benämns structured, guided och open inquiry (Banchi & Bell, 2008, s.26). Dessa 
översätts i den här studien till styrda, vägledande och öppna undersökningar. I styrda 
undersökningar är undersökningen redan förutbestämd av läraren, där läraren har bestämt 
frågeställning och metod för arbetet. Detta arbetssätt är vanligt att arbeta utifrån i grundskolan 
(Banchi & Bell, 2008, ss.26-27). Vid vägledande undersökningar ökar elevernas delaktighet 
något genom att läraren enbart bestämmer en frågeställning för undersökningen och eleverna 
själva får bestämma metoden (Banchi & Bell, 2008, s.27). Öppna undersökningar innebär att 
både frågeställningen och hur undersökningen ska genomföras planeras av eleverna (Walan, 
2016, s.29; Banchi & Bell, 2008, s.27). De tre begreppen styrda, vägledande och öppna 
undersökningar definieras i denna studie i enlighet med Banchi och Bells (2008) beskrivning.   

Koppling till skolans styrdokument 

I skolans styrdokument framgår att skolans uppdrag är många. Bland annat ska skolan 
”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och 
omsätta idéer i handling och lösa problem” (Skolverket, 2018, s.7). I skolan ska eleverna även 
ges möjlighet att utveckla sin förmåga att både arbeta enskilt och i interaktion med andra och 
denna förmåga ska eleverna få utveckla genom att ta egna initiativ och eget ansvar (ibid).  
 
I de naturorienterande ämnena i skolan ingår biologi, kemi och fysik (Skolverket, 2018, 
s.164,174,185). Syftena med undervisningen i de naturorienterande ämnena är nästintill lika 
utformade. Det finns tre syften som kan kopplas till undersökande arbetssätt. Det första syftet 
är att tillfälle ska ges till eleverna att få ställa frågor om saker som berörs inom de 
naturorienterande ämnena baserat på elevens tidigare erfarenheter och pågående händelser i 
världen (Skolverket, 2018, s.164,174,185). Det andra syftet är att systematiska undersökningar 
ska användas som metod för att eleverna ska finna svar på sina frågor (Skolverket, 2018, 
s.164,174,185). Det tredje syftet är att eleverna ska få kunskap om hur de metoder som används 
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inom de naturorienterande ämnen kan användas när olika teorier testas och att eleverna ska 
bedöma dessa teoriers trovärdighet (Skolverket, 2018, s.164,174,185). Att arbeta med 
systematiska undersökningar innebär att eleverna får kunskap om hur ett praktiskt arbete inom 
de naturorienterande ämnena går till och dessa undersökningar sker genom observationer, 
experiment och laborationer i alla de tre ämnena (Skolverket, 2017a, s.6; 2017b, s.6; 2017c, 
s.6). I biologi tillkommer också fältstudier och i fysik tillkommer systematiska undersökningar 
i form av mätningar (Skolverket, 2017a, s.6; 2017c, s.6).  
 
Beskrivningen av de förmågor som eleverna ska utveckla är likartat utformade i de 
naturvetenskapliga ämnena. En av förmågorna som eleverna ska utveckla är att de ska kunna 
arbeta med systematiska undersökningar i dessa tre ämnen (Skolverket, 2018, s.165,175,186). 
Förmågorna och det centrala innehållet är det som kunskapskraven baseras på (Skolverket, 
2017a, s.29). De systematiska undersökningarna blir mer utmanande ju äldre eleverna blir och 
det resulterar i att eleverna ska få ta mer ansvar genom att ”vara delaktiga i att planera, utforma 
och utvärdera undersökningarna, samt bidra till att formulera frågeställningar” (Skolverket, 
2017a, s.28). I det centrala innehållet framgår det vad lärare måste beröra i sin undervisning 
(Skolverket, 2017a, s.10). Under rubriken metod och arbetssätt står att eleverna i årskurs 4-6 
ska arbeta med systematiska undersökningar och med ”planering, utförande och utvärdering…” 
(Skolverket, 2018, s.167, 177, 188).  
 
För att uppnå kunskapskravet E i årkurs 6 inom de tre NO-ämnena krävs det att eleven kan 
genomföra enkla undersökningar som redan är förutbestämda. Eleven behöver även kunna ge 
förslag på enkla frågeställningar, kunna skapa planeringar som är lätt att följa och arbeta utifrån. 
Eleven behöver också kunna framföra idéer om hur en undersökning kan förbättras (Skolverket, 
2018, s.169,180, 190).  

Forskningsbakgrund 

Forskningsbakgrunden inleds med tidigare forskning om hur lärare vanligtvis arbetar med 
undersökande arbetssätt i grundskolans tidigare årskurser följt av vad lärare anser om, och hur 
de arbetar med de olika formerna av undersökningar. Forskningsbakgrunden avslutas sedan 
med hur lärare kan arbeta med olika former av undersökande arbetssätt. 

Undersökande arbetssätt 

Yager och Akcay (2010, s.5,11) menar att ett arbete med undersökande arbetssätt i skolan har 
positiva effekter på elevers lärande och att förståelsen för naturvetenskap och dess historia 
utvecklas bättre hos elever som får arbeta med undersökande arbetssätt. Elevernas 
begreppsförmåga och kunskaper om hur de använder sina förmågor inom naturvetenskap 
förbättras också med hjälp av undersökande arbetssätt (Yager, Abd-Hamid & Akcay, 2005, 
s.427).  
 
För att kunna arbeta med undersökande arbetssätt behöver dock eleverna ha en förförståelse om 
teorin för att kunna lära sig de naturvetenskapliga förklaringarna till resultatet och för att kunna 
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dra slutsatser (Johansson, 2012, s.53). Gunnarsson (2008, s.218) hävdar att lärare i hennes 
studie förutsätter att undersökande arbetssätt per automatik leder till en förståelse av de 
naturvetenskapliga teorierna som berörs vid undersökningen. En annan studie lyfter fram att 
lärarna i den studien inte anser att teori och praktik alltid blir sammanlänkat med hjälp av 
laborationer (Högström m.fl., 2010, s.87). Andrée (2007, s.155) belyser att hon har fått samma 
resultat som tidigare forskning visar, nämligen att laborationer inte alltid genererar kunskaper 
om teorier.  
 
Ett resultat av Gunnarssons (2008, s.216) studie som berör laborationer i ellära, är att dessa 
genomfördes på samma sätt som de gjort i många år. Gunnarsson menar även att elevernas egna 
erfarenheter om ellära har förändrats. Med detta menar Gunnarsson (ibid) att eftersom elevers 
egna erfarenheter i ellära ser annorlunda ut idag med tanke på den utveckling som skett, borde 
lärares laborationer också ha förändrats och inte se likadana ut som de har gjort i många år. En 
annan studie uppmärksammar att läraren i den studien i vissa fall demonstrerar delar eller hela 
undersökningen, istället för att låta eleverna experimentera på egen hand (Andrée, 2007, s.92). 
 
Resultatet från Gunnarsson (2008, s.218) studie visar att lärare i den studien inte har några 
tydliga syften med de systematiska undersökningar som genomförs inom NO. Flera studier 
lyfter fram att fokus för undersökande arbetssätt är att eleverna ska lära sig hur undersökningar 
ska genomföras, alltså att fokus ligger på själva genomförandet (Gunnarsson, 2008, ss.218-219; 
Johanssons, 2012, s.47; Högström m.fl., 2010, s.84). Johansson och Wickman (2013, s.57) 
diskuterar vad de kallar selektiva traditioner i undervisningen. Dessa kan ses som olika sätt att 
arbeta. De fyra selektiva traditionerna som de har definierat i sin studie utgår från hur lärare 
väljer att göra i sin undervisning när de arbetar med undersökande arbetssätt och NTA. De olika 
traditionerna som lyfts fram är den faktaorienterade traditionen som innebär att fokus ligger på 
att ”följa instruktionerna rätt för att på så sätt komma fram till ett förutbestämt resultat” 
(Johansson & Wickman, 2013, s.57). Den andra är den aktivitetsorienterade traditionen där 
undervisningen bygger på att eleverna ska uppleva det som roligt (Johansson & Wickman, 
2013, s.58). Samarbetsorienterad tradition är den tredje som lyfts fram, denna lägger stor vikt 
vid samarbete mellan eleverna. Här ska eleverna även följa instruktioner i en grupp eller 
individuellt. I denna tradition betonar Johansson och Wickman (2013, s.59) att undervisningen 
inte ska vara lärarstyrd. Den fjärde traditionen är den kommunikationsorienterade traditionen 
där fokus är på kommunikationen, där diskussioner i hela klassen ses som en viktig del av 
arbetet för att klara av problem som uppstår. I den här traditionen förekommer även öppna 
undersökningar (Johansson & Wickman, 2013, s.60), och den var den enda av de fyra 
traditionerna som arbetade med planeringar där eleverna har inflytande (Johansson & 
Wickman, 2013, s.62).  

Styrda, vägledande och öppna undersökningar  

Flera studier visar att NTA är ett vanligt arbetssätt i den svenska skolan när elever ska arbeta 
med undersökande arbetssätt (Johansson, 2012, s.40; Walan m.fl., 2016, s.1060; Walan, 2016, 
s.43). NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är ett arbetssätt där läraren får 
material och handledning i färdiga laborationer utifrån olika teman. För att arbeta med NTA får 
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läraren en kort utbildning för det tema som de ska arbeta med (Johansson & Wickman, 2013, 
s.51). Johanssons (2012, s.42) studie visar att arbetet i NTA grundar sig på ett förutbestämt 
resultat som eleverna ska komma fram till med hjälp av hypoteser och att det inte ger utrymme 
för eleverna att vara med och bestämma frågeställningar. Ekborg och Lundahl (2006, s.17) 
menar att med arbetsmodellen NTA har lärare blivit trygga med att arbeta med systematiska 
undersökningar. Det framgår att lärare tidigare har upplevt en osäkerhet med att arbeta med det 
som ingår i undervisningen för de naturorienterande ämnena. Arbetet med NTA har även 
bidragit till att lärarna har utökat sin egen kompetens i naturvetenskap (Ekborg & Lindahl, 2006, 
s.17). 
 
