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Sammandrag 
 
Denna studie har syftat till att undersöka hur lärare arbetar med undersökande 

arbetssätt i de naturorienterande ämnen i grundskolans årskurser 4–6 och vilka mål 

lärare har gällande undersökande arbetssätt i undervisningen. Denna studie har haft 

sin utgångspunkt i det pragmatiska perspektivet och för att besvara studiens syfte 

användes kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju med åtta lärare. Den 

analysmetod som användes på det insamlade materialet var innehållsanalys där 

mönster, likheter och skillnader hittades som gjorde att kategorier sedan kunde 

identifieras. Resultatet visar att majoriteten av lärarna arbetar med undersökande 

arbetssätt med material från NTA och att deras roll som lärare är viktig då de 

beskriver den som stöttande, uppmuntrande och ledande men även den som ställer 

frågor och följdfrågor till eleverna. Resultatet visar att lärarnas mål med det 

undersökande arbetssättet är att öka elevernas förståelse och intresse för de 

naturorienterande ämnena samt koppla ihop teori och praktik genom det 

undersökande arbetssättet.  
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Inledning 

Enligt Skolverket (2018, s.164; 174; 185) har naturvetenskapen sin grund i människans 

nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Genom undervisningen i 

biologi, fysik och kemi ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att genomföra 

systematiska undersökningar i respektive ämne (Skolverket 2018, s.165; 175; 186). 

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att 

söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar samt genom praktiska 

undersökningar ges möjlighet att utveckla förmågan att hantera digitala verktyg och annan 

utrustning som rör den laborativa verksamheten (Skolverket 2018, s.164; 174; 185).  

 

Mitt intresse för undersökande arbete väcktes redan när jag själv gick i grundskolan. Jag 

upplevde att informationen som läraren gav oss samt det vi läst i våra läroböcker fick en helt 

annan betydelse om vi själva fick testa och undersöka det i praktiken. Då jag själv har haft 

svårigheter med att läsa och skriva genom hela livet, har det undersökande arbetet haft stor 

betydelse för min inlärning inom de naturvetenskapliga ämnena, men även många andra 

ämnen där vi har fått möjlighet att arbeta praktiskt. Detta intresse förstärktes när jag under 

min verksamhetsförlagda utbildning fick i uppdrag att genomföra lektioner under fem veckors 

tid med elever i årskurs 4 där de skulle lära sig om människans olika sinnen och vilken roll 

nervsystemet har. Samtliga lektioner som jag planerade och genomförde innehöll många 

praktiska delar där eleverna själva skulle testa sig fram för att komma fram till ett svar samt 

inslag där eleverna tillsammans med mig gjorde olika praktiska övningar för att få bättre 

förståelse inom ämnet. Detta kompletterades sedan med teoretiska inslag. Lektionerna var 

något som blev väldigt uppskattat av eleverna, då de nu tre år senare kan komma fram till mig 

och prata om dessa lektioner och vad de lärde sig.  

 

Johansson (2012, s.23–24) påpekar att det finns relativt mycket forskning om undersökande 

arbetssätt men med fokus på grundskolans årskurser 7–9 och menar att det därmed finns ett 

behov av fortsatta studier men med fokus på de tidigare årskurserna. Vidare visar Gunnarsson 

(2008, s.14) att det ofta diskuteras om och testas nya arbetssätt inom de naturvetenskapliga 

ämnena i skolan vilket tyder på okunskap. Det finns därmed ett behov av att studera hur 

arbetet sker med de praktiska delarna inom de naturvetenskapliga ämnena, så som experiment 

och laborationer menar Gunnarsson (2008, s.14).  

 

Då mitt intresse för undersökande arbetssätt är stort och det råder brist på forskning 

(Johansson 2012, s.23–24) inom området faller det sig naturligt att undersöka vidare om detta. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar med undersökande 

arbetssätt i de naturorienterande ämnena samt vilka mål lärare har gällande undersökande 

arbetssätt.   
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den bakgrundsinformation som är av betydelse för detta arbete. 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av de delar av skolans styrdokument som är kopplade 

till undersökande arbetssätt i de naturorienterande ämnena för årskurs 4–6. Vidare presenteras 

de centrala begrepp som är relevanta för undersökningen. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av vad tidigare forskning säger om undersökande arbetssätt.  

Koppling till skolans styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns det i samtliga ämnen 

som bedrivs en kursplan och kunskapskrav (Skolverket 2011, s.4). Kursplanen inleds med en 

förklaring till att ämnet finns och bedrivs i skolan och därefter framställs syftet som innehåller 

de långsiktiga målen inom respektive ämne. I det centrala innehållet motiveras det innehåll 

som samtliga ämnen ska behandla i respektive årskurs. I kunskapskraven framställs 

kunskapsnivåer för olika årskurser som är godtagbara för de olika betygsstegen (Skolverket 

2011, s.4).  

 

Undervisningen i ämnena biologi, fysik och kemi ska syfta till att eleverna ges förutsättningar 

att med hjälp av systematiska undersökningar samt med andra typer av källor söka svar på 

frågor som rör respektive ämne (Skolverket 2018, s.164, 174, 185). Genom praktiskt 

undersökande arbete ska eleverna ges möjligheter till att utveckla förmåga i att hantera 

digitala verktyg samt annan utrustning som rör laborativ verksamhet.  

 

Genom undervisningen i biologi, fysik och kemi ska eleverna ges möjlighet till att utveckla 

sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i respektive ämne (Skolverket 2018, 

s.165, 175, 186). I kommentarmaterialet (Skolverket 2017a, s.6; Skolverket 2017b, s.6; 

Skolverket 2017c, s.6) till biologi, fysik och kemi står det att i en systematisk undersökning 

ingår även att kunna formulera frågor, välja metod till undersökning, planera, beskriva och 

dokumentera undersökningen, samt värdera resultat och slutsatser. Genom att eleverna arbetar 

med systematiska undersökningar lär de sig utföra praktiskt undersökande arbetssätt i de olika 

ämnena (Skolverket 2017a, s.6; Skolverket 2017b, s.6; Skolverket 2017c, s.6).  

 

I kursplanens centrala innehåll i ämnet biologi uttrycks det att undervisningen ska innehålla 

experiment och enkla fältstudier (Skolverket 2018, s.167). Inom ämnet fysik ska 

undervisningen innehålla enkla systematiska undersökningar och att mätinstrument så som 

klockor, måttband och vågar ska användas i undersökningar (Skolverket 2018, s.177). 

Undervisningen i ämnet kemi ska innehålla enkla systematiska undersökningar samt att 

metoder ska användas för att dela upp blandningar och lösningar i deras olika beståndsdelar 

(Skolverket 2018, s.188). Det centrala innehållet för kemi, fysik och biologi har en gemensam 

punkt vilket är att undervisningen i samtliga ämnen ska planeras så att eleverna får genomföra 

dokumentation vid undersökningar med hjälp av tabeller, rapporter och bilder (Skolverket 

2018, s.167, 177, 188).  
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Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskrivs innebörden av de centrala begreppen undersökande arbetssätt, 

laborativt arbete, frihetsgrader i undersökande arbete samt en beskrivning av lärarens roll vid 

undersökande arbete. 

Undersökande arbetssätt  

I denna studie kommer begreppet undersökande arbetssätt att användas. Det finns många 

andra beteckningar med liknande innebörd som laboration (Högström 2009, s.18), 

systematiska undersökningar (Skolverket 2018, s.164, 174, 185) och scientific inquiry 

(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2014, s.15).  

 

Undersökande arbetssätt i undervisningen och naturvetenskapligt arbete påminner om 

varandra då det används samma tillvägagångssätt (Elfström m.fl. 2014, s.15–16). Naturvetare 

försöker lösa problem genom en rad olika bestämda steg: ett problem uppmärksammas, 

observation av något som sedan väcker en nyfikenhet, formulera en hypotes, kontrollera och 

identifiera variabler, testa en hypotes, samla data, tolka data och dra slutsats. Det som skiljer 

naturvetare som forskar och barn som undersöker är att naturvetare är pålästa inom ämnet 

samt att de oftast använder sig av kvantitativ forskning, vilket inte barnen gör när de 

undersöker (Elfström m.fl. 2014, s.15–16). Elfström m.fl. (2014, s.15) menar att i 

undersökande arbetssätt är verbet göra i fokus, alltså själva aktiviteten. Eleverna gör egna 

utforskande undersökningar med egenformulerad teori.  

 

Johansson (2012, s.14) förklarar begreppet undersökande arbetssätt genom en 

undervisningscykel. Denna cykel börjar med att ett problem är ställt följt av att eleverna 

formulerar en hypotes eller gissning om vad de tror kommer hända. Eleverna gör sedan en 

undersökning och summerar resultatet. I relation till hypotesen de formulerade drar sedan 

eleverna slutsatser. Det undersökande arbetssättet varierar mellan samtal inom klassen och 

elevens enskilda arbete med att undersöka (Johansson 2012, s.14). För att kunna genomföra 

undersökande arbeten i skolan krävs det en inbjudande miljö i klassrummet, men även på 

skolgården och andra platser där undervisningen kan genomföras (Elfström m.fl. 2014, s.23).  

 

Barn har en naturlig glädje och nyfikenhet när det kommer till att undersöka inom 

naturvetenskap (Elfström m.fl. 2014, s.21). Det är efter att barnen har fått undersöka eller 

observera som de är mest mottagliga för fakta och information från lärare eller läroböcker 

inom det som de tidigare har observerat. Ekborg, Ideland, Lindahl, Malmberg, Ottander och 

Rosberg (2012, s.104–105) menar att undersökande arbetssätt påverkar elevernas intresse för 

naturvetenskap positivt samt att eleverna upplever det som stimulerande att arbeta på detta 

sätt. Detta arbetssätt ger även eleverna en inblick i hur naturvetenskaplig kunskap har vuxit 

fram.   
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Laborativt arbete  

I det undersökande arbetssättet är laborativt arbete en viktig del (Högström 2009, s.18). 

Andersson (2015, s.6) definierar laborativt arbete som en undervisningsform där eleverna blir 

tilldelade en begränsad uppgift som de sedan ska arbeta med under en viss period. Detta 

arbete är oftast praktiskt vilket gör att eleverna inte enbart tar emot information från 

läroböcker eller lärare (Andersson 2015, s.6). Det laborativa arbetet innehåller även olika 

typer av utrustning som används till insamling av information. Utrustningen används även för 

att eleverna ska lära sig att hantera denna typ av materiel samt att få laborationsvana. När 

laborativt arbete genomförs så förändras oftast undervisningsmiljön vid en jämförelse med 

den mest förekommande miljön. Vid denna typ av arbete så jobbar oftast eleverna gruppvis i 

grupper om två till fyra visar Andersson (2015, s.6). Eleverna förväntas ta ett större ansvar 

under denna typ av arbete vilket gör att fokus flyttas från läraren till eleverna.  

 

Hult (2000, s.15) tar upp sju syften med att genomföra laborationer i undervisningen. Det 

första syftet är att laborationen i undervisningen kan vara ett komplement till teorin, alltså det 

eleverna lär sig genom att lyssna på läraren eller läsa i läroböcker. Det andra syftet är att 

eleverna utvecklar en kritisk och analytisk förmåga samt utvecklar en kompetens att 

formulera mål. Det tredje syftet är att laborationen hjälper eleverna till att känna att det är ett 

meningsfullt lärande genom att fler sinnen används vid denna typ av undervisning. Det fjärde 

syftet är att eleverna får en bättre förståelse för processen vid vetenskapligt arbete. Det femte 

syftet är att eleverna får pröva olika tekniker som används vid vetenskapligt arbete och 

därmed får de en vana och kompetens för denna typ av arbete. Sjätte syftet är att eleverna 

genom att laborera i undervisningen blir motiverade att genomföra vetenskapliga studier. Det 

sjunde och sista syftet är att eleverna genom laborationer utvecklar en social kompetens samt 

förmåga att kommunicera då de oftast arbetar i par (Hult 2000, s.15).  

 

Vidare menar Hult (2000, s.22) att det laborativa arbetet kan delas in i olika 

indelningsgrunder. Den första uppdelningen är våta och torra laborationer. Vid våta 

laborationer innebär det att eleverna får ta, lukta och hantera något i verkligheten, vilket till 

exempel kan vara djur, växter eller kemikalier. Vid de torra laborationerna får eleverna istället 

hantera datorer eller andra mätinstrument (Hult 2000, s.22). Den andra grupperingen som kan 

göras är beroende på i vilken grad som eleverna får vara med och påverka laborationen, det 

vill säga om laborationen är öppen eller sluten. Är laborationen sluten har eleverna inte så 

mycket initiativ till att göra annat än det den färdigplanerade instruktionen säger. Det kan 

jämföras med en kokbok där man följer givna punkter. Om laborationen däremot är öppen har 

eleverna möjlighet till att planera och genomföra laborationen och därmed också ha möjlighet 

till att pröva egna tankegångar (Hult 2000, s.22).  

Frihetsgrader vid laborationer   

Begreppet frihetsgrader inom de naturorienterande ämnena handlar om i vilken utsträckning 

eleverna är delaktiga och självständiga i arbete med laborationer och undersökningar 

(Dimenäs & Sträng Haraldsson 1996 s.148). Skolverket (2019) menar att begreppet används 
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för att beskriva om frågor, genomförande och slutsatser i en laboration är öppna eller slutna. 

Om eleverna inte har några kunskaper eller erfarenheter av att genomföra laborationer kan 

dessa slutna laborationer vara till hjälp då hela undersökningen är styrd av läraren 

(Skolverket, 2019).  

 

Schwab (1962, s.55) visar att man kan kategorisera undersökande uppgifter inom de 

naturorienterande ämnena i skolan med hjälp av olika frihetsgrader (se tabell 1). Johansson 

(2012, s.22) förklarar dessa nivåer av frihetsgrader och menar att vid nivå 0 har eleven ingen 

frihetsgrad då problem, metod och resultat är givna. Detta gör att eleverna följer 

instruktionerna som läraren har förberett och slutligen kommer till ett förutbestämt svar. Vid 

nivå 1 är problem och metod givna men resultatet är öppet vilket gör att frihetsgraden ökas 

från nivå 0 till nivå 1. Nivå 2 är det enbart problemet som är givet och metoden och resultatet 

är öppet för eleverna vilket gör att frihetsgraden ökar ytterligare. Vid nivå 3 är problemet, 

metoden och resultatet öppet vilket gör att det är denna nivå är den mest öppna för eleverna då 

de har möjlighet att formulera frågeställning, metod och komma fram till ett resultat helt på 

egen hand (Johansson 2012, s.22).  

 

Tabell 1. Frihetsgrader enligt Schwab (1962, s.55). 

Frihetsgrad Problem Metod Resultat 

Nivå 0 Givet Givet Givet 

Nivå 1 Givet Givet Öppet 

Nivå 2 Givet Öppet Öppet 

Nivå 3 Öppet Öppet Öppet 

Lärarens roll 

Läraren har en viktig roll vid arbete med laborationer och andra undersökningar i 

undervisningen visar Högström (2009, s.47). Läraren kan vid dessa tillfällen hjälpa eleverna 

att rikta uppmärksamheten på det som ska observeras. Detta hjälper eleverna att förstå vad 

deras praktiska undersökning (Högström 2009, s.47). Elfström m.fl. (2014 s.143) menar att 

vid arbete med undersökande arbete måste läraren vara påläst och kunnig inom ämnet. Detta 

är viktigt då det hjälper läraren att förstå elevernas frågor och teorier vid olika undersökande 

arbeten. Om läraren är påläst inom ämnet kan eleverna få hjälp att komma vidare med sina 

undersökningar (Elfström m.fl. 2014, s.143).  

 

Det är viktigt att läraren hjälper och stöttar eleverna vid arbete med naturvetenskapliga 

arbetssätt och får dem att så småningom börja ställa frågor och tankar om sina idéer som 

uppkommer vid undersökningar (Ekborg m.fl. 2012, s.107). Ett sätt att få eleverna att börja 

med detta kan vara att ställa produktiva frågor. Elfström m.fl. (2014, s.72) menar att dessa 

frågor inspirerar eleverna till att genomföra produktiva uppgifter. Exempel på produktiva 

frågor kan vara ”Vad händer om du håller ett glas över det brinnande ljuset? Vad händer om 

du lägger isbiten i vatten?” (Elfström m.fl. 2012, s.72). Läraren kan vid arbete med 

laborationer och undersökningar hjälpa och stötta eleverna på ett indirekt och direkt sätt visar 

Gunnarsson (2008, s.202–203). När läraren hjälper eleven på ett indirekt sätt hjälper läraren 

eleven att själv se problemet genom att till exempel ställa frågor eller visa undersökningen. 
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När läraren hjälper och stöttar eleven på ett direkt sätt är det genom att till exempel svara på 

frågor och berätta det direkta svaret som eleven har svårigheter med (Gunnarsson 2008, 

s.208).  

 

Teori och praktik  

Gustavsson (2002, s.78–79) menar att det under en lång tid funnits en uppfattning om att 

kunskap kan delas upp genom beteckningarna teoretisk och praktisk kunskap. Den vanliga 

fördelningen brukar vara att teori förknippas med tänkande som sker i huvudet och praktik 

förknippas med handlande som sker med händerna och/eller i kroppen (Gustafsson 2002, 

s.79).  Den praktiska kunskapen kan även förklaras som en kunskap att veta hur och den 

teoretiska kunskapen veta att eller veta om. Veta hur, eller den praktiska kunskapen, kan 

beskrivas som en kunskap som består av färdigheter i att kunna genomföra olika handlingar, 

veta hur vissa handlingar fungerar (Gunnarsson 2002, s.85). Veta att / veta om, eller den 

teoretiska kunskapen, kan beskrivas som en kunskap som innebär att veta hur saker och ting 

kan utföras och förhålla sig till varandra.  

Forskningsbakgrund  

I detta avsnitt redovisas vad tidigare forskning säger om lärarens mål med undersökande 

arbete, elevinflytande och arbetets upplägg samt frihetsgrader i det undersökande arbetet. 

Forskningsbakgrunden behandlar också lärares arbete med material från Naturvetenskap och 

teknik för alla, eller förkortat NTA.  

Lärarens mål med undersökande arbetssätt 

Johansson och Wickman (2012, s.209) har i sin studie analyserat de naturvetenskapliga målen 

i fem svenska läroplaner. Resultatet i denna visade att det finns en förändring från de tidigare 

läroplanerna då de uttrycker att eleverna ska genomföra undersökningar utifrån färdiga 

instruktioner medan de nya läroplanerna uttrycker att eleverna själva ska vara delaktiga i 

skapandet av hur undersökningarna ska genomföras samt vad som ska undersökas (Johansson 

& Wickman 2012, s.209). I likhet med Johansson och Wickmans (2012) studie har även 

Johansson (2012, s.47) analyserat mål och syften med undersökande arbetssätt i de 

naturorienterande ämnena, men med fokus på lärare och läroplanen. I Johanssons (2012, s.47) 

avhandling framkom det att det finns skillnader på vad lärarens mål och syfte med 

undersökande arbetssätt i den naturorienterande undervisningen är och vad läroplanens mål 

med undersökande arbetssätt är. Läroplanens mål är att eleverna ska lära sig lära sig om och 

genomföra olika slags undersökningar och lära sig naturvetenskapens karaktär. I denna 

avhandling är de intervjuade lärarnas främsta mål att eleverna ska lära sig att genomföra 

undersökningar. Johansson (2012, s.47) visar även att läraren har som mål att eleverna ska 

lära sig vetenskapliga förklaringar. 

 

Att eleverna ska få ökat intresse för naturvetenskapen i skolan samt att eleverna ska tycka att 

det är roligt med naturvetenskap är mål som flera lärare anser vara viktigt visar Johansson 
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(2012, s.47), Högström (2009, s.39), Högström, Ottander och Benckert (2010, s.84) samt 

Berg, Löfgren och Eriksson (2012, s.157). Högström (2009, s.39) menar att lärare uttrycker 

att de vill att eleverna ska tycka att det är roligt att genomföra undersökningar men även 

underhållande då det ibland kan uppkomma kemiska reaktioner som eleverna upplever som 

spännande. Berg, Löfgren och Eriksson (2012, s.39) menar att lärare gärna skapar 

undervisning som väcker elevernas nyfikenhet och därmed upplevs som intressant och rolig. 

Högström (2009, s.39) har i sin avhandling intervjuat olika lärare om lärarens mål med 

laborativt arbete i skolan. Målet som de flesta lärare ansåg som viktigast var det 

naturvetenskapliga kunskapsinnehållet i laborationer, då det är ett sätt att praktiskt visa det 

som talas om i teorin. Vissa av de lärare som intervjuades menade även att ett av målen med 

laborativt arbete är för att utveckla elevernas tänkande och reflekterande (Högström 2009, 

s.39).  