De svårigheter som lärare ser med ett mer öppet undersökande arbetssätt är bland annat att de 
upplever att tidsbrist är ett hinder. För lite lektionstid och för stora elevgrupper är det som 
hindrar lärare från att arbeta med ett mer öppet undersökande arbetssätt i undervisningen samt 
att brist på material upplevs som en svårighet (Högström, Ottander & Benckert, 2010, s.86). 
Det framgår även att lärare kan uppleva att de vill ha kontroll vid undersökande arbetssätt och 
att de därför använder sig av styrda undersökningar i större utsträckning än vägledande och 
öppna (Högström m.fl., 2010, s.87). En annan svårighet är att lärarna inte tror att eleverna skulle 
klara av ett mer öppet undersökande arbetssätt (Bybee, 2000 se Yager & Akcay, 2010, s.6). I 
en utvärderingsrapport om NTA lyfter Ekborg och Lindahl (2006, s.6) fram att de önskar att 
lärarna släpper det färdiga materialet och istället tar vara på elevernas funderingar. Författarna 
menar även att lärarna borde ge eleverna tillfällen att bidra med idéer till planering. Detta är 
något författarna tror kan ske när lärarna har tillägnat sig mer erfarenhet om undersökande 
arbetssätt. Författarna menar dock att lärarna bör vara försiktiga när det kommer till öppna 
frågor från eleverna på grund av att lärare då behöver ha en god förmåga att stötta eleverna 
(Ekborg & Lindahl, 2006, s.6). 
 
Några andra viktiga faktorer för att utveckla sin förmåga att arbeta med undersökande arbetssätt 
är att eleverna behöver få stöttning i processen och att saker inte ska exkluderas eller förenklas 
för att underlätta för eleverna (Christensson m.fl., 2015, s.7). Vissa lärare i Johansson och 
Wickmans (2013, s.218) studie väljer till exempel att exkludera delar i sin undervisning som 
eleverna kan uppleva som komplicerade och tråkiga, detta för att lärarna vill att eleverna ska ha 
en positiv inställning till undervisningen. 
 
För att kunna arbeta med öppna undersökningar krävs träning enligt Banchi och Bell (2008, 
s.26). Att kunna genomföra en helt egen undersökning som eleverna har planerat själva är 
ingenting som kan förväntas av dem på en gång (ibid). Eleverna behöver enligt Christensson 
m.fl. (2015, s.6) öva på att genomföra styrda undersökningar innan de är redo att planera och 
genomföra öppna undersökningar. 
 
Den vanligaste metoden för att arbeta med undersökande arbetssätt i skolan är genom styrda 
undersökningar. Styrda undersökningar innebär att läraren har bestämt frågeställningar och 
vilket tillvägagångssätt som ska användas för undersökningen (Banchi & Bell, 2008, ss.26-27). 
Vid vägledande undersökningar ökar elevernas frihetsgrad något då det är eleverna som 
bestämmer tillvägagångssätt utifrån lärarens förutbestämda frågeställning. För att lyckas med 



7 
 

denna form av undersökning behöver eleverna ha kunskap om hur de söker information och 
planerar en undersökning (Banchi & Bell, 2008, s.27). Den tredje formen av undersökningar är 
den öppna undersökningen. Vid öppna undersökningar är det eleven själv som planerar hela 
undersökningen och sedan genomför den. Att arbeta med öppna undersökningar är något som 
eleverna, enligt Banchi och Bell (2008, s.27) kan göra när de har visat att de kan arbeta med 
vägledande undersökningar.  I en undersökning som gjordes med lärarstudenter som prövade 
de olika formerna av undersökande arbetssätt, uppmärksammades att fler undersökande frågor 
ställdes av de som arbetade med öppna undersökningar jämfört med de som arbetade med styrda 
och vägledande undersökningar, trots att alla arbetade med samma tema (Artayasa, Susilo & 
Lestari, 2018, s.240).  
 
Att låta eleverna planera undersökningar är något som vissa lärare i Högström m.fl. (2010, 
ss.85-86) studie inte har haft i åtanke och lärarna upplever det som en svårighet att låta eleverna 
vara med och planera sina egna undersökningar. Att lärare upplever att det är svårt att hjälpa 
eleverna att utforma en egen undersökning bekräftas av en studie från Sydkorea (Yoon, Jae 
Joung & Kim, 2011, s.604). Ytterligare en anledning till att det upplevs som svårt är att lärare 
anger att det finns brister i kunskap om laborationer hos elever i årskurs 7 vilket hindrar eleverna 
att kunna planera själva. En sådan brist är till exempel analysarbetet av resultatet. (Högström 
m.fl., 2010, ss.85-86). Yager och Akcays (2010, s.11) studie om fördelar med undersökande 
arbetssätt visar att lärare bör sträva mot att arbeta med öppna undersökningar. Resultatet i deras 
studie visar att lärare behöver få gå utbildning i hur man arbetar med undersökande arbetssätt. 
De menar även att när eleverna arbetar med mer öppna undersökningar istället för styrda, får 
de använda sina kunskaper istället för att bara ”efterlikna det forskare gör” (Yager & Akcay, 
2010, s.11). Att planera en undersökning och få genomföra den, att få ställa frågor och använda 
naturvetenskapliga metoder är något alla elever ska ges möjlighet till oavsett ålder (Yager m.fl., 
2005, s.427).  
 
En studie har lyft fram exempel på hur lärare kan arbeta med de olika formerna av undersökande 
arbetssätt i årskurserna 3-6 (Baxter, Ruzicka & Blackwell, 2012, s.43). Läraren började med att 
arbeta med grunderna inom undersökande arbetssätt som att ”observera, beskriva och 
kategorisera” (Baxter m.fl., 2012, s.43). När de hade arbetat med styrda undersökningar 
introducerade läraren arbetet med vägledande undersökningar. Läraren utgick från det som de 
arbetat med tidigare i ellära och lät eleverna bygga ihop egna elektriska kretsar. För att 
vidareutveckla sin förmåga att kunna arbeta med öppna undersökningar var nästa moment att 
eleverna skulle designa en produkt som skulle vara gjord av bubbelplast där de skulle 
argumentera för varför den var bra, för att sedan skapa den. Efter att ha arbetat färdigt med 
vägledande undersökningar genomförde eleverna en öppen undersökning som skulle beröra 
livscykeln för en växt. För att klara det hade de klassrumsdiskussioner där eleverna kom på 
frågor för att sedan välja ut vad de ville undersöka (Baxter m.fl., 2012, ss.43-46). De arbetade 
utefter en undersökningsmall där de ”designade sin undersökning, identifierade den data som 
skulle samlas in, och analyserade samt tolkade sina resultat” (Baxter m.fl., 2012, s.46). Eleverna 
fick möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta med undersökande arbetssätt under varje 
arbetsmoment i processen för att kunna arbeta med öppna undersökningar (ibid).  
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Van Uum, Verhoeff och Peeters (2016, s.463) har presenterat en annan modell att arbeta utifrån 
för att hjälpa elever i öppna undersökningar. Denna modell utgår ifrån sju steg där de två första 
stegen innebär att introducera eleverna till riktiga undersökningar, för att sedan låta eleverna 
samla in kunskap om det området. Steg tre och fyra är att eleverna planerar sin undersökning 
för att sedan genomföra den. Det femte och sjätte steget är att eleverna drar slutsatser och 
presentera sina arbeten och det sista och sjunde steget är att eleverna ges möjlighet att fördjupa 
sina kunskaper genom att antingen få besök av någon forskare eller genom att göra studiebesök 
på en plats där man arbetar med forskning eller liknande verksamhet. Christensson m.fl (2015, 
ss.2-3) syn på ett undersökande arbetssätt som en undervisningsmetod påminner till viss del om 
de arbetsmodeller som nämnts ovan, då de författarna utgår från att en fråga utformas, att 
eleverna ska skriva ned vad de vet om det aktuella området, att undersökningen genomförs och 
slutsatser dras för att eleverna till sist delger någon annan resultatet av sin undersökning. Dessa 
arbetssätt skiljer sig från definitionen av undersökande arbetssätt som nämnts tidigare av 
Johansson (2012, s.14) och Skolverket (2017a, s.6; 2017b, s.6; 2017, s.6) där undersökande 
arbetssätt utgår från ett arbetssätt i färre steg där det ska formuleras ett problem, en hypotes ska 
ställas, en undersökning ska genomföras och slutsatser dras.  
 
Att först arbeta med styrda undersökningar, sedan vägledande för att slutligen arbeta med öppna 
undersökningar som Baxter m.fl. (2012) menar, får inte stöd av Yager m.fl.s (2005) studie. 
Deras studie genomfördes under en workshop med lärare från förskoleklass upp till högstadiet 
som innebar att lärarna skulle arbeta med styrda, vägledande och öppna undersökningar. Fokus 
under workshopen var också att lärarna skulle arbeta mindre utifrån gruppen och mer utifrån 
individen samt att i mindre utsträckning följa läroplanen strikt och istället anpassa läroplanen 
(Yager m.fl., 2005, ss.427-428). Lärarna delades in i tre grupper där en grupp arbetade först 
med styrda, sedan vägledande och till sist öppna undersökningar. Den andra gruppen först 
arbetade med vägledande, sedan med öppna och slutligen styrda undersökningar. Den tredje 
gruppen arbetade först med öppna undersökningar, sedan med styrda och sist med vägledande 
undersökningar. (Yager m.fl., 2005, s.429). Resultatet visade att den grupp som började arbeta 
med öppna undersökningar hade fler frågor än övriga grupper. Det visade sig att den grupp som 
arbetade i ordningen styrda, vägledande och öppna undersökningar hade betydligt färre frågor 
än övriga grupper (Yager m.fl., 2005, ss.430-431). Ett resultat från den här undersökningen är 
därför att det minst effektiva sättet för att börja arbeta mot ett mer öppet undersökande 
arbetssätt, är att arbeta i ordningsföljden styrda, vägledande och öppna undersökningar (Yager 
m.fl., 2005, s.433).  