 

Vidare visar Johansson (2012, s.47), Högström (2009, s.39) och Högström, Ottander och 

Benckert (2012, s.84) att lärarnas mål med undersökande arbetssätt i undervisningen är att 

eleverna ska lära sig att utveckla förmågor att genomföra undersökningar och laborationer 

samt att få en vana och färdighet inom det. Högström, Ottander och Beckert (2006, s.58) har i 

deras studie intervjuat lärare och visar att ett av målen som lärare har med det laborativa 

arbetet är att anknyta vardagen och verkligheten men även att utveckla elevernas förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp vilket även Högström (2009, s.39) och Johansson (2012, s.49) 

visar i sina studier.   

 

Det sociala samspelet som uppkommer i det laborativa arbetet i skolan är en viktig del i 

elevernas lärande (Löfgren m.fl. 2014, s.143). Klassrumsinteraktionerna och samtalen som 

framkommer vid dessa tillfällen är viktigare än att eleverna själva är delaktiga i utformningen 

av laborationen. Även Hult (2000, s.15) menar att den sociala aspekten är en viktig del i det 

laborativa arbetet i skolan. Han menar att laborationer är ett bra instrument för att utveckla 

elevernas sociala kompetens och förmågan att kommunicera.   

Elevinflytande och arbetets upplägg 

Högström, Ottander och Beckert (2010, s.84) visar i deras intervjustudie att målet med 

laborationer i undervisningen är att öka elevernas förståelse i naturvetenskap. Detta 

genomförs på bästa sätt om eleverna vet varför de gör de olika laborationerna, alltså vad syftet 

är. Det är inte tillräckligt om planering och genomförande utförs av gammal vana eller för att 

det står i läroböcker att eleverna ska genomföra dem. Eleverna måste känna att det är 

meningsfullt och lärorikt (Högström, Ottander och Beckert 2010, s.84). 

 

Det är viktigt hur eleverna upplever undervisningen visar Johansson och Wickman (2013, 

s.58). Om aktiviteterna i undervisningen anses vara tråkiga eller på för hög nivå kan det 

resultera i att eleverna har svårigheter att ta sig vidare i sitt arbete. Men det kan även vara bra 

om undervisningen är på hög nivå då det kan upplevas som värdefullt för eleverna eftersom 

de ställs inför svårare utmaningar. Det praktiska arbetet ses som ett roligare och mer 
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händelserikt inslag i undervisningen för eleverna, vilket gör att det mer inkluderas i 

undervisningen (Johansson och Wickman 2013, s.58).  

 

 Lärarna som intervjuades i studien av Högström, Ottander och Beckert (2010, s.84) är till 

viss del eniga om att det finns en viss svårighet i att låta eleverna vara med och planera och 

genomföra egna laborationer i undervisningen. Vissa av lärarna hade aldrig tänkt tanken att 

låta eleverna planera och genomföra egna laborationer. Anledningen till att lärarna anser det 

som svårt att låta eleverna genomföra egna undersökningar i undervisningen är på grund av 

tidsbrist och okunskap i att planera och genomföra undersökningar. Det framgick däremot i 

studien att eleverna i vissa fall får möjlighet att planera och genomföra delar i en laboration på 

egen hand (Högström, Ottander och Beckert 2010, s.85–86).  

  

Frihetsgrader vid laborationer  

Lärarna uttrycker i Gunnarssons (2008, s.143) intervjustudie att de vid 

laborationsinstruktioner vill vara så kortfattade men instruerande som möjligt då de har som 

förhoppning om att laborationsarbetet blir självgående. Dessa instruktioner är till största del 

uppmaningar till eleverna om hur de ska genomföra arbetet, eller som Gunnarsson (2008, 

s.143) förklarar ”uppmaningar till eleverna att göra ”si” eller göra ”så””. Dessa uppgifter är 

styrda av lärarens instruktioner och syftet med uppgiften är oftast inte uttalad till eleverna. 

Detta medför att eleverna bara fokuserar på att göra det läraren har sagt, inte att lära sig 

(Gunnarsson 2008, s.143). Gunnarsson (2008, s.143) menar att dessa typer av upplägg gör att 

eleverna fokuserar på fel saker som att resultatet senare ska redovisas eller oklarheter i hur 

man ska hantera utrustningen. Detta kan även bidra till en osäkerhet hos eleverna och frågor 

som ”var detta allt vi skulle göra?” kan uppstå (Gunnarsson 2008, s.143). Detta gäller dock 

inte för alla elever då vissa elever kan uppleva arbete med öppna laborationer som negativt 

vilket Kurtén-Finnäs (2008, s.236) menar kan grunda sig i en svag självuppfattning hos 

eleven/eleverna. Denna typ av arbete kan väcka känslor som osäkerhet hos dessa elever vilket 

även kan bidra till en negativ attityd till de naturorienterande ämnena. För elever som 

upplever dessa känslor och som har en svag självuppfattning kan därför de slutna och mer 

styrande laborationerna vara ett bättre alternativ (Kurtén-Finnäs 2008, s.236). 

 

Johansson (2012, s.40–41) har i sin avhandling analyserat lärares egna beskrivningar av de 

didaktiska val de gör i undervisningen i naturvetenskap. Resultatet visar att eleverna i den så 

kallade faktaorienterade undervisningstraditionen följer lärarens instruktioner för att komma 

fram till ett förutbestäms resultat (Johansson 2012, s.41). I denna tradition finns riktlinjer i 

arbetets gång som inte får brytas. Dessa riktlinjer kan till exempel vara att eleverna följer de 

instruktioner de fått från läraren och därmed inte testar sig fram på egen hand eller gör annat 

än det som är planerat (Johansson 2012, s.41).  

 

Kurtén-Finnäs (2008, s.68, 70) har i sin avhandling genomfört kvalitativa och kvantitativa 

metoder för att samla in data om det laborativa arbetet i början av årskurs 7. Resultatet visade 

att eleverna vid de laborationer med frihetsgrad 2 eller 3, eller de öppna laborationerna som 
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Kurtén-Finnäs (2008, s.24, 232) väljer att kalla det i denna avhandling, använde sitt eget 

tänkande och förståelse mer än de gör vid de slutna laborationerna vilket bidrog till att 

eleverna upplever denna typ av laborativt arbete som roligt och intressant (Kurtén-Finnäs 

2008, s.232). Friheten som eleverna har gällande planering och genomförande av de öppna 

laborationerna visade sig positiva och värdesattes av eleverna. Det bidrar även till en ökad 

självbild hos eleverna vid arbete med öppna laborationer då de ställs inför nya utmaningar och 

självständigt arbete som de planerar och genomför (Kurtén-Finnäs 2008, s.233).  I likhet med 

resultatet från Kurtén-Finnäs (2008) avhandling har även Lindahl (2003) fått fram liknande 

resultat. Lindahl (2003, s.15) har i sin avhandling samlat in data genom intervjuer och 

enkäter. Avhandlingen handlar om elevers intresse och attityder för naturvetenskap. Resultatet 

visar att elever behöver veta syftet med att genomföra laborationer för att de ska känna att det 

är meningsfullt. Eleverna önskar även en förändring i undervisningen då de vill ha en 

möjlighet att få mer inlyftande över sitt lärande (Lindahl 2003, s.239).  

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla 

Naturvetenskap och teknik för alla, eller förkortat NTA, är ett projekt som initierats av 

Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien och drivs 

tillsammans med svenska kommuner och friskolor som deltar i projektet (Schoultz & 

Hultman 2002, s.2). Johansson (2012, s.14) menar att NTA motsvarar ett undersökande 

experimenterande arbetssätt. Syftet med NTA är att förbättra allmänbildningen i de 

naturvetenskapliga ämnena samt att stimulera lärares och elevers intresse för dessa ämnen. 

Som hjälp får lärarna material och handledning till både dem själva och till eleverna (Schoultz 

& Hultman 2002, s.2).  

 

Schultz och Hultman (2002, s.2) har i sin studie observerat och intervjuat lärare vid arbete 

med NTA. Resultatet visade att läraren har en viktig roll då hon/han måste strukturera och ge 

ramar för arbetet, uppmuntra elever som fastnat i arbetet samt vara väl förberedd och påläst 

och inte helt förlita sig på materialet som tilldelats. Resultatet i studien visade även att vissa 

lärare helt förlitar sig på materialet och handledningen som de blivit tilldelad utan några egna 

tankar eller funderingar, vilket resulterade i att eleverna hade svårigheter att fokusera på 

uppgiften (Schultz & Hultman 2002, s.14). Även Ekborg och Lindahl (2007, s.5) har fått fram 

liknande resultat i deras rapport och menar att vissa lärare är bundna till handledningen medan 

andra lärare känner sig lite mer friare och ser mer möjligheter med NTA.  

 

I en annan studie av Schultz, Hultman och Lindkvist (2003, s.22) visar resultatet att eleverna 

har lite inflytande och möjlighet att medverka i undervisningen vid arbete med material från 

NTA. Detta gäller dock inte alla uppgifter då vissa har högre frihetsgrad än andra. En faktor 

till att eleverna har lite inflytande och medverkan i planering av uppgifter kan vara att skolan 

lånar materialet under en begränsad tid, vilket leder till att lärarna inte hinner bli bekanta med 

materialet (Schultz, Hultman & Lindkvist 2003, s.23). Även i Ekborgs och Lindahls (2007, 

s.4) rapport kan man se att många är kritiska till det styrda arbetssättet då problemet oftast 

redan är formulerat, samt att materialet som eleverna ska använda sig av redan är framplockat 
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och bestämt i förväg. Även slutsatsen som eleverna ska komma fram till är även den redan 

förutbestämd (Ekborg & Lindahl 2007, s.4).  

 
 

Teoretiska perspektiv  

I detta avsnitt presenteras det pragmatiska perspektivet som denna studie har sin utgångspunkt 

i. Pedagogen John Dewey är en av pragmatismens huvudpersoner vilket gör att hans tankar 

och idéer är väsentliga vid presentationen av perspektivet.  