Teoretiska perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som kommer att vara utgångspunkt för denna studie är pragmatismen. 
I detta avsnitt kommer den pragmatiska teorin att sammanfattas i korta drag med utgångspunkt 
från Deweys tankar i relation till syftet med denna studie, och med särskilt fokus på elevers 
tidigare erfarenheter och det praktiska arbetets betydelse för lärandet.  
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Pragmatismen 

John Dewey är den pragmatiker som har haft störst inflytande på hur den svenska skolan har 
utformats (Säljö, 2014, s.287). En grundtanke inom pragmatismens syn på lärande är att det 
praktiska och teoretiska hör ihop (Säljö, 2014, s.289). Detta är centralt inom undersökande 
arbetssätt då det krävs att det praktiska och teoretiska vävs samman. Om eleverna inte har de 
teoretiska kunskaperna blir det svårt för dem att förstå och kunna genomföra det praktiska 
arbetet. Uttrycket Learning by doing är förknippat med pragmatismen och innebär att eleverna 
ska få möjligt att vara aktiva genom att arbeta praktiskt för att utveckla sitt lärande. Synen på 
lärandet ska ta utgångspunkt i aktiviteter och elevers intresse med anpassningar utifrån vad 
eleverna kan (Säljö, 2014, s.288; Dewey, 1998, s.15). Det praktiska arbetet som metod för att 
utveckla lärandet som pragmatismen förespråkar, kan ske med hjälp av undersökande 
arbetssätt. Undervisningen bör, utifrån ett pragmatiskt perspektiv, även utgå ifrån elevernas 
tidigare erfarenheter för att de ska tillägna sig djupare kunskap (Öhman, 2014, s.49; Säljö, 2014, 
s.296). Kontinuitetsprincipen är ett centralt begrepp inom pragmatismen och innebär att 
”kunskap och lärande alltid är del av en aktivitet, vi håller på med något för ett syfte” (Wickman, 
2014, s.21). Med detta hävdade Dewey, enligt Wickman (2014, ss.21-22) att när elever ska 
tillägna sig kunskap behöver de använda sig av sina tidigare erfarenheter för att sätta in dem i 
nya sammanhang, de måste värdera ifall de har användning av sina tidigare erfarenheter. 
Kunskaper kan alltså inte tillägnas direkt från läromedel utan sker i samspel med tidigare 
kunskaper. Att kunskaper inte kan tillägnas direkt från läromedel är centralt inom undersökande 
arbetssätt eftersom det är ett praktiskt moment och som oftast inte sker direkt med hjälp av 
läromedel.  

Ett annat centralt begrepp inom pragmatismen är inquiry, vilket innebär ett undersökande arbete 
där ett problem eller fråga hos eleverna utgör utgångspunkten för lärandet. Dewey menade 
enligt Säljö (2014, ss.295-296) att inquiry är en viktig del av undervisningen och hans syn på 
läraren är att denne är en person som tar till vara på elevernas frågor och erfarenheter för att 
sedan använda sig av det i sin undervisning. Att läraren ska ta vara på elevernas frågor och 
tidigare erfarenheter i undervisningen kan kopplas samman med de olika formerna av 
undersökande arbetssätt som beskrivits tidigare menar författaren till denna studie. Utifrån ett 
pragmatiskt perspektiv kan det då tolkas som viktigt att elever inte bara arbetar med 
förutbestämda frågor.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om hur NO-lärare beskriver att de genomför olika former 
av undersökningar med elever i årskurs 4-6 i de naturvetenskapliga ämnena för att fördjupa 
elevernas kunskaper samt för att stödja deras lärande. Syftet är även att få kunskap om hur 
lärare beskriver att de arbetar för att göra eleverna delaktiga vid undersökande arbetssätt.  
 

 Hur beskriver lärare att de arbetar med styrda, vägledande respektive öppna 
undersökningar med elever i årskurs 4-6 och vilka för- och nackdelar anser lärarna att 
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det finns med dessa tre former av undersökningar för elevers lärande och delaktighet i 
undervisningen? 

Metod  

Metodavsnittet inleds med en genomgång av vad en kvalitativ metod är med fokus på 
kvalitativa intervjuer, följt av metodens för- och nackdelar samt studiens urval. Metodavsnittet 
avslutas med en genomgång av olika etiska aspekter att ta hänsyn till när en studie genomförs 
samt studiens genomförande och analys.  

Kvalitativa intervjuer 

Vid användning av kvalitativ metod är det vanligt med intervjuer för att samla empiri (Eliasson, 
2013, s.22), medan det i en kvantitativ metod är vanligt att använda enkäter (Larsen, 2018, 
s.34). I kvalitativa studier används intervjuer för att få förståelse för de erfarenheter som 
deltagarna besitter (Larsen, 2018, s.137). Resultaten från en kvantitativ metod presenteras i 
tabeller medan resultatet från en kvalitativ metod presenteras i form av text (ibid). En fördel 
med kvalitativ metod är att bortfallen minimeras eftersom den som genomför studien träffar 
dem som ska delta personligen. Vid kvalitativa intervjuer kan följdfrågor ställas vilket resulterar 
i att en större förståelse ges för det som undersöks till skillnad från en kvantitativ metod som 
inte ger utrymme för vidare diskussion (Larsen, 2018, s.36). En nackdel som finns med 
kvalitativa intervjuer är bland annat att resultaten inte går att generalisera. Det är även en 
nackdel att det kan ta mer tid att sammanställa en kvalitativ undersökning än en kvantitativ då 
det inte finns förutbestämda svar som sedan enkelt kan kategoriseras. Att de personer som 
intervjuas eventuellt inte törs vara ärliga eller att de svarar det som de antar att den som 
intervjuar förväntar sig är också en nackdel med en kvalitativ metod (Larsen, 2018, s.37).   
 
Larsen (2018) beskriver att det finns olika nivåer för hur strukturerad en intervju kan vara. Mer 
strukturerade intervjuer är att föredra när den som ska genomföra intervjun inte besitter stor 
kunskap om intervjuer eller i de fall då det inte finns mycket tid för genomförandet. Vid mer 
strukturerade intervjuer finns det även tid att anteckna under intervjun, annars är det mer vanligt 
att ljudinspela den (Larsen, 2018, ss.138-139). Vid en strukturerad intervju förbereds 
intervjufrågorna i förväg och under intervjun är det bara de förberedda frågorna som ställs och 
alla som deltar får samma frågor vilket är en fördel. En annan fördel är att det blir enklare att 
sammanställa svaren efteråt när alla har svarat på samma frågor. De nackdelar som kan ses med 
en strukturerad intervju är att den inte ger utrymme för följdfrågor och detta kan leda till att 
information som skulle kunna vara relevant inte tas upp (Larsen, 2018, ss.138-139). 
Semistrukturerad intervju innebär att det finns frågor som utgör en utgångspunkt för intervjun, 
men att den som intervjuar ställer följdfrågor och att intervjuaren är flexibel för att låta 
informanten vara med och styra intervjun. I en ostrukturerad intervju används enstaka ord eller 
teman som struktur för intervjun istället för färdiga frågor. I ostrukturerade intervjuer kan den 
som intervjuar ta del av mer information och detta ses som en fördel. Nackdelen med den 
ostrukturerade intervjun är att efterarbetet blir större (Larsen, 2018, ss.139-140).  
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Att spela in en intervju är att föredra då det ökar studiens reliabilitet då det går att lyssna på 
intervjun igen och intervjuaren kan under intervjun fokusera på samtalet och inte på att föra 
anteckningar. När den som intervjuar sitter och antecknar är det lätt att tolka svaren fel eller att 
undgå viktig information (Kihlström, 2007, s.232). 
 
Den metod som valdes för att samla empiri för denna studie var semistrukturerade intervjuer 
där intervjufrågorna (se Bilaga 2) var noggrant utformande utifrån studiens frågeställningar och 
det teoretiska perspektivet. En anledning varför den intervjuformen valdes var för att den ger 
möjlighet till att förtydliganden genom att intervjuaren kan ställa följdfrågor (Larsen, 2018, 
s.36). Utifrån frågeställningen om hur lärare beskriver att de arbetar med styrda, vägledande 
och öppna undersökningar, var det bra att kunna diskutera de olika begreppen för att undvika 
missförstånd. Studien utgick ifrån semistrukturerade intervjuer för att ha intervjufrågor som 
utgångspunkt för att sedan ha möjlighet att ställa följdfrågor. Att kunna ställa följdfrågor kan 
resultera i en större förståelse för det som undersöks (Larsen, 2018, s.36). Strukturerad intervju 
valdes bort då den typen av intervju inte tillåter följdfrågor, vilket gör att viktig information kan 
missas och en ostrukturerad intervju var inte ett alternativ då mer strukturerade intervjuer var 
att föredra när kunskapen om intervjuer ej var stor hos författaren. En annan till anledning varför 
ostrukturerade intervjuer valdes bort var för att efterarbetet är mer omfattande och skulle då 
kräva mer tid, vilket inte fanns för denna studie (Larsen, 2018, ss.137-139).  

Urval 

Innan en studie kan genomföras behöver det göras ett urval och det innebär att välja ut de som 
ska delta i studien. När kvantitativa studier genomförs används ett sannolikhetsurval som 
innebär att det är ett slumpmässigt urval och att resultatet kan generaliseras (Larsen, 2018, s.51). 
Larsen (2018, s.123) menar att det urvalet behöver avgränsas till vilken grupp som kommer att 
beröras, exempelvis som för den här studien, lärare som undervisar i NO för elever i årskurs 4-
6. I en kvalitativ studie kallas urvalet för icke-sannolikhetsurval och betyder att det inte är ett 
slumpmässigt urval. Det kan då inte göras en generalisering av en kvalitativ studie eftersom 
informanterna inte kan anses vara representativ för en större del av befolkningen (Larsen, 2018, 
s.124). Enligt Larsen (2018, ss.125-126) finns det olika typer av kvalitativa urval: godtyckligt 
urval, urval genom självselektion, slumpmässigt urval, snöbollsmetoden och kvoturval. I ett 
godtyckligt urval väljs deltagarna ut efter kategorier som exempelvis utbildning eller kön. Detta 
är det vanligaste sättet att välja ut de som ska delta i en kvalitativ studie. Urval genom 
självselektion innebär att de som tillfrågas själva får bestämma om de vill delta. Inom denna 
typ av urval kan även deltagarna själva anmäla sig till undersökningen. Slumpmässigt urval 
betyder att personerna som deltar är slumpmässigt valda, exempelvis har de fått besvara frågor 
när de till exempel mött den som genomför studien på gatan. Snöbollsmetoden innebär att det 
blir en kedjereaktion av de som tillfrågas. Först kontaktas en person som kan ha kunskap om 
det som studien berör och sedan kan den personen berätta om fler som kan vara aktuella att 
intervjua. Den sista urvalsmetoden är kvoturval, som betyder att det väljs ut hur många av en 
viss kategori som ska delta, exempelvis män och kvinnor. När detta är bestämt görs ett 
slumpmässigt urval (Larsen, 2018, ss.125-126). 
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För att välja ut de som deltog i studien var urvalskriterierna att informanterna var tvungna att 
vara legitimerade lärare för att undervisa i årskurs 4-6 samt att de skulle undervisa och vara 
behöriga i att undervisa i NO. Det fanns ej något krav på hur länge informanterna skulle ha 
arbetat i skolan men alla sex informanter hade arbetat i minst fem år. Utifrån de kriterier som 
fanns för att delta i studien blev det ett godtyckligt urval som innebär att deltagarna väljs ut efter 
kategorier som exempelvis utbildning (Larsen, 2018, s.125). Av de sex lärare som valdes ut för 
studien var fem kvinnor och en man.  

Reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse för vad begreppen reliabilitet, validitet, 
objektivitet och generaliserbarhet är, samt hur de kan uppnås när en studie genomförs. 
 
En studies reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitlig. För att en studie ska vara 
tillförlitlig krävs att den går att genomföra på nytt och att resultatet då blir detsamma (Eliasson, 
2013, s.14). För att en kvalitativ studie ska ha god reliabilitet krävs att resultatet skulle kunna 
tolkas på samma sätt ifall någon annan skulle analysera resultatet. Därför är det viktigt att den 
som intervjuar inte gör en felaktig tolkning av det som sägs. Vid kvalitativa studier där 
intervjuer används rekommenderas att ett eller fler begrepp som används i intervjun upprepas i 
olika sammanhang då intervjun genomförs för att säkerställa reliabiliteten (Eliasson, 2013, 
s.15.)  
 
Validitet betyder om studien kan klassas som giltig. Om den är giltig eller ej beror på om den 
har undersökt det som var tänkt att undersökas. Det är även viktigt att den empiri som samlas 
in är tillförlitlig, detta för att studien ska vara trovärdig. För att få hög validitet är det 
betydelsefullt att den empiri som samlas in kan användas för att besvara frågeställningarna 
(Eliasson, 2013, s.16). I en intervju kan det vara svårt att vara ärlig och om inte de som 
intervjuas törs vara ärliga minskar studiens validitet (Larsen, 2018, 37). En fördel med att 
använda en kvalitativ metod är att vid intervjuer kan saker som är oklara diskuteras vidare för 
att minska missförstånd och när detta kan göras ökar studiens validitet (Larsen, 2018, s.36). 
 
Objektivitet är ett annat begrepp att förhålla sig till när en studie genomförs, vilket innebär att 
ha distans till det som undersöks, alltså att inte lägga in egna värderingar (Larsen, 2018, s.15). 
Det går dock inte att vara helt objektiv. Trots att det inte går att vara helt objektiv är detta något 
att i alla fall sträva mot. För att uppnå objektivitet är det ”viktigt att sträva efter att vara öppen 
kring hur man gått till väga, och att man är ärlig och noga” (Larsen, 2018, s.15).   
 
Generaliserbarhet handlar om huruvida svaren på studiens frågeställningar är representativa 
för en större grupp eller enbart för de som deltagit i studien (Stukát, 2011, s.136). I en kvalitativ 
undersökning går det inte att generalisera resultatet efter analys (Larsen, 2018, s.37). Kvale och 
Brinkmann (2014, s.312) lyfter fram att det finns analytisk generalisering när det gäller 
kvalitativa studier. Detta betyder ”att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån 
resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation” (Kvale 
& Brinkmann, 2014, s.312).  
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Etiska överväganden 

Den som genomför en studie har olika krav att ta hänsyn till för att studien ska uppnå hög 
kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017, s.8). För att de som deltar i studien inte ska skadas eller ta illa 
vid finns det ett individskyddskrav. I individskyddskravet finns det fyra olika krav 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6). Dessa är informationskravet som innebär att de som deltar i 
studien ska bli upplysta om vad som är syftet med studien. Deltagarna ska även informeras om 
att medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). För att 
uppfylla det första kravet informerades lärarna innan intervjuerna genomfördes, om vad som 
var studiens syfte. De upplystes även om att de kunde avbyta sin medverkan när de ville (se 
bilaga 1). Samtyckeskravet är det andra kravet och det betyder att deltagarna skall samtycka till 
sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). I denna studie har samtyckeskravet blivit uppfyllt 
först av rektorerna, att de samtycker till att studiens insamling av data har hämtats på dennes 
skola. Sedan har samtyckeskravet uppfyllts av deltagarna när de tackade ja till att medverka. 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att de uppgifter som samlas in ska 
hanteras på sådant sätt att ingen utomstående kan komma över uppgifterna (Vetenskapsrådet, 
2002, s.12). Det material som samlades in var skyddat i en dator som krävde lösenord som 
endast författaren till studien hade tillgång till. För att informanterna skulle få vara anonyma 
framgår inga namn i studien och inte heller vart studien har genomförts. I intervjutranskripten 
har endast namn som lärare 1, lärare 2 och så vidare använts. Nyttjandekravet är det sista kravet 
och detta innebär att det material som samlas in får inte användas i något annat sammanhang 
än till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). När studien godkänts kommer det insamlade 
materialet att förstöras.  

Genomförande 

För att få deltagare till studien kontaktades rektorer på flera skolor för att få deras godkännande 
att genomföra intervjuer med lärare på skolan. De rektorer som godkände detta lämnade sedan 
ut kontaktuppgifter till de lärare som undervisar i NO för elever i årskurs 4-6. Både rektorer 
och lärare fick även ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) där det stod mer utförligt om 
bland annat studiens syfte och intervjuernas tillvägagångssätt. Lärarna kontaktades och när de 
hade sagt att de kunde ställa upp på intervju bestämdes tid och dag. Intervjuerna genomfördes 
på skolorna och tog cirka 20 minuter att genomföra.  
 
Intervjun utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) som var utformad efter studiens 
frågeställning och teoretiskt perspektiv som utgångpunkt. Informanterna fick inte ta del av 
intervjufrågorna innan. Detta tillvägagångssätt valdes därför att författaren till denna studie 
ansåg att om informanterna fick ta del av frågorna i förväg var sannolikheten större att de gav 
svar som de antog att intervjuaren ville höra. Informanterna kunde ha gett tydligare svar ifall 
de hade fått tagit del av intervjufrågorna innan men det valdes ändå att inte låta informanterna 
se dem innan då argumentet för att de skulle ge missvisande svar vägde tyngre. Informanterna 
kunde även kunna ge missvisande svar direkt vid intervjun men författaren bedömde det som 
mindre sannolikt än om de hade sett frågorna innan.  Studiens intervjufrågor korrigerades efter 
de två första intervjuerna för att försöka få ut tydligare svar av informanterna.  Innan 
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intervjuerna började samtalades det om de olika begreppen som var centrala för studien för att 
minimera missförstånd. Under intervjun hade lärarna även ett papper med begreppen framför 
sig där det i en kort sammanfattning stod vad de betydde.  
 
Intervjuerna för denna studie dokumenterades genom att de spelades in via en mobiltelefon för 
att det skulle gå att lyssna på dem igen. Ljudinspelning valdes också för att inte missa viktig 
information vilket lätt görs när svaren antecknas istället. Det var sex intervjuer som 
genomfördes på tre olika skolor och alla spelades in för att sedan transkriberas. Efteråt skrevs 
transkripten ut för att analyseras.  

Analys 

När det insamlade datamaterialet ska analyseras handlar det om att kategorisera och se likheter 
och skillnader. Kvalitativa studier som inte är stora, har ofta som syfte att få förståelse för det 
som undersöks (Larsen, 2018, s.159). Den vanligaste analysmetoden för kvalitativa studier är 
innehållsanalys och innebär att ”hitta samband, göra jämförelser och ställa frågor” (Larsen, 
2018, ss.160-161). Att koda och kategorisera är två av stegen i innehållsanalysen. Detta görs 
för att det blir enklare att tolka det som har samlats in och utesluta det som inte har betydelse 
för studien. För att få god översikt på materialet rekommenderas det att materialet läses igenom 
flera gånger (ibid). Att materialet kodas innebär att välja ut och markera relevanta delar i 
materialet som till exempel kan vara en åsikt. När materialet är kodat behöver det sedan 
kategoriseras (Larsen, 2018, ss.162-163).   
 