Pragmatismen 

Pragmatismens syn på kunskap är att teori och praktik ska gå hand i hand då vissa delar av 

människan är praktiskt lagd, medan andra delar är teoretiskt lagd (Säljö 2017, s.243). Den 

pragmatiska synen på lärande har även en utgångspunkt i att skapa mening i 

lärandesituationer. Med detta menas att människan ska kunna använda sin kunskap i vardagen 

som därmed hjälper människan att hantera problem och situationer de möter (Säljö 2016, 

s.242). När det talas om pragmatismen så kommer ofta namnet John Dewey upp. John Dewey 

är en amerikansk filosof och pedagog som levde mellan 1859 till 1952 och är ett av de största 

namnen inom pragmatismen (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s. 11, 15).  

 

Dewey (1999, s.188) visar att erfarenheten är grunden till teorin och menar att ”ett gram 

erfarenhet är bättre än ett ton teori”. Detta på grund av att det är enbart i erfarenheten som 

teorin har någon betydelse, vilket även gäller när erfarenheten är mycket liten. Teorin kan inte 

förstås fullt ut om det helt saknar erfarenhet (Dewey 1999, s.188). Dock stämmer det inte att 

all erfarenhet bidrar lika mycket till utbildning och lärande (Hartman, Lundgren & Hartman 

2004, s.171). Erfarenheter som leder till att man hindras, blir mer okänslig och/eller får en 

bristande medkänsla är så kallad icke-bildande erfarenhet. Denna erfarenhet begränsar 

människan till rikare erfarenheter i framtiden (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.171).  

John Dewey förknippas med uttrycket learning by doing (Hartman, Lundgren & Hartman 

2004, s.17). Med detta uttryck menar Dewey att människan inte kan få kunskap genom att 

bara läsa utan det är i och genom handling människan kommer till den verkliga förståelsen 

(Liedman 2017 s.693). Denna syn på lärande överensstämmer med den pragmatiska 

kunskapssynen vilket även präglade hans tänkande. Dewey förknippas även med uttrycket 

intelligent action (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.17). Med detta menar han att tanke 

och handling bör ses som en gemensam utgångspunkt och inte två separata. Han menar att 

människan ska leva som hon lär men även reflektera över sina tidigare handlingar (Hartman, 

Lundgren & Hartman 2004, s.17).  

 

Ibland tar lärare till lek, spel och andra sysselsättningar för att avlösa elevernas tunga 

skolarbete. Dewey (1999, s.241) menar att dessa sysselsättningar inte bara behöver 

genomföras för att avlasta elevernas tunga och hårda skolarbete. Barn har en medfödd 

dragning till att utforska, undersöka och hantera verktyg och material. När uppgifter är 

planerade utefter dessa behov behöver inte eleverna avlastas från tunga och hårda uppgifter. 
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Dewey (1999, s.241) menar att hela eleven blir engagerad om en del av skolarbetet innehåller 

inslag av dessa aktiviteter. Lek och arbete bör därför enligt Dewey (1999, s.242) och den 

pragmatiska synen på lärande vara nära förknippade för att skapa förutsättningar för ett 

effektivt lärande. Detta på grund av en av pragmatismens grundtankar om hur människan lär 

sig genom att göra (Dewey 1999, s.242).  

 

Individen och det sociala sammanhanget är två viktiga begrepp i Deweys utbildningsprocess 

(Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.17; Öhman 2014, s.39). Dessa två begrepp bör inte 

ses som två separata, det finns en relation mellan dem då ingen sida kan ta över den andra 

(Öhman 2014, s.39). Hartman, Lundgren och Hartman (2004, s.17) menar att individen lär sig 

och utvecklas genom det sociala samspelet och omvärlden. Kommunikation och språk är två 

viktiga aspekter i det sociala sammanhanget (Säljö 2017, s.247). Det är genom 

kommunikation, med språkets hjälp, med andra människor som vi kan diskutera om våra 

upplevda erfarenheter men även förstå omvärlden. Språk och kommunikation är en central del 

i skolan och undervisningen då det är där eleverna ställer frågor, diskuterar, analyserar och 

argumenterar (Säljö 2017, s.247). Dewey är kritisk till hur lärare kommunicerar med elever i 

skolan och menar att de överöser information till eleverna och att lärare ger svar på frågor 

som eleverna själva kan söka upp (Säljö 2017, s.248). Då Dewey var kritiskt till detta 

arbetssätt presenterade han begreppet inquiry och menar att det är grundläggande för lärande 

(Säljö 2017, s.249). Lärande genom inquiry innebär att läraren utgår från elevernas undran 

eller problem. Det är genom ett problem som vi tänker menar Dewey (Säljö 2017, s.249). 

Genom att sedan reda ut dessa oklarheter genom information, undersökningar och elevernas 

egen förståelse som de lär sig genom inquiry.  

 

Dewey förespråkar en utbildning där elevernas intresse är utgångspunkten för undervisningen 

(Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.17). Med detta ställer han stora krav på lärarens 

kunskaper inom det pedagogiska och ämnet som läraren undervisar i och han menar att det är 

läraren som ska stimulera elevernas utveckling men även bredda och fördjupa deras 

utveckling (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.17). Dewey (1999, s.173) menar att 

genom att ta hänsyn till elevernas intressen och genomföra undervisningen utifrån dessa så tas 

även hänsyn till samtliga elevers specifika behov och begåvningar.  

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur lärare arbetar med undersökande 

arbetssätt i de naturorienterande ämnena i grundskolans årskurser 4–6 och vilka mål lärare har 

gällande undersökande arbetssätt i undervisningen.  

 

 Hur arbetar lärare i årskurs 4–6 med undersökande arbetssätt i de naturorienterande 

ämnena? 

 Vilka mål har lärare i årskurs 4–6 gällande undersökande arbetssätt i undervisningen i 

de naturorienterande ämnena? 
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Metod  

I detta avsnitt presenteras vilka olika metoder det finns för insamling av data samt en 

presentation och motivation av val av metod för denna studie.  Begreppen reliabilitet, 

validitet, objektivitet och generaliserbarhet beskrivs samt en beskrivning över vilka etiska 

överväganden som gjorts i samband med studien.  

Val av metod 

Vid genomförandet av ett forskningsprojekt eller en undersökning krävs det en metod för att 

samla in data (Larsen 2018, s.19). En metod är ett tillvägagångssätt eller ett verktyg som 

forskaren använder sig av för få svar på de frågor som är tänkt att besvaras i undersökningen, 

samt få ny kunskap inom ett område (Larsen 2018, s.19). Metoden har också att göra med hur 

informationen eller data inhämtas och tolkas. Innan valet av metod genomförs är det viktigt 

att tänka igenom vad syftet med undersökningen är då den valda metoden kommer påverka 

hur resultatet för undersökningen blir samt vad resultatet kan användas till. För samtliga 

metoder finns för- och nackdelar. Detta kan vägas upp genom att använda sig av flera olika 

metoder om möjlighet och tid finns (Larsen 2018, s.37). Larsen (2018, s.31) visar att det är 

vanligast att skilja mellan två huvudtyper av metoder, kvalitativ och kvantitativ metod. Det 

finns dock många olika kvalitativa metoder och många olika kvantitativa metoder.  

 

I den kvantitativa metoden är datainsamlingen mätbar, det vill säga att en siffra kan visas som 

resultat och information som vi kan räkna oss till svaret (Larsen 2018, s.31). Ett exempel på 

en kvantitativ metod är enkät då svaren på frågorna kan beskrivas med en siffra, till exempel 

”Hur många glassar åt du under sommarlovet?”. En av fördelarna som finns med den 

kvantitativa metoden är att dessa typer av undersökningar går att genomföra med ett stort 

antal människor. Detta då bland annat enkäter oftast skickas via e-post vilket gör att det inte är 

så tidskrävande (Larsen 2018, s.35). Detta medför att det blir en stor bredd på 

undersökningen. En annan fördel med kvantitativa metoder, eller mer specifikt enkäter, är att 

de som genomför dessa förblir anonyma vilket kan bidra till att de svarar helt ärligt (Larsen 

2018, s.35). Larsen (2018, s.35) visar att det finns nackdelar med kvantitativa metoder. Vid 

genomförandet med enkäter används oftast förutbestämda svarsalternativ vilket kan leda till 

att alla svaren som forskaren vill ha inte blir besvarade. Det är svårt att få samtliga frågor 

besvarade i dessa typer av undersökningar vilket medför att informationen inte blir relevant 

för studien, eller med andra ord, den saknar god validitet (Larsen 2018, s.35).  

 

Den metod som jag valt att använda mig av i denna studie är kvalitativ metod. Vid den 

kvalitativa metoden går resultatet inte att besvara med en siffra, vilket går att göra vid den 

kvantitativa metoden (Larsen 2018, s.31). Intervju och observation är exempel på kvalitativa 

metoder där svaren på frågorna inte går att besvara med en siffra, till exempel ”Beskriv hur 

din favoritglass smakar”. Vid denna typ av metod är datainsamlingen delvis ostrukturerad 

men flexibel. Vid kvalitativa metoder träffas forskaren och informanten oftast ansikte mot 

ansikte, vilket inte är lika vanligt vid en kvantitativ metod (Larsen 2018, s.36). Då forskaren 

oftast träffar informanten ansikte mot ansikte kan även följdfrågor genomföras vilket gör att 
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forskaren får en möjlighet att reda ut oklarheter, få ett djupare och mer detaljerat svar samt 

observera när informanten ger svar som kan göra det lättare att tolka svaren. Det är även 

fördelaktigt med denna metod då även informanten kan ställa frågor, be om förtydliganden 

samt tala mer fritt än vid kvantitativa undersökningar (Larsen 2018, s.36). Nackdelar som 

finns med kvalitativa metoder är bland annat efterarbetet visar Larsen (2018, s.37). Det är mer 

tidskrävande och svårare att behandla data vid kvalitativa metoder än kvantitativa metoder. 

Detta eftersom det inte finns färdiga svarsalternativ som det brukar göra i den kvantitativa 

metoden. Det kan även vara negativt att forskaren träffar informanten ansikte mot ansikte då 

det lätt kan leda till att informanten inte alltid talar sanning på samma sätt som de kan göra 

om de är anonyma (Larsen 2018, s.37). Informanten kan svara på frågor som hen tror att 

forskaren vill höra eller ger ett svar för att dölja okunskap.  

 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur läraren arbetar med undersökande arbetssätt i 

undervisningen i de naturorienterande ämnena samt vad lärarens mål är gällande 

undersökande arbetssätt har jag valt att använda kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Larsen (2018, s.139) menar att semistrukturerade intervjuer är delvis strukturerade 

med en flexibel intervjuguide. Dessa typer av intervjuer brukar ha färdigformulerade frågor 

men ordningen som frågorna ställs på är flexibel samt att följdfrågor kan ställas när det är 

nödvändigt. Denna typ av intervju är flexibel vilken även tillåter informanten att utveckla sina 

resonemang och tankar mer fritt (Larsen 2018, s.139). Jag valde att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer då jag vill få möjlighet att ställa följdfrågor samt att informanten 

ska få frihet att berätta vad hen känner är lämpligt inom detta ämne.  

Reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar om studiens eller undersökningens pålitlighet visar Eliasson (2013, s.14). 

Undersökningar som får samma resultat vid flera upprepningar har hög reliabilitet och 

undersökningen går då att lita på. Hur hög reliabiliteten är bestäms utifrån hur mätningarna 

genomförts samt hur noga de bearbetats (Eliasson 2013, s.15). Vid kvalitativa 

undersökningar, som denna studie är, är det viktigt att uppgifterna som framkommer vid 

undersökningen är pålitliga. För att detta ska uppfyllas krävs det att forskaren eller den som 

hämtar uppgifterna inte missförstår eller misstolkar den person som lämnar uppgifter vid till 

exempel intervjuer (Eliasson 2013, s.15). För att öka reliabiliteten vid kvalitativa intervjuer 

kan samma begrepp, som är undersökningens nyckelbegrepp, eller variabel upprepas vid flera 

frågor under intervjuns gång. Detta medför att ett och samma begrepp undersöks på flera olika 

sätt. Förarbetet vid undersökningar är en viktig del för att säkra en hög reliabilitet visar 

Eliasson (2013 s.15). Instruktionerna bör vara tydliga så att informanten vet hur 

undersökningen kommer genomföras. Detta kommer leda till att eventuella osäkerheter hos 

informanten minskas och reliabiliteten i undersökningen ökar. Hög reliabilitet uppnås även 

om samma undersökning genomförs på ett flertal personer vid samma tidpunkt (Larsen 2018, 

s.62). Det är även viktigt att frågorna som ska ställas vid till exempel intervjun är tydliga och 

begripliga. Frågorna ska däremot inte vara ledande (Larsen 2018, s.131).  
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Validitet handlar om datainsamlingens relevans och giltighet (Larsen 2018, s.59). Det är 

viktigt att undersöka det som är relevant för studien och drar slutsatser efter det. Det är viktigt 

att i tidigt stadie arbeta med frågeställningen för studien för att vara säker på att det som är 

tänkt att undersökas kan besvaras med frågeställningen (Eliasson 2013, s.16). Eliasson (2013, 

s.16) ger ett exempel på validitet och menar att om en undersökning ska göras om en 

människas vikt är det lämpligt att använda en våg. Om undersökningen däremot ska 

undersöka en människas längd är vågen inte längre användbar, ett måttband eller en linjal är 

då att föredra för att undersökningen ska vara relevant och giltig (Eliasson 2013, s.16). Det är 

lättare att säkra hög validitet i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa undersökningar 

(Larsen 2018, s.130). Vid kvalitativa undersökningar finns möjlighet att göra korrigeringar 

under arbetets gång om forskaren upptäcker att det är relevant och behövligt för att besvara 

studiens frågeställning. Om undersökningen har en hög reliabilitet, desto lättare är det att 

säkra en hög validitet visar Eliasson (2013, s.16).  

 

Frejes och Thornberg (2019, s.63) beskriver objektivitet som en förmåga att skapa en distans 

till det empiriska materialet samt resultatet. Det är omöjligt att vara helt objektiv vid forskning 

(Larsen 2018, s.15). Alla människor har sina egna erfarenheter, värderingar och attityder 

vilket är svårt att lägga åt sidan vid forskningsarbete. Alla dessa aspekter påverkar i viss mån 

hur svaren tolkas men även tillvägagångssättet forskaren väljer i studien (Larsen 2018, s.15). 

Det varierar i vilken grad forskaren bör vara objektiv i forskningen visar Larsen (2018, s.15) 

och menar att det bland annat beror på valet av metod.  

 

Generalisering enligt Larsen (2018, s.51) innebär att det går att dra slutsatser som stämmer in 

på fler än de som varit med i undersökningen. Genom att göra en undersökning med hjälp av 

ett sannolikhetsurval kan resultatet för undersökningen gälla för hela befolkningen och inte 

bara för de personer som var med i undersökningen. Ett sannolikhetsurval är en grupp 

människor som slumpmässigt blir utvalda och där alla människor har lika stor chans att 

hamna i urvalet (Larsen 2018, s.51). Larsen (2018, s.37) menar att en nackdel med kvalitativa 

undersökningar är att resultatet inte går att generalisera statistiskt. Kihlström (2007, s.233) 

menar vidare att generaliseringsprocessen inom kvalitativa studier handlar om att forskaren 

utifrån en observation eller iakttagelse kan se utöver den och sätta in den i andra nya 

perspektiv. I och med detta kan forskaren få en ökad förståelse för andras situation, och även 

sin egen (Kihlström 2007, s.233).   

Etiska överväganden 

I denna studie har kvalitativ intervju använts som metod, vilket gör att ett flertal personer 

kommer att intervjuas. Det är därför viktigt att samtliga deltagare skyddas från psykisk och 

fysisk skada och kränkning (Vetenskapsrådet 2017, s.13; Vetenskapsrådet 2002, s.5). Detta är 

ett krav som samtliga forskare ska ha som utgångspunkt och kallas för individskyddskravet. 

Individskyddskravet kan preciseras i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.5–6).  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna eller uppgiftslämnarna om 

undersökningens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Deltagarna ska få information om att 

deras medverkan är frivillig och att de har rätt av att avbryta sin medverkan. Det ska även 

vara tydligt att de uppgifter som forskaren insamlar enbart kommer användas till forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002, s.7). De lärare som kommer intervjuas i samband med denna studie 

kommer att bli tillfrågade om de vill delta. De kommer få ta del av studiens syfte samt 

information om att uppgifterna som insamlas enbart kommer användas till studien. De lärare 

som kommer intervjuas kommer få en skriftlig information innan genomförandet, samt 

muntlig information i samband med intervjun där samtliga krav kommer att redovisas.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Deltagarna har rätt att bestämma om de vill 

delta, hur länge de vill delta samt på vilka villkor de vill delta. Inga påtryckningar, 

påverkningar eller negativa följder får deltagarna utsättas för vid beslut att inte delta eller 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s.10). Lärarna som kommer intervjuas i denna 

studie kommer att få ett informationsbrev innan intervjun där de kommer informeras om dessa 

punkter samt där de skriver sin underskrift och bekräftar att de tagit del av informationen och 

godkänner sin medverkan. Det kommer vara tydligt att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter som inhämtas om deltagarnas etiskt 

känsliga uppgifter ska hanteras med största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002, 

s.12). Deltagarnas personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan få tillgång 

till dem (Vetenskapsrådet 2002, s.12). För att skydda deltagarnas uppgifter kommer jag att 

utgå från Vetenskapsrådets (2017, s.28) råd och anonymisera svaren från deltagarna. 

Uppgifterna som inhämtas kommer att lagras och avrapporteras på ett sätt så att obehöriga 

inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet 2002, s.12).   

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlande informationen om enskilda personer enbart får 

användas för forskning och inte för andra syften (Vetenskapsrådet 2002, s.12). För att 

tillgodose detta krav kommer det insamlande materialet enbart användas till denna studie och 

när studien är färdig kommer det insamlande materialet att förstöras så att ingen obehörig kan 

få tillgång till det.  

Urval 

På grund av de tidsramar som förekom gjordes en bedömning av att maximum intervjua 8 

lärare. Detta var det antal intervjuer som strävades efter att uppfylla för att hitta så många 

likheter och skillnader i svaren som möjligt. De urvalskriterier som sattes upp till en början 

var behöriga lärare som undervisar i de naturorienterande ämnena i årskurs 4–6. Men då det 

visade sig vara svårare än tänkt att få tag på informanter som ville och kunde delta så 

utökades detta från utbildade lärare till att det enbart krävdes erfarenhet i att undervisa i de 

naturorienterande ämnena i årskurserna 4–6. Kihlström (2007, s. 47) menar att det är viktigt 

att intervjua någon som har erfarenhet inom ämnet då svaren blir mer tillförlitliga. Den första 
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förfrågan mailades ut till samtliga rektorer i närliggande kommuner. Dessa rektorers 

kontaktuppgifter hittades på kommunens hemsida. En av dessa svarade och informerade om 

att lärarna på denna skola redan är överbelastade och inte kan delta på grund av detta. Tre 

andra rektorer vidarebefordrade mitt meddelande till de lärare som stämde överens med min 

beskrivning men ingen av dessa lärare återkom med svar. De rektorer som inte svarade på 

mitt mail ringde jag upp och frågade om kontaktuppgifter till lärare som stämde in på min 

beskrivning. Som svar fick jag att de ska vidarebefordra mitt mail samt fick jag mailadresser 

till lärare som stämde överens med min beskrivning. Även det blev utan resultat.  

 

På grund av detta behövdes en utökning av urvalet genomföras. Två andra kommuners 

rektorer kontaktades där ett flertal vidarebefordrade mitt mail och jag fick svar från två lärare. 

Dessa lärare fick djupare information om studien samt att ett informationsbrev (bilaga 1) 

bifogades. Dessa två lärare tackade sedan ja till att delta.  

 

Sammanlagt kontaktades 109 rektorer och lärare där två lärare från den utökade sökningen 

tackade ja. Sex lärare deltog som hittades via bekanta och som stämde överens med 

beskrivningen. Dessa fick samma information om studiens som de tidigare kontaktade lärare, 

där informationsbrevet (Bilaga 1) var bifogat.  

 

Nedan beskrivs lärarnas erfarenhet och utbildning kortfattat: 

 

Lärare 1 är utbildad 1–7 lärare med inriktning matematik och naturvetenskap och har arbetat 

som lärare i 23år. Undervisar mestadels i årskurs 4–6. Undervisar just nu inte i NO men har 

lång erfarenhet av det.   

 

Lärare 2 är utbildad 4–6 lärare och har arbetat som lärare i 8år. Behörig i NO och undervisar 

nu i samtliga NO ämnen i årskurs 5. 

 

Lärare 3 är utbildad 1–7 lärare och har arbetat som lärare i 11år. Behörig i NO upp till årskurs 

3 men undervisar i NO i årskurs 4–6.  

 

Lärare 4 är utbildad 1–6 lärare och har arbetat som lärare i 8år. Behörig i NO och undervisar 

just nu i samtliga NO ämnen i årskurs 5.  