Analysen utgick ifrån studiens frågeställning samt utifrån ett pragmatiskt perspektiv med fokus 
på undervisningen som utgår från elevernas tidigare erfarenheter. I denna studie användes 
innehållsanalys som metod för att analysera materialet. Denna analysmetod valdes därför att 
syftet var att jämföra och upptäcka samband i det insamlade materialet. Det som skulle jämföras 
var lärarnas svar på intervjufrågorna för att se hur de tänkte om och arbetade med undersökande 
arbetssätt och elevernas delaktighet i arbetssättet. Det insamlade materialet från intervjuerna 
transkriberades. Allt som framkom under intervjuerna var inte relevant för studien och därför 
transkriberades det inte, utan uteslöts direkt. När allt relevant material var transkriberat skrevs 
det ut på papper. Materialet studerades noggrant och lästes igenom flera gånger för att få en 
översikt. Sedan kodades materialet med utgångspunkt ifrån intervjufrågorna. Den här studien 
har använt tolkande koder, alltså att den som genomför studien gör en tolkning av innehållet 
(Larsen, 2018, s.162).  När kodningen var klar klipptes alla intervjusvar ut och sorterades i 
högar utifrån koderna. Koderna grupperades sedan till de tre kategorierna: Styrda 
undersökningar dominerar, Elevers möjlighet att vara delaktig i val av frågeställning och 
metod och Progression och utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter. Kategorierna utgör 
rubriker i resultatdelen.  
 
För att visa hur analysarbetet har gått till används följande citat som exempel.  
 

Det ändå kan hända saker när vi gör undersökningarna så att det dyker upp frågor från barnen 
och då hakar jag på. 
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Detta är ett svar på intervjufrågan: Hur gör du eleverna delaktiga i planering och genomförande 
av undersökande arbetssätt? Svaret handlar om delaktighet och koden blir då delaktighet. När 
alla svar hade kodats fördes det in i en matris för att tydligare kunna se mönster i de svar som 
samlats in. För att markera likheter och skillnader i materialet användes överstrykningspennor 
i olika färger för att tydliggöra. Utifrån koden delaktighet som nämnts ovan skapades kategorin 
Elevers möjligheter att vara delaktiga i val av frågeställning och metod.  

Resultat 

Resultatdelen inleds med lärarnas åsikter och tankar kring mer styrda undersökningar och följs 
av en beskrivning av elevernas delaktighet inom undersökande arbetssätt.  Avslutningsvis lyfts 
lärarnas tankar fram om elevers tidigare erfarenheter kopplat till undersökande arbetssätt.  

Styrda undersökningar dominerar 

I intervjun med lärarna framkom att lärarna mest arbetar med styrda undersökningar i NO-
undervisningen för att säkerställa att undervisningen uppfyller läroplanens föreskrifter. Av de 
sex lärare som intervjuades arbetade majoriteten av dem ofta med NTA. Tre av lärarna arbetade 
mest med styrda undersökningar och de andra tre arbetade med en kombination av både styrda 
och vägledande undersökningar i NO-undervisningen.  
 

Fördelarna som lärarna belyste att det fanns med styrda undersökningar, var att de ger eleverna 
grunden för hur ett undersökande arbetssätt går till. Lärarnas upplevda behov av kontroll över 
den sociala dynamiken i klassrummet och att undervisningen erbjuder möjligheter för eleverna 
att uppnå de kunskapsmål och förmågor som läroplanen förskriver uttrycktes som en fördel.  
Lärarna hävdade att om eleverna fick stort ansvar över det undersökande arbetssättet var risken 
stor att det enligt dem skulle bli en kaosartad situation och en av lärarna uttryckte att  
 

Med öppna undersökningar är det större risk att det blir kaos.  
 

Ett exempel på att lärarna ville ha kontroll över att undervisningen uppfyller läroplanen var när 
en lärare sade 
 

Jag kan känna mig lite stressad över att det är en del grejer vi måste gå igenom och då 
vill jag känna att jag har kontroll på att vi har gått igenom det.  

 
En lärare menade att styrda undersökningar kunde bidra till att väcka ett intresse hos eleverna 
när de ges möjligheten att genomföra en undersökning. Med detta menade läraren att när de 
måste genomföra uppgifter kan eleverna upptäcka att de har ett intresse för det området. 
Nackdelarna med styrda undersökningar var att det kunde hämma vissa elever och göra dem 
mindre motiverade samt att det inte gav mycket utrymme för egen reflektion när eleverna bara 
gör det som läraren säger. En annan lärare menade att vid styrda undersökningar minskade 
möjligheten att ta vara på elevernas tankar och tidigare erfarenheter.  
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Lärarna tillfrågades om vilka för- och nackdelar de såg med att eleverna bestämmer 
frågeställning och metod. Tiden var en nackdel hävdade lärarna. De menade att det tar för lång 
tid ifall eleverna bestämmer själva. En lärare sade att  
 

Det skulle de i och för sig kunna göra oftare, det är bara att det tar lite lång tid. 

 
på frågan vad det fanns för- och nackdelar med att eleverna bestämmer frågeställning. I 
intervjun berättade lärarna att vissa elever inte heller klarar av att bestämma frågeställning och 
metod som de behöver kunna vid vägledande och öppna undersökningar. Att lärarna då 
bestämmer frågeställning och metod åt dessa elever ses som en fördel med styrda 
undersökningar enligt dem. En lärare sade att: 
 

Vissa klarar inte av att välja metod överhuvudtaget utan dom måste ha det väldigt styrt.  

 
Enligt lärarna var även praktiska delar i arbetet en utmaning ifall eleverna fick bestämma metod 
själva. Det var bland annat bristen på material, tiden för att hinna ta fram och ta undan material 
samt ifall vissa elever ville genomföra sina undersökningar på olika ställen som upplevdes som 
en utmaning. 

Elevers möjlighet att vara delaktig i val av frågeställning och metod 

Från föregående rubrik framgår att lärarna till största del arbetar med styrda undersökningar. I 
intervjuerna ges dock exempel på hur eleverna ges möjlighet att vara delaktig i val av 
frågeställning och metod. 
 
Lärarna menade att eleverna inte är särskilt delaktiga i planeringen av undersökningen när de 
arbetar med ett undersökande arbetssätt. Elevernas delaktighet kan vara att de får lämna 
önskemål om vad vill arbeta med innan kommande arbetsområde. Två av lärarna som till 
övervägande del arbetade med styrda undersökningar poängterade dock att när eleverna hade 
egna frågor som dök upp under det undersökande arbetssättet avböjde de inte deras frågor utan 
lät eleverna ta reda på svaret genom en undersökning eller att eleverna fick söka upp svaret på 
internet. Ett sådant exempel var att en elev hade frågat om det hade någon effekt om de tillsatte 
olika saker i sin odling av växter. Den läraren menade då att det är viktigt att vara uppmärksam 
på de frågor som eleverna ställer och att låta dem pröva. Läraren beskrev att det var en positiv 
sak när eleverna hade frågor då han uttryckte att elever idag sällan ställer frågor med 
naturvetenskapligt innehåll.  
 
Vägledande undersökningar sågs av lärarna som en bra start för eleverna då frågeställningen 
var bestämd i förväg vilket eventuellt kunde göra det lättare för eleverna att komma igång med 
undersökningen. Den första reaktionen från två av lärarna när vägledande undersökningar 
diskuterades under intervjun var att de gillade tanken med vägledande undersökningar, men att 
de inte hade tänkt på att de kunde arbeta på det sättet. De hade inte heller reflekterat mycket 
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över hur de faktiskt undervisar, utan arbetade endast på rutin. En av de två lärarna uttryckte i 
diskussionen kring vägledande undersökningar att: 
 

Det låter ju som en ganska lockande väg, jag har ju inte tänkt så noga på hur jag 
undervisar.  

 
Den fördel alla lärare såg med att arbeta med vägledande undersökningar var att det var lärarna 
själva som styrde in eleverna mot rätt naturvetenskapligt innehåll i och med att det är de som 
bestämmer frågeställning. En lärare uttryckte att det var en fördel därför att  
 

I frågeställningen är det ju ändå jag som har bestämt stoffet någonstans. 

 
Om eleverna bestämmer frågeställning menade vissa lärare att eleverna fick tänka mer själva, 
vara delaktiga i arbetet samt att det kunde öka deras motivation för de naturvetenskapliga 
ämnena. Att eleverna får bestämma metod beskrev lärarna resulterade i samma fördelar som 
om de får bestämma frågeställning, det vill säga att de får tänka själva och att de får vara 
delaktiga i arbetet. En lärare nämnde att  
 

Fördelen att de får bestämma är att de får pröva, misslyckas, pröva om och det är ju så 
forskare arbetar. 
 

Lärarna angav att de fördelar som fanns med öppna undersökningar var att det kunde bli mer 
intressant och givande för eleverna när de får känna att de tar ansvar för sitt eget lärande. 
Bedömningen menade lärarna var en nackdel med vägledande- och öppna undersökningar, att 
det inte blev en rättvis bedömning för de elever som inte klarar av att bestämma frågeställning 
och metod. Lärarna menade att det är en för svår uppgift för vissa elever att på egen hand kunna 
ställa en frågeställning och kunna bestämma metod för att ta reda på den. Lärarna menade också 
att det fanns en risk att eleverna väljer för svår och omfattande metod. 