 

Lärare 5 utbildar sig till 4–6 lärare just nu. Har arbetat som lärare i 3år och undervisar just nu 

i samtliga NO ämnen i årskurs 4–6.  

 

Lärare 6 är utbildad f-9 lärare och har arbetat som lärare i 27 år. Behörig i NO och undervisar 

just nu i samtliga NO ämnen i årskurs 4.  

 

Lärare 7 är utbildad 4–6 lärare och har arbetat som lärare i 32år. Behörig i NO och undervisar 

just nu i samtliga NO ämnen i årskurs 4–6. 
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Lärare 8 är utbildad 1–7 lärare och har arbetat som lärare i 25år. Behörig i NO men 

undervisar just nu inte i NO.  

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2019 med de lärare som hade tackat ja till att 

medverka. Lärarna som intervjuades kom från tre olika län, tre av lärarna jobbade på samma 

skola och resterande fem jobbade på olika skolor. Fem av de lärare som hade tackat ja bodde i 

en kommun som låg långt bort ifrån där jag befann mig, vilket gjorde att dessa fem intervjuer 

genomfördes via Skype. Samtliga intervjuer gjordes enskilt, enbart jag och den lärare som 

intervjuades deltog. De lärare som hade tackat ja till att medverka hade fått 

informationsbrevet (Bilaga 1) utskickat i god tid innan intervjun genomfördes. Trots detta så 

valde jag att gå igenom det igen i början av alla intervjuer så att lärarna inte har gått miste om 

viktig information och/eller något missförstånd uppstått. I informationsbrevet framkom det 

även att intervjun kommer att spelas in vilket kontrollerades att de godkände i samband med 

genomgången av informationsbrevet. Samtliga lärare godkände detta och ljudinspelningen 

började. Ljudinspelningen skedde genom en inspelningsfunktion som fanns på mobilen. 

Kihlström (2007, s.51) menar att det är en fördel att spela in en intervju då den som intervjuar 

få med allt som sägs under intervjun. Därefter informerades deltagarna om studiens syfte. 

 

Innan intervjuerna genomfördes formulerades en intervjumall (Bilaga 2). Denna intervjumall 

utformades utifrån Kihlströms (2007, s.50) råd om att ställa frågor som är kopplade till 

studiens syfte och frågeställningar vilket kommer göra att dessa blir besvarade under 

intervjun.  

Intervjuerna som gjordes utgick från intervjumallen (Bilaga 2) men ändrades under intervjun 

gång där bland annat följdfrågor tillkom. Intervjuerna tog mellan 20 – 35 minuter beroende på 

hur utförligt lärarna svarade och hur många följdfrågor som ställdes.  

Analys 

Analysprocessen började med att samtliga inspelade intervjuer transkriberades ordagrant där 

bara det som inte var relevant till studien uteslöts. Detta gjordes direkt efter genomförd 

intervju. För att skydda deltagarnas identitet så anonymiserades svaren vid transkriberingen 

och lärarna benämns med siffrorna 1–8. För att kontrollera att transkripten inte utelämnade 

något genomlyssnades ljudinspelningarna flertalet gånger och jämfördes med transkripten. 

Genom att de transkriberade texterna och ljudinspelningarna lästes och lyssnades på ett flertal 

gånger bidrog detta till ett helhetsintryck vilket underlättade i nästkommande steg. 

Transkriberingarna skrevs ut på papper och svaren som kunde kopplas till studiens 

frågeställningar, syfte samt det pragmatiska perspektivet, som denna studie har sin 

utgångspunkt i, markerades med olika färgpennor vilket gjorde det enkelt att se vad i texten 

som besvarade frågeställning 1 respektive frågeställning 2. Detta bidrog till ökad översikt i 

den stora textmassan samt underlättade i arbetet att se likheter och skillnader i svaren. 
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Lärarnas svar sammanställdes och kategoriserades utifrån de likheter och skillnader som 

kunde upptäckas.  

 

Detta sätt att bearbeta intervjumaterial kallas innehållsanalys och är enligt Larsen (2018, 

s.160–161) den vanligaste metoden för att analysera kvalitativa data. Det insamlade materialet 

kodas och kategoriseras och genom detta framkommer mönster och samband på ett lättare sätt 

(Larsen 2018, s.160–161). För denna studie har innehållsanalysen gjorts utifrån ett 

pragmatiskt perspektiv som denna studie har sin utgångspunkt i.  

 

För den första frågeställningen; Hur arbetar lärare i årskurs 4–6 med undersökande 

arbetssätt i de naturorienterande ämnena? hittades följande kategorier: NTA materialets 

betydelse, Lärarens roll, Undervisningens innehåll samt Arbete i grupp. 

 

För den andra frågeställningen; Vilka mål har lärare i årskurs 4–6 gällande undersökande 

arbetssätt i undervisningen i de naturorienterande ämnena? hittades följande kategorier: 

Ökad förståelse och anknytning till ämnet, Syfte med uppgifterna, Öka intresset, Teori och 

praktik, Nyfikna elever och roliga lektioner, Läroplanens inverkan, Anpassa undervisningen 

utifrån elevernas intressen samt Naturvetenskap i vardagen.  

 

Resultat 

De kategorier som presenterades i analysen kommer i denna del av uppsatsen fungera som 

olika avsnitt. Under varje avsnitt kommer likheter och skillnader, som är relevant för att 

besvara studiens frågeställning, att presenteras utifrån de åtta intervjuade lärarnas svar. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultatet.  

 

För att upprätthålla lärarnas anonymitet kommer dom i denna studie benämnas för lärare 1 

(L1), lärare 2 (L2), lärare 3 (L3), lärare 4 (L4), lärare 5 (L5), lärare 6 (L6), lärare 7 (L7) och 

lärare 8 (L8).  

 

Hur lärare arbetar med undersökande arbetssätt 

Följande kategorier är kopplade till studiens första frågeställning; Hur arbetar lärare i 

årskurs 4–6 med undersökande arbetssätt i de naturorienterande ämnena? 

NTA materialets betydelse 

Lärare 1, 3, 4, 5, 6 och 8 beskriver att de dels arbetar med undersökande arbetssätt med 

material från NTA och att det har varit avgörande för deras undersökande arbetssätt.  

 

”Vi bor i en kommun som har det ganska knapert ekonomiskt. Så vi skulle 

aldrig ha möjlighet att köpa in den typ av material till skolan” (Lärare 4).  
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Lärare 4 konstaterar att de innan de fick tillgång till materialet från NTA var det svårt att 

genomföra undersökningar i undervisningen. Lärare 1, 3 och 8 ger en liknande beskrivning 

och menar att NTA har varit betydelsefull för att kunna genomföra undersökningar då det 

innehåller material som de tidigare inte har haft tillgång till. Att anpassa NTA materialet till 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter är något som samtliga av de lärare (L1, L3, L4, 

L5, L6, och L8) som använder NTA beskriver som nödvändigt då innehållet ibland kan vara 

för svårt för eleverna.  

 

Samtliga lärare som använder material från NTA i undervisningen är positiva till materialet 

och upplägget. Lärare 8 beskriver vidare att hen ibland kan känna sig låst till instruktioner och 

material och menar att hen själv inte hade planerat uppgifter på samma sätt. L8 beskriver 

vidare att det alltid är svårt att genomföra någon annans idé och planering.   

 

Lärare 4 konstaterar att hen känner sig mer trygg och lugn vid arbete med material från NTA 

än om hen skulle planera och genomföra undersökningar på egen hand: 

 

”Och ju mer säker man känner sig, ju mer vågar man experimentera med 

materialet” (Lärare 4).  

 

Lärare 2 beskriver att de just nu inte arbetar så mycket med undersökande arbete. Hen 

beskriver att de mest läser, diskuterar och kollar filmer. När de väl genomför tillexempel 

experiment så genomför läraren den med assistans från eleverna. Anledningen till att de inte 

arbetar med undersökande arbetssätt beror dels på brist på bra material. Klassrumsmiljön är 

också en anledning till att de inte arbetar med undersökande arbetssätt och menar att 

klassrummen inte är inbjudande till att undersöka. Även miljön runt om skolan har en 

bidragande faktor då de saknar skog i närområdet poängterar lärare 2.  

 

Lärarens roll  

Vid arbete med undersökande arbetssätt beskriver sju (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8) lärare att 

deras roll är att ställa frågor och följdfrågor till eleverna för att de ska få en djupare förståelse. 

Lärare 2 beskriver att hen ställer frågor för att få eleverna att tänka och förstå vad det är som 

gör eller har gjort. Lärare 8 kommer även med en liknande beskrivning men tillägger att det 

dessa frågor leder eleverna vidare i lärandet och undersökningen. Lärare 1 och 3 beskriver 

även att deras roll under arbete med undersökande arbetssätt är att inspirera eleverna och få 

dem att bli nyfikna. Flera av lärarna (L4, L5, L6, L7) beskriver att deras roll vid detta arbete 

även är att uppmuntra och stötta eleverna.  

 

”När dom bryter ihop för att dom inte kommer på någon lösning, när dom 

inte kan, så behöver jag vara där och få dom att våga fortsätta. Och våga 

tänka utan att jag har talat om vad dom ska göra.” (Lärare 4).  
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Lärare 2, 5 och 6 beskriver även deras roll vid arbete med undersökande arbetssätt som 

ledande och instruerande. Visa och beskriva för eleverna hur de ska göra de olika uppgifterna.  

 

Undervisningens innehåll  

Vid planering av undersökande arbete är det viktigt att ta med elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper inom ämnet beskriver Lärare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lärare 7 beskriver att hen alltid 

börjar ett ämnesområde med att eleverna får göra en egen tankekarta där eleverna får besvara 

på frågan ”vad tänker du på när du ser det här?”. Lärare 7 menar att hen får reda på vart 

eleverna ligger kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt med hjälp av denna tankekarta vilket 

bidrar till att undervisningen anpassas utefter elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

inom ämnet. Genom att planera och genomföra undersökande arbeten utifrån elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter beskriver lärare 4 att eleverna kommer kunna dra andra 

slutsatser och ha andra förutsägelser.  

 

Samtliga lärare beskriver att eleverna inte är delaktiga vid planering av det undersökande 

arbetssättet. Det är lärarna själva som planerar undervisningen utifrån läroplanen men 

eleverna kan vara delaktiga vid planeringen av mindre moment i undervisningen. Lärare 7 

upplever det svårt att få med eleverna vid planeringen men beskriver att hen låter eleverna 

vara med och bestämma hur arbeten tillexempel ska redovisas eller om de ska ha skriftligt 

eller muntligt prov. Ett flertal lärare (L1, L3, L5, L7) beskriver att planeringen kan ändras 

under arbetets gång utifrån eleverna önskemål. Lärare 3 beskriver detta på ett utförligt sätt:  

 

”Då kommer det in någon fråga, och sen är det någon som upptäcker att oj 

det blev såhär, varför blev det så? Då måste man liksom anpassa hela tiden 

och så gör man ju med alla planeringar man har. Du gör ju ett skelett, och 

sen allt eftersom du undervisar så får du lite till. Du har ju målen klara för 

dig, vad dom ska kunna när dom är klara. Men vägen dit kan ju ändras” 

(Lärare 3).  

 

Samtliga lärare beskriver att vid arbete med olika typer av undersökningar är resultatet alltid 

öppet, det vill säga att eleverna inte vet vad som kommer att hända. Däremot förklarar lärarna 

att det ibland kan vara givet då vissa elever har tidigare kunskap inom området. Lärare 5 

beskriver att detta gör att eleverna tycker det blir roligare, vilket även lärare 4 poängterar.  

Lärare 4 förklarar att om eleverna vet vad som kommer hända, eller om läraren i fråga skulle 

beskriva vad som skulle hända, kommer elevernas nyfikenhet att försvinna.  

 

Samtliga lärare, med ett undantag (L4), beskriver vidare att problem och metod oftast är 

givna. Detta beror bland annat på att lärarna känner att de behöver ha en hård struktur samt 

elevernas brist på kunskaper inom ämnet.  

 

Lärare 4 beskriver att hen planerar det undersökande arbetssättet så öppet som möjligt där 

eleverna får testa sig fram helt på egen hand. Lärare 4 beskriver att problem, metod och 
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resultat alltid är öppna med vissa undantag. Dessa undantag kan vara att de ska genomföra 

undersökningar i kemin. 

Arbete i grupp 

Lärare 3, 4, 5, 6, 7 och 8 beskriver att vid arbete med undersökande arbetssätt arbetar eleverna 

alltid i grupper. Lärare 6 beskriver att anledningen till detta är dels för att materialet ska räcka 

till men även för att eleverna ska hjälpa och lära av varandra. Lärare 1 beskriver att eleverna 

ibland jobbar på egen hand, men oftast arbetar de i grupper. Vidare beskriver hen att de efter 

det undersökande arbetet har gemensamma diskussioner om det resultatet som eleverna 

kommit fram till. Detta är något som lärare 3 och 4 också beskriver att de gör.  

 

”Och så samlar vi alla svaren på undersökningarna på tavlan och gör det 

visuellt där. Vad kom vi fram till och varför det blev skillnad på dom här 

svaren. Använda det resultat som dom kom fram till tillsammans för att då 

blir det styrka i gruppen.” (Lärare 3).  

 

Mål som lärare beskriver med undersökande arbetssätt 

Följande kategorier är kopplade till studiens andra frågeställning; Vilka mål har lärare i 

årskurs 4–6 gällande undersökande arbetssätt i undervisningen i de naturorienterande 

ämnena? 

 

Ökad förståelse och anknytning till ämnet 

Att det undersökande arbetssättet bidrar till ökad förståelse inom de naturorienterande ämnena 

är något som samtliga lärare är överens om. Lärarna beskriver att detta är ett mål de har 

gällande det undersökande arbetet i undervisningen. Lärare 2 menar att många elever saknar 

förståelse beskriver att det undersökande arbetssättet bidrar till att eleverna lär sig mer:  

 

”Dom måste ju få använda sina sinnen, lukta och känna på grejerna. Få se 

det med sina egna ögon. Det är stor skillnad på inlärningsprocessen. De lär 

sig mer då.” (Lärare 2).  

 

 Lärare 6 och 8 ger även en liknande beskrivning och menar att det gynnar 

inlärningsprocessen om eleverna får använda sinnena i undervisningen samt att de ger en 

större förståelse. Lärare 6 poängterar att om eleverna får göra saker ”på riktigt” så får de en 

större anknytning till ämnet och kommer ihåg det på ett helt annat sätt.  

 

”På högstadiet hade vi biologi om hjärt- och lungslag på riktigt och man ser 

hjärtat och lungorna när man blåser upp i luftstrupen och man ser och 

känner lukten och det är lite kladdigt och äckligt och så. Det kommer dom 
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komma ihåg på ett helt annat sätt än om man bara hade läst och kollat 

bilder” (Lärare 6).  

 

Syfte med uppgifterna 

Ett flertal lärare (L1, L3, L4, L8) beskriver att det är viktigt att eleverna förstår syftet med de 

undersökande uppgifterna och att de är medvetna om att de inte gör uppgifter bara för att det 

är roligt. Lärare 4 beskriver att hen brukar prata om syftet efter de olika underökningarna. Hen 

förklarar att eleverna till en början får tänka helt fritt och testa sig fram i underökningarna på 

egen hand och därefter berätta om syftet och målet med det. Detta kommer leda till att 

eleverna får tänka och upptäcka på egen hand vilket kommer bidra till att de är mer delaktiga i 

en diskussion där syftet med undersökningen kommer att lyftas. Lärare 1 poängterar att hen 

beskriver syftet med undersökningarna direkt för eleverna för att avgränsa dem: 

 

”inte bara springer ut och letar efter vad som helst i naturen utan då rikta sig 

på att ja men nu letar vi efter växter eller olika djur” (Lärare 1). 

 

 Det undersökande arbetet måste ha ett syfte och vara tydligt för eleverna redan vid start 

beskriver lärare 3 och 8. De beskriver att eleverna annars kan fastna vid att det bara ska hända 

något spännande och att de enbart gör arbetet för att det är ett roligt moment.  

 

”Så att inte bara det undersökande arbetssättet blir en happening, utan att 

barnen ska förstå vad syftet är” (Lärare 8).  

 

Öka intresset 

Samtliga intervjuade lärare i denna studie är överens om att det undersökande arbetssättet i de 

naturorienterande ämnena bidrar till ökat intresse, engagemang och motivation hos eleverna. 

Detta är ett mål som lärarna har gällande undersökande arbetssätt, att öka elevernas intresse 

för de naturorienterande ämnena. Lärare 1, 3, 4, 6 och 7 förklarar att elever tycker att det är 

roligt att jobba praktiskt och om de tycker att någonting är roligt så ökar även intresset för 

området.  

 

”Målet med det är ju att väcka elevernas intresse och viljan att lära sig och 

tycka att det är roligt, då blir det lättare för dom att få förståelse för annars 

ganska svåra grejer” (Lärare 1). 

 

Lärare 4 och 8 kommer även med liknande beskrivningar och menar att om eleverna tycker att 

det är roligt och intresset inom området har ökat bidrar det med ökad förståelse för något som 

annars hade varit svårt.  

 

Intresset som uppstår hos eleverna när de genomför undersökande arbeten är kopplat till det 

praktiska görandet poängterar lärare 5 och menar att eleverna blir intresserade av NO när det 
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praktiska är i fokus. Lärare 1 beskriver att intresset som uppstår hos eleverna när de upptäcker 

att kunskapen hos dem ökat och de får större förståelse för det som eleverna tidigare upplevt 

som svårt.  

Teori och praktik  

Ett mål som flertal lärare (L1, L3, L4, L6 och L8) har med det undersökande arbetssättet är att 

koppla ihop teori och praktik. Lärare 1, 3, 4, 6 och 8 beskriver att undersökande arbetssätt är 

ett bra sätt att koppla ihop teori och praktik. Genom att varva teori och praktik menar dessa 

lärare att eleverna får en djupare förståelse samt att det blir lättare att förstå den teoretiska 

delen när man visualiserar den.   

 

”För det blir ju att man knyter ihop det med det teoretiska. ”vi läste att det 

blev såhär, och det blev så” eller ”det blev inte så, nej men varför inte, vad 

beror det på? Ja men det var det här det berodde på”. Så jag jämför då teorin 

med det resultat vi fick fram. Och kan vi dra några slutsatser av det här” 

(Lärare 3).  

 

”Ja fast alltså det blir ju nästa steg om vi tar det från början med det 

undersökande och hur det faktiskt fungerar i vardagen för eleverna så blir 

det ju också lättare att förstå den svårare teoretiska delen.” (Lärare 1).  

 

Lärare 7 och 5 poängterar att de använder undersökande arbetssätt på grund av att de vill 

variera undervisningen. De beskriver att det undersökande arbetssättet bidrar till att eleverna 

får genomföra lite praktiska uppgifter som de sedan kopplar ihop med teori.  

 

Eftersom det undersökande arbetssättet innehåller praktiska inslag så fångar man elevernas 

uppmärksamhet beskriver lärare 1, 6 och 7. Detta är även ett mål de har, att fånga och nå fler 

elever genom det undersökande arbetssättet.  

 

”Vissa lär sig mer genom att läsa och andra lära sig mer genom att pröva. 

Man når ju många barn den vägen” (Lärare 7).  

 

Nyfikna elever och roliga lektioner 

Att få eleverna nyfikna inför det ämnesområde de arbetar med är något som lärare 3, 4 och 8 

beskriver som det största målet med det undersökande arbetssättet. Vidare beskriver lärare 8 

att genom att få eleverna nyfikna så påverkas även deras lust att lära sig mer. Lusten att lära 

sig mer är något som även lärare 1 och 2 beskriver som ett mål med det undersökande 

arbetssättet.  

 

”Men något vis tycker jag att NO går ut på att väcka nyfikenhet hos 

eleverna. Att dom ska bli intresserade och nyfikna och vill veta mer, ”Hur 

fungerar det här?”, och de är ju svårt att göra om man inte har med det 

undersökande arbetssättet tycker jag.” (Lärare 8).  
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Flera av lärarna (L1, L3, L6, L7) beskriver att ett mål de har med undersökande arbetssätt är 

att få eleverna att tycka att undervisningen är rolig. Lärarna beskriver att eleverna tycker att 

det är roligt då de får vara med att göra saker, upptäcka saker och inte enbart sitta vid sina 

bänkar och läsa och skriva.  

 

Läroplanens inverkan 

Flera av lärarna (L1, L2, L3, L7, L8) beskriver att de använder sig av undersökande arbetssätt 

i de naturorienterande ämnena på grund av att det står i läroplanen att det ska genomföras. 