Progression och utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter 

I intervjuerna med lärarna gavs exempel på hur de arbetar med och resonerar kring en 
progression i elevers lärande kopplat till undersökande arbetssätt samt hur de i samband med 
detta använder sig av elevers tidigare erfarenheter som utgångspunkt för elevers lärande.  
 
Ingen av lärarna arbetade med öppna undersökningar i årskurs 4-6, de menade att det är ett 
arbetssätt som elever på högstadiet använder. De lärare som använde sig av vägledande 
undersökningar hade till största del arbetat med det utifrån NTA-lådor. En av lärarna som inte 
arbetade med NTA men ibland använde sig av vägledande undersökningar gav ett exempel på 
hur en sådan lektion kunde se ut. Hon arbetade vid tidpunkten för intervjun med området kraft 
och rörelse. De tre första lektionerna var styrda men under den fjärde lektionen fick eleverna 
en vägledande undersökning. Hon berättade att:  
 

Eleverna ska ta reda på uppfinningar som gör att vi människor slipper använda vår egen 
kraft.  
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Det eleverna skulle göra i uppgiften var att de skulle demonstrera och ge exempel på hur 
uppfinningen fungerade, var den fanns samt varför det var bra att den fanns. Läraren ville att 
eleverna skulle undersöka hur hjulet, hävstången, skruven, och kilen kunde användas. 
 
Enligt lärarna finns det flera olika faktorer som avgör vilket arbetssätt de arbetar med, bland 
annat elevgruppen, ålder samt tidigare erfarenheter. Lärarna menade att en årskurs 6 inte 
behöver vara mer mogen än en årskurs 4 för att klara av att ta stort ansvar för ett undersökande 
arbetssätt. I årskurs 4 beskrev de att grunderna ges för hur ett undersökande arbetssätt går till, 
exempelvis en undersöknings tillvägagångssätt och hur eleverna ska laborera säkert. Ju äldre 
eleverna blir desto mer kan de börja arbeta med vägledande och öppna undersökningar, men 
öppna undersökningar beskrev lärarna var mer för högstadieelever. En lärare tog upp ett annat 
synsätt om vad anledning kan vara till att läraren valde att arbeta med styrda undersökningar. 
Denna anledning var att det kunde bero på läraren själv. Läraren sade att: 
 

En hel del kan bero på mig, att jag inte litar på att processen blir så bra som jag tänker. 
 
I det undersökande arbetssättet i NO har elevernas tidigare erfarenheter betydelse enligt lärarna. 
Elevernas tidigare erfarenheter hade betydelse för det undersökande arbetssättets upplägg, och 
om eleverna hade goda förkunskaper kunde de vara mer delaktiga påstod några av lärarna. En 
lärare beskrev att hon tar mycket hjälp av elevernas tidigare erfarenheter när de ska genomföra 
undersökningar. På den skola som läraren arbetar på går alla kommunens årskurs 6 och alla 
elever kommer med olika erfarenheter. Därför utformar läraren grupper genom att blanda elever 
som tidigare gått på olika skolor, och på så vis blir elevernas tidigare erfarenheter inom NO till 
hjälp då de hjälper och lär varandra i undersökningarna. Några lärare nämnde även att det är 
viktigt att eleverna har goda kunskaper sedan tidigare för att kunna ta sig vidare. Ett exempel 
på det var att en lärare pratade om vad som krävs för att elever ska kunna arbeta mer öppet och 
uttryckte att: 
 

Man måste ju ha lite stoff innan man kan komma till nästa. 
 

Lärarna hade också några generella tankar kring de olika arbetssätten. Två av lärarna nämnde 
att när de började arbeta som lärare var det populärt med eget arbete i form av öppna 
undersökningar. Eleverna hade fria händer och fick undersöka vad de ville. Det som gick fel då 
var det att eleverna inte fick ut något av det, eftersom de saknade tillräckliga förkunskaper. 
Lärarna poängterade att eleverna måste ha kunskap innan för att klara av det. En av lärarna tog 
upp i diskussion kring för- och nackdelar med vägledande och öppna undersökningar att: 
 

Man kan ju inte lära sig någonting utan att träna. 

 
Det som också framkom var att eleverna skulle haft en blandning av arbetssätten och att allt 
skulle kunna individanpassas så att samtliga elever får möjlighet att tillägna sig 
kunskapsinnehållet och utvecklas efter sin förmåga.  
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Sammanfattning av resultat 

De sex lärarna som intervjuades arbetar med både styrda och vägledande undersökningar, men 
mestadels med styrda undersökningar. Anledningen till att de arbetar med styrda 
undersökningar är att de vill ha kontroll över att innehållet från läroplanen berörs i 
undervisningen. De fördelar som lärarna menar att det finns med styrda undersökningar är att 
de ger eleverna grunden för hur ett undersökande arbetssätt går till samt att lärarna även får 
kontroll över den sociala dynamiken i klassrummet. Detta resulterar dock i att eleverna inte blir 
delaktiga i planering och val av metod vid genomförande av undersökande arbetssätt. Fördelen 
med vägledande undersökningar är att lärarna har möjlighet att styra in eleverna på det innehåll 
som ska beröras från läroplanen i och med att frågeställningen är fastställd på förhand. Fördelen 
lärarna såg med öppna undersökningar är att det kan bidra till en mer givande undervisning där 
eleverna får möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. De nackdelar som lärarna 
uppmärksammat med vägledande- och öppna undersökningar var, att vissa elever kan ha 
svårigheter med att komma på frågeställning och metod på egen hand. Lärarna hävdade att det 
då blir en orättvis bedömning av de elever som har svårigheter med att komma på frågeställning 
och metod. 
 
Elevernas ålder hade till en viss del betydelse för vilken av de tre formerna av undersökande 
arbetssätt som lärarna arbetar utefter. Lärarna uttryckte att det var viktigt att arbeta med styrda 
undersökningar i fyran för att lägga grunden för hur ett undersökande arbetssätt går till. Ju äldre 
eleverna blir desto mer vägledande och öppna undersökningar kan användas. Öppna 
undersökningar ansåg dock lärarna var mer lämpliga för elever på högstadiet. Elevgruppen har 
också betydelse för vilken form av undersökning som används. Lärarna menade att en årskurs 
4 kan vara mer mogen för att ta ansvar än vad en årskurs 6 kan vara. Elevernas tidigare 
erfarenheter har betydelse för det undersökande arbetssättet genom att de kan vara till stor hjälp 
för varandra när de har olika kunskaper. Elevernas möjlighet till delaktighet kan påverkas av 
deras tidigare erfarenheter. Om eleverna har tidigare erfarenheter inom ett visst område eller 
hur de ska arbeta med undersökande arbetssätt så kan det exempelvis möjliggöra för eleverna 
att arbeta med vägledande undersökningar.  

Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion om metodens styrkor och svagheter följt av 
resultatdiskussionen där resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning, skolans styrdokument 
och studiens teoretiska perspektiv. Diskussionsavsnittet avslutas sedan med slutsatser och 
förslag på fortsatt forskning.  

Metoddiskussion 

Denna studie har använt en kvalitativ metod där intervjuer användes för att samla in data. 
Intervjuerna spelades in för att undvika att gå miste om det som sades, eftersom ljudinspelning 
ökar en studies reliabilitet (Kihlström, 2007, s.232). För att försäkra att studien uppnådde god 
reliabilitet vilket innebär att resultatet blir detsamma om studien genomförs på nytt (Eliasson, 
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2013, s.14) har metoden och analysen beskrivits noggrant. Det som försvagade studiens 
reliabilitet var bland annat att några intervjusituationer var stressiga på grund av att intervjuerna 
genomfördes på eftermiddagar och några informanter hade bråttom hem efter intervjun. En 
annan faktor som försvagade reliabiliteten var att det genomfördes semistrukturerade intervjuer 
vilket betyder att följdfrågor ställdes utöver de färdiga intervjufrågorna (Larsen, 2018, s.36). 
Många av intervjufrågorna innebar att lärarna skulle ge exempel på hur en lektion med en viss 
form av undersökande arbetssätt har använts, och där hade inte lärarna alltid något svar. Många 
svar på övriga frågor var också kortfattade.  
 
Studiens intervjufrågor korrigerades efter de två första intervjuerna för att försöka få ut 
tydligare svar från informanterna. Innan intervjuerna genomfördes övervägdes en pilotstudie 
för att testa intervjufrågorna (Eliasson, 2013, s.42). En pilotstudie kunde dock inte genomföras 
på grund av tidsbrist samt svårigheten att få informanter i studiens tidiga skede. Om pilotstudien 
hade genomförts kunde den bidragit till att frågorna inte hade behövt korrigeras efter de två 
första intervjuerna. Dessa faktorer bidrar till att det inte är säkert att resultatet blir detsamma 
om studien genomförs på nytt. 
 
Intervjufrågorna var noggrant utformade utifrån studiens syfte och frågeställning och det 
teoretiska perspektivet för att försäkra att studien uppnår god validitet, det vill säga att studien 
kan klassas som giltig, och att den har undersökt det som var tänkt (Eliasson, 2013, s.16). Larsen 
(2018, s.130) menar att i en kvalitativ studie är det enklare att uppnå god validitet jämfört med 
en kvantitativ studie. Detta på grund av att intervjufrågor kan ändras under arbetet för att 
säkerställa att de utgår ifrån studiens frågeställning (Larsen, 2018, s.130). I denna studie 
ändrades frågorna efter två intervjuer för att säkerställa att frågorna gav svar på frågeställningen 
i syfte att stärka validiteten.  
 
Att förhålla sig helt objektiv till det som undersöks är svårt, men det är någonting att sträva 
efter. För att i den mån det går förhålla sig objektiv är det betydelsefullt att vara ärlig samt att 
tydligt redogöra för tillvägagångssättet för studien (Larsen, 2018, s.15). I denna studie har 
metoden och analysen beskrivits noggrant. 
 
Då det endast genomfördes sex intervjuer går det inte att generalisera resultatet från denna 
studie. I en kvalitativ studie går det dock att göra en s.k. analytisk generalisering, vilket innebär 
”att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en studie kan ge 
vägledning för vad som kan hända i en annan situation” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.312). 
Utifrån resultatet i denna studie kan det exempelvis antas att det är vanligt att lärare arbetar med 
styrda undersökningar mer än med öppna undersökningar. 
 
Intervjuklimatet är något som kan ha betydelse för studiens resultat. Larsen (2018, s.143) 
skriver om att informanter inte ska behöva uppleva det som att de blir granskade vid intervjuer.  
Intervjuaren fick intrycket av att informanterna blev ställda när frågor om vägledande och 
öppna undersökningar togs upp, och att de kände sig granskade i sitt arbete. Det var inte 
författarens avsikt att granska informanternas arbete, men informanterna kan ha upplevt det så 
när frågorna som ställdes berörde undervisningssätt som de inte arbetade med. Detta kan ha 
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påverkat studiens validitet och reliabilitet ifall detta gjorde så att informanterna inte vågade vara 
helt ärliga i sina svar.  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat och jämförs med tidigare forskning samt 
skolans styrdokument. Resultatdiskussion har utgångspunkt i studiens frågeställning samt en 
pragmatisk syn på lärande. 

Styrda undersökningar dominerar 

Lärarna i denna studie arbetade till största del med styrda undersökningar. Under flera av 
intervjuerna tog lärarna upp att de bestämmer frågeställning och metod för det undersökande 
arbetssättet på grund av att de vill uppnå allt som står i läroplanen. Intressant att notera är att 
detta går emot det som står i kunskapskraven för betyget E i årskurs 6, om att eleven ska kunna 
”bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar” (Skolverket, 2018, s.169, 180, 
190). Lärarna upplevde även att de ville ha kontroll över situationen i klassrummet vid arbetet 
med undersökande arbetssätt. Detta stämmer överens med Högström m.fl. (2010, s.87) studie 
som visade att lärare arbetar med styrda undersökningar för att de vill ha kontroll när de arbetar 
med undersökande arbetssätt. En annan anledning till att lärarna i den här studien väljer att 
arbeta med styrda undersökningar är att de menar att det finns elever som inte klarar av att 
arbeta med mer öppna undersökningar och vara delaktiga i att bestämma frågeställning eller 
metod. Flera studier visar att lärare upplever det som en svårighet att låta eleverna bestämma 
frågeställning och metod, på grund av att de inte tror att eleverna klarar av det (Högström m.fl., 
2010, ss.85-86; Yoon m.fl., 2011, s.604; Bybee, 2000 se Yager & Akcay, 2010, s.6). 
Christensson m.fl. (2015, s.7) menar att när elever ska utveckla sin förmåga att arbeta med 
undersökande arbetssätt ska delar inte exkluderas eller simplifieras för att underlätta för 
eleverna. Eftersom lärarna i denna studie inte tror att eleverna klarar av ett mer öppet arbetssätt 
exkluderar de därför det ur undervisningen och detta går emot det som Christensson (2015) 
beskriver. Johansson och Wickman (2013, s.58) förklarar också att lärare i deras studie 
exkluderar delar i sin undervisning som kan upplevas som komplicerade på grund av att de vill 
att eleverna ska ha en positiv inställning till undervisningen. Att lärare bestämmer frågeställning 
åt eleverna går emot pragmatismens syn på lärande som lyfter betydelsen av att ett problem 
eller en fråga hos eleverna är utgångspunkten för lärandet (Säljö, 2014, ss.295-296).  
 
Att lärarna i den här studien till största del arbetar med styrda undersökningar liknar den 
faktaorienterade traditionen där fokus för undervisningen är att ”följa instruktioner rätt för att 
på så sätt komma fram till ett förutbestämt resultat” (Johansson & Wickman, 2013, s.57). 
Lärarna nämner även att eleverna behöver ha grunderna för hur undersökningar går till samt att 
de ska kunna laborera säkert, och det blir då stort fokus på själva genomförandet av 
undersökningar snarare än att undersökningarna är en metod för att eleverna ska uppnå kunskap. 
Flera studier som genomförts tidigare, visar också att lärare har stort fokus på genomförandet 
med undersökande arbetssätt samt att det inte alltid finns tydliga syften med dem (Gunnarsson, 
2008, s.218; Johansson, 2012, s.47; Högström m.fl., 2010, s.84).  
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Elevers möjlighet att vara delaktiga i val av frågeställning och metod  

Tre av de intervjuade lärarna arbetade ibland med vägledande undersökningar där eleverna får 
bestämma metod efter en given frågeställning, men ingen av lärarna arbetade med öppna 
undersökningar. Fördelen med vägledande undersökningar var, enligt lärarna, att de hade 
kontrollen över att rätt delar ur läroplanen berörs när de får bestämma frågeställningen och 
eleverna bestämmer metod.  
 
Två informanter nämnde att de inte hade tänkt på att de kunde arbeta med vägledande 
undersökningar, men att de gillade tanken med det. Det framgick även att de inte hade 
reflekterat över hur de arbetar med undersökande arbetssätt, utan arbetar bara på rutin. Detta 
stämmer överens med i Högströms m.fl. (2010, ss.85-86) studie där de beskriver att lärarna inte 
heller hade haft i åtanke att eleverna kan vara mer delaktiga i det undersökande arbetssättet. 
Tidigare forskning visar också att lärare behöver få gå utbildning i hur de ska arbeta med 

undersökande arbetssätt (Yager & Akcays, 2010, s.11). Kompetensutveckling behövs ”för att 
stärka lärares ämneskunskaper och didaktiska kompetenser” (Lozic, 2019).   
 
Två av lärarna som enbart arbetar med styrda undersökningar poängterade dock att de var öppna 
för elevernas frågor i arbetet med undersökningar. Att vara öppen för elevernas frågor stämmer 
in på Deweys syn om att läraren är en person som tar till vara på elevernas frågor (Säljö, 2014, 
ss.295-296). I en utvärderingsrapport om NTA av Ekborg och Lindahl (2006, s.6) framgår det 
att de önskar att lärarna släpper det färdiga materialet för att ta emot elevernas tankar och 
funderingar. Lärarna i denna studie är uppmärksamma och tar vara på elevernas tankar när de 
är öppna för deras frågor. Yagers m.fl. (2005) studie visade att elever ställer mer frågor när de 
arbetar med öppna undersökningar än vid styrda undersökningar. En informant nämnde att hon 
upplevde att eleverna sällan har frågor om naturvetenskapligt innehåll vid undersökande 
arbetssätt. Den läraren arbetade huvudsakligen med styrda undersökningar, detta styrker 
resultatet från Yager m.fl (2005) studie enligt ovan.  
 
Den enda fördelen lärarna såg med öppna undersökningar var att det kunde vara mer intressant 
och givande för eleverna när de får ta ansvar och vara delaktiga. Yager och Akcays (2010, s.11) 
studie visar att en fördel med öppna undersökningar är att eleverna får använda sina kunskaper 
mer. Skolinspektionens (2018) råd och vägledning för undervisning menar att lärarna behöver 
ha tilltro till att eleverna klarar av att ta ansvar och att låta dem vara delaktiga. I Ekborg och 
Lindahls (2006, s.6) utvärderingsrapport om NTA, skriver de att lärarna borde ge eleverna 
tillfällen att bidra med idéer till planering av undersökningar. Praktiska delar i arbetet gjorde att 
lärarna såg det som svårt att låta eleverna bestämma metod vid öppna undersökningar, bland 
annat på grund av brist på tid och material, vilket stämmer överens med resultatet från 
Högströms m.fl. (2010, s.86) studie. 

Progression och utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter 

Enligt lärarna finns det olika faktorer som avgör vilken av de olika formerna av undersökande 
arbetssätt som de arbetar med, exempelvis elevernas ålder, mognad och deras tidigare 
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erfarenheter av naturvetenskap och undersökande arbetssätt. Lärarna menade att elever i årskurs 
6 inte behöver vara mer mogna än elever i årskurs 4 för att ta ansvar för ett mer öppet 
undersökande arbetssätt. Detta är inte i överensstämmelse med det Yager m.fl (2005, s.427) 
menar, det vill säga att alla elever ska få planera undersökningar och genomföra dem, oavsett 
ålder. Lärarna i denna studie poängterade att det var i årskurs 4 som grunderna för hur ett 
undersökande arbetssätt lades genom att arbeta mer med styrda undersökningar för att sedan 
arbeta mer med vägledande och öppna undersökningar i högre årskurser. Att arbeta med 
ordningsföljden styrda, vägledande och öppna undersökningar nämner även flera andra studier 
(Banchi & Bell, 2008; Baxter m.fl., 2012) som ett bra upplägg för att få progression i elevers 
lärande. Enligt Christensson m.fl. (2015, s.6) behöver eleverna ha grunden i styrda 
undersökningar innan de kan arbeta med att planera och genomföra öppna undersökningar. Att 
arbeta i den ordningsföljden ger dock inte alltid det bästa resultatet, enligt Yager m.fl. (2005, 
ss.430-432, 433) studie. Den studien visar att eleverna ställde fler undersökande frågor ifall de 
arbetade med öppna undersökningar först och att det var minst effektivt att börja med styrda 
undersökningar därför att elever då inte ställde lika många frågor.  
 
Lärarna var även överens om att öppna undersökningar var något som elever på högstadiet 
arbetar med och inte elever på mellanstadiet. Att öppna undersökningar inte skulle kunna 
användas av elever på mellanstadiet stämmer inte överens med en studie som lyfter fram hur 
lärare kan arbeta med alla tre formerna av undersökande arbetssätt. I den studien användes 
vägledande och öppna undersökningar från årskurs 3 till årskurs 6 i en arbetsgång där de började 
med styrda undersökningar för att sedan ta sig vidare till vägledande- och öppna undersökningar 
som en progression i elevers lärande (Baxter m.fl., 2012, s.43).  
 
I skollagen 1 kap. 5§ (SPS 2010:800) står det att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet”. Lärarna i den här studien menade att elever inte skulle klara av mer 
öppna undersökningar men flera studier lyfter fram olika modeller för hur lärare kan arbeta mot 
mer vägledande och öppna undersökningar i klassrummet (Baxter m.fl., 2012; Van Uum m.fl., 
2016; Yager m.fl., 2005). En lärare nämnde under intervjun att  
 

Man kan ju inte lära sig någonting utan att träna.  

 
Detta uttalande är i linje med Banchi och Bells (2008, s.26) studie som hävdar att det krävs 
träning för att ska kunna arbeta med öppna undersökningar. 
 
Elevernas tidigare erfarenheter får också betydelse för det undersökande arbetssättet hävdar 
lärarna i den här studien. Om eleverna har tidigare erfarenheter kan de vara mer delaktiga i det 
undersökande arbetssättet och det krävs att de har goda kunskaper sedan innan för att kunna ta 
sig vidare i arbetet. Om eleverna har tidigare erfarenheter blir det en hjälp i progressionen av 
deras lärande. Att eleverna behöver ha tidigare erfarenheter för att ta sig vidare är centralt inom 
pragmatismen. När eleverna ska tillägna sig kunskap behöver de använda sig av sina tidigare 
erfarenheter för att sätta in dem i nya sammanhang (Wickman, 2014, ss.21-22). Även 
Skolverket (2018, s.12) anger i läroplanen att lärare ska ta hänsyn till elevernas erfarenheter. 
Ett exempel från denna studie på detta är att en av lärarna berättade att denna parade ihop 
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eleverna vid undersökningstillfällen så att de kunde dra nytta av varandras tidigare erfarenheter 
och hjälpa varandra att utveckla kunskap utifrån det undersökande arbetssättet.  

Slutsatser och fortsatt forskning 

De slutsatser som dras är att lärare i årskurs 4-6 i den här studien huvudsakligen arbetar med 
styrda undersökningar i NO-undervisningen. Två av de intervjuade lärarna arbetar ibland med 
vägledande undersökningar men ingen av lärarna arbetar med öppna undersökningar. Detta 
trots att forskning visar på att det går att arbeta med vägledande och öppna undersökningar i 
årskurs 4-6 (Baxter m.fl., 2012; Van Uum m.fl., 2016). Detta tyder på att lärare kan behöva 
fortbildning gällande undersökande arbetssätt. Lärarna i denna studie menar att de arbetar med 
styrda undersökningar för att de vill ha kontroll över att alla delar ur läroplanen berörs. I 
kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 står det att eleverna ska kunna göra egna 
frågeställningar och planeringar. Även förmågemålen i läroplanen för de naturorienterande 
ämnena lyfter fram att eleverna ska arbeta med systematiska undersökningar (Skolverket, 2018, 
s.165, 175, 186). Vad detta innebär förtydligas i kommentarmaterialen till de tre ämnena och 
där framgår det också att eleverna ska kunna formulera frågeställningar och veta hur de ska 
planera och genomföra undersökningar (Skolverket, 2017a, s.6). Det blir motsägelsefullt mot 
det som står i läroplanen när lärarna hävdar att det arbetar med styrda undersökningar för att få 
med alla delar i läroplanen. Om de endast arbetar med styrda undersökningar, hur ska eleverna 
då kunna få öva på att göra egna frågeställningar och planeringar när de endast får färdiga 
frågeställningar och planeringar att utgå ifrån? Tidigare forskning visar även att det finns 
positiva effekter med att arbeta mer öppet med undersökningar i NO. I skollagen 1 kap. 5§ (SPS 
2010:800) står det att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. 
Lärarna beskriver att öppna undersökningar är mer för högstadieelever och att detta därför inte 
är något de arbetar med. Även detta blir motsägelsefullt då skolan ska vila på vetenskapliggrund 
och det finns mycket forskning som pekar på att det finns positiva effekter med att eleverna får 
arbeta med mer öppna undersökningar tidigare än på högstadiet.  
 
Anledningarna till att lärarna inte väljer att arbeta med vägledande och öppna undersökningar 
stämmer överens med den forskning som är gjord inom området (Högström m.fl., 2010). 
Lärarna i denna studie uttryckte att de ansåg att den främsta fördelen med att arbeta med mer 
styrda former av undersökande arbetssätt var att de hade kontroll och att det var ett arbetssätt 
som alla elever klarar av. Nackdelen med ett mer styrt arbetssätt var att det kunde vara mindre 
motiverande och ett mindre lustfyllt lärande för eleverna. Lärarna beskrev att en fördel med att 
arbeta mot mer öppna undersökningar var att det fick eleverna att tänka mera och bli mer 
delaktiga i val av frågeställning och metod. 
 
Den forskning som visar på hur lärare kan arbeta med vägledande och öppna undersökningar i 
yngre åldrar och som har använts i den här studien är inte gjord i Sverige (Baxter m.fl., 2012; 
Van Uum m.fl., 2016; Yager m.fl., 2005). Det hade varit intressant att se forskning från svenska 
skolor om hur lärare kan göra eleverna mer delaktiga i val av frågeställning och metod inom 
det undersökande arbetssättet. Det vore även intressant att undersöka lärarnas resonemang om 
att de vill ha kontroll över att få med allt ur läroplanen vidare. Det skulle vara intressant att se 
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om, och i så fall hur, den här sortens resonemang påverkar elevernas möjlighet att vara delaktiga 
och kunna formulera frågeställningar och planeringar samt uppnå kunskapskraven kopplade till 
undersökande arbetssätt.  
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Bilaga 1 
 

 
 

Information om deltagande i en studie om undersökande arbetssätt 
i NO för elever årskurs i 4-6 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet med undersökningen är att 
få kunskap om hur lärare resonerar kring arbetet med undersökande arbetssätt i ämnet NO. 
Vidare är syftet att få kunskap om på vilket sätt lärarna erbjuder eleverna att vara delaktiga i 
planering och genomförande inom undersökande arbetssätt i NO-undervisningen.  
 
Det behövs 8 personer till den här studien och dessa 8 behöver undervisa i NO för elever i 
årskurs 4-6. Tidsåtgång för intervjun förväntas ta max 30 minuter och kommer att genomföras 
under vecka 6-8. Jag kan komma till skolan och genomföra intervjun men om du hellre 
föredrar att träffas på annan plats går det bra. Intervjun kommer att spelas in men det är endast 
jag som kommer att lyssna på den. Den information som lärare ger kommer att användas för 
att i rapporten kunna diskutera och jämföra med tidigare forskning inom området. Det finns 
möjlighet att ta del av färdiga uppsatsen, om så önskas. Den information som ges kommer 
endast jag att ta del av och den informationen kommer att sparas i min dator som kräver 
lösenord. I studien kommer du att vara anonym. När studien är avslutad kommer alla 
uppgifter att raderas.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare uppgifter lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Student                                                                             Handledare 
Amanda Furubom                                                             Susanne Antell  
Mail: h15amafu@du.se                                                    Mail: sat@du.se  
 
 
___________________________                                     ___________________________ 
Amanda Furubom                                                             Susanne Antell 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
1: Berätta hur du brukar arbeta med undersökande arbetssätt? Till exempel egna laborationer 
eller NTA? Eller varierar mellan båda?  
2: På vilket sätt arbetar du mest med undersökande arbetssätt? Styrda undersökningar? 
Vägledande undersökningar? Eller öppna undersökningar? Finns det någon tanke bakom den 
form av undersökande arbetssätt som du arbetar med? Om du tex arbetar mest med styrda 
undersökningar hade du velat arbeta med de andra formerna av undersökningar? 

- Skulle du kunna beskriva hur en lektion med undersökande arbetssätt vanligtvis brukar 
se ut.  

3: Den form av undersökande arbetssätt du arbetar med, beror det på något om eleverna går i 
årskurs 4, 5 eller 6? 

- Berätta gärna hur det brukar se ut beroende på ifall det skiljer sig om eleverna går i 4, 
5 och 6.  

4: Skulle du säga att elevernas tidigare erfarenheter påverkar undervisningens upplägg i 
undersökande arbetssätt i NO och hur skulle du kunna ge något exempel på det?  
5: Vilka för och nackdelar anser du att det finns med styrda, vägledande och öppna 
undersökningar? 

- Kan du beskriva en situation då det fungerade bra med en styrd/vägledande/öppen 
undersökning? 

- Har du någon situation du kan berätta om då det inte fungerade bra?  

6: Vilka för och nackdelar ser du med att eleverna får bestämma frågeställningar och metod? 
För att nå kunskapskravet E i årskurs 6 ska eleverna kunna ”bidra till att formulera enkla 
frågeställningar och planeringar” och kunna ”ge förslag som kan förbättra 
undersökningen” 

- Beskriv en lektion då det har gått bra att eleverna har bestämt frågeställningar 
och/eller metod.  

- Kan du berätta om något tillfälle där det inte har fungerat och varför du tror att det inte 
har fungerat?  

7: Hur gör du eleverna delaktiga i planering och genomförande av undersökande arbetssätt? 
Läroplanen skriver om att eleverna ska ta ansvar och vara delaktiga i sina studier.  

- Berätta om hur det ser ut på en lektion när eleverna är delaktiga i 
planerande/genomförande 

 