 

”Det står ju i läroplanen att dom ska genomföra systematiska 

undersökningar” (Lärare 7).  

 

Lärarna beskriver vidare att läroplanen styr mycket av det innehåll som planeras och 

genomförs i undervisningen. Lärare 8 beskriver detta som ett hinder ibland. Hen menar att det 

kan vara svårt att få eleverna delaktiga i planeringen samt inkludera deras intressen i 

undervisningen då hen känner sig styrd av läroplanens innehåll.  

 

Lärare 3 beskriver att läroplanens styrning kan vara användbart i vissa situationer: 

 

”Bara det här som jag tycker är väldigt användbart: eleverna ska kunna 

använda utrustningen på rätt sätt. Den är så bra. För då kan man säga ”ja 

men du får inte fäktas med den där, då blir det F för då kan du inte använda 

utrustningen” och då brukar dom sluta” (Lärare 3).  

 

Anpassa undervisningen utifrån elevernas intressen 

Ett flertal lärare (L1, L2, L3, L4, L6, L8) menar att de har som mål att planera och genomföra 

undersökande arbeten som är inspirerade av elevernas egna intressen.  

 

”Det är många som är intresserade av hönor och då blir det ju att man tar 

med det i undervisningen, både i matte och i biologi. För då vet man att man 

har ganska många med sig redan där” (Lärare 8). 

 

Lärare 6 beskriver dock detta som svårt och beskriver att det är svårt att anpassa 

undervisningen utefter 25 elevers olika intressen. Vidare poängterar L6 att det oftast är ett 

flertal elever i samma klass som har liknande intressen vilket gör att man lättare kan få med 

samtliga elevers intressen någon gång under terminen.  

 

”Det finns ju dom som älskar att hålla på med motorer som inte gör annat på 

fritiden. Det är väl klart att vi ska få med deras erfarenheter och kunskaper 

in i undervisningen” (Lärare 4).   
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Naturvetenskap i vardagen 

Ett mål som ett flertal lärare (L1, L5, L6, L8) har gällande undersökande arbetssätt är att få 

eleverna att förstå hur naturvetenskapen fungerar i vardagen. Lärare 5 ger ett exempel på det 

och beskriver att eleverna hade frågat varför det kom ”rök” från vattnet när det kokade. Hen 

valde då att undersöka detta tillsammans med eleverna där hen beskrev vattnets kretslopp med 

hjälp av en vattenkokare.  

 

Lärare 6 beskriver att hen delvis brukar planera undervisningen efter årstiderna. Hen beskriver 

att de just nu varit ute och kollat på hösten och undersökt vad som händer i naturen under 

denna årstid. L6 beskriver vidare att de även har kollat och undersökt olika svampar ute i 

naturen och för att undersöka detta närmre hade eleverna fått i uppgift att undersöka vad som 

händer när man låter bröd ligga framme i ett antal dagar. Eleverna hade då jämfört färskt bröd 

och knäckebröd och därefter haft en diskussion om varför det ena brödet möglade och det 

andra inte.  

 

”Det får ju inte vara för långt bort från deras liv och vardag liksom” (Lärare 

1).  

 

Resultatsammanfattning  

Resultatet för frågeställning 1 (Hur arbetar lärare med undersökande arbetssätt i de 

naturorienterande ämnena?) visar att flertalet lärare använder material från NTA. Lärarna ser 

NTA materialet som en tillgång och beskriver att de inte hade haft samma möjlighet att arbeta 

med undersökande arbetssätt om de inte hade haft tillgång till NTA. Att anpassa materialet 

från NTA till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter är något som samtliga lärare 

beskriver som nödvändigt då materialet ibland kan vara för svårt för elevgruppen.  

En av de intervjuade lärarna beskriver att hen just nu inte arbetar med undersökande arbetssätt 

på grund av brist på material. En annan anledning till att hen inte använder undersökande 

arbetssätt i undervisningen är på grund av att klassrummet och utomhusmiljön runt om skolan 

inte är inbjudande.  

 

Vid arbete med undersökande arbetssätt beskriver nästan alla lärarna att deras roll är att ställa 

frågor och följdfrågor till eleverna. Flera av lärarna beskriver även deras roll som 

uppmuntrande och stöttande. Att inspirera, leda, instruera samt att få eleverna att bli nyfikna 

är andra beskrivningar som lärarna ger.  

 

Vid planering av det undersökande arbetssättet beskriver lärarna att det är viktigt att ta hänsyn 

till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Samtliga lärare beskriver att de inte låter 

eleverna vara delaktiga i planeringen vid detta arbete. Däremot kan eleverna vara med och 

bestämma mindre moment i undervisningen. Vidare beskriver några av de intervjuade lärarna 

att planeringen kan ändras under arbetets gång utifrån elevernas frågor, tankar eller 

funderingar.   

Samtliga lärare beskriver att resultatet vid det undersökande arbetet är öppet, det vill säga att 

eleverna inte vet om vad som kommer hända. Däremot beskriver alla förutom en att metoden 
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alltid är given. Vid arbete med undersökande arbetssätt arbetar eleverna nästan alltid i grupp 

beskriver majoriteten av lärarna.  

 

Resultatet för frågeställning 2 (Vilka mål har lärare gällande undersökande arbetssätt i 

undervisningen i de naturorienterande ämnena?) visar att ett mål som lärare har med det 

undersökande arbetssättet är att öka elevernas förståelse. De beskriver att eleverna får ökad 

förståelse om de får använda sina sinnen och göra saker ”på riktigt”. Ett flertal lärare 

beskriver att det är viktigt att eleverna vet syftet med det undersökande arbetssättet så att det 

inte bara blir en händelse. Ett annat mål som lärarna beskriver gällande arbetssättet är att öka 

elevernas intresse, engagemang och motivation för ämnet. Ett flertal lärare menar att detta 

sker då eleverna tycker att det är roligt att arbeta praktiskt. Genom att koppla ihop den 

teoretiska delen med den praktiskt får eleverna en djupare förståelse poängterar ett flertal 

lärare och beskriver att det är ett mål de har med undersökande arbetssätt. Att öka elevernas 

nyfikenhet för ämnet samt att eleverna ska tycka att undervisningen är rolig beskriver ett 

flertal lärare som ett mål de har med arbetssättet.  

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna beskriver att de använder det undersökande arbetssättet i 

undervisningen på grund av att det står i läroplanen att det ska genomföras. De beskriver att 

läroplanen även styr mycket av undervisningens innehåll. Vidare beskriver lärarna att de 

försöker planera och genomföra undervisning utifrån elevernas egna intressen men även 

uppgifter som får eleverna att förstå hur naturvetenskapen fungerar i vardagen.  

 

Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras de metoder som använts i studien utifrån begreppen reliabilitet, 

validitet, objektivitet och generaliserbarhet. Därefter diskuteras studiens resultat som kommer 

att jämföras med tidigare forskning, aktuell läroplan och det teoretiska perspektivet.  

Metoddiskussion  

I metoddiskussionen diskuteras studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om 

undersökningens pålitlighet (Eliasson 2013, s.14). Undersökningar som får samma resultat vid 

upprepningar har hög reliabilitet och undersökningen går då att lita på. Validitet handlar om 

datainsamlingens relevans och giltighet (Larsen 2018, s.59). För att säkra hög validitet är det 

då viktigt att undersöka det som är relevant för studien och dra slutsatser efter det (Eliasson 

2012, s.16).  

 

Valet av metod gjordes då en semistrukturerad kvalitativ intervju enligt Larsen (2018, s.139) 

tillåter informanten att utveckla sina svar, tala mer fritt samt tillåter följdfrågor från både den 

som intervjuar och informanten. Detta bidrog till att missförstånd eller misstolkningar 

minskade, vilket medför ökad reliabilitet enligt Eliasson (2013, s.15) som beskriver att detta 

är viktigt för att undersökningen ska vara pålitlig.  
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Samtliga intervjuer ljudinspelades vilket bidrog till att transkriberingen kunde göras 

ordagrant. Enligt Larsen (2018, s.156) bidrar detta med ett bra dataunderlag samt bidrar till 

högre validitet.  

Larsen (2018, s.37) beskriver att en nackdel med kvalitativa studier är att de är tidskrävande. 

Detta bidrog till att det enbart var möjligt att genomföra intervjuerna på ett begränsat antal 

informanter vilket i denna studie blev totalt åtta lärare. Detta gör det inte möjligt att 

generalisera studiens resultat (Larsen 2018, s.37).  

 

Larsen (2018, s.129) menar att det är viktigt att undersöka det som är relevant för studien för 

att säkra hög validitet. Med detta i åtanke har intervjufrågorna utformats utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Det pragmatiska perspektivet som denna studie har sin utgångspunkt i 

har även den tagits hänsyn till vid utformningen av intervjufrågorna. Även vid arbete med 

intervjutranskriptionerna detta hafts i åtanke. De svar som framkom vid intervjuerna som inte 

besvarade studiens frågeställningar eller syfte och därmed inte var relevant för studien 

sorterades bort.  

 

Larsen (2018, s.15) beskriver att det är omöjligt att vara helt objektiv vid forskning. Alla 

människor har sina egna erfarenheter, värderingar och attityder vilket är svårt att lägga åt 

sidan vid forskningsarbete. Dessa aspekter påverkas i vis mån hur svaren tolkas av forskaren. 

Vidare beskriver Larsen (2018, s.15) att det är viktigt att vara ärlig och noggrann vid 

efterarbetet för att stärka objektiviteten. Då samtliga intervjuer spelades in och transkriberades 

ordagrant har efterarbetet varit noggrant vilket kan ha bidragit till ökad objektivitet. Även om 

det är omöjligt att säkra absolut objektivitet har detta alltid varit ett mål som strävats efter 

under intervjuerna och efterarbetet.   

Resultatdiskussion  

I denna del av diskussionen kommer resultatet att diskuteras och kopplas till studiens 

bakgrund som består av skolans styrdokument, tidigare forskning samt det teoretiska 

perspektivet. Denna del kommer ha studiens frågeställningar och syfte som utgångspunkt och 

kommer därmed att delas upp i två avsnitt utifrån studiens två frågeställningar. Den första 

delen kommer frågeställning 1 ” ”Hur arbetar lärare med undersökande arbetssätt i de 

naturorienterande ämnena?” att diskuteras. I den andra delen kommer frågeställning 2 ”Vilka 

mål har lärare gällande undersökande arbetssätt?” att diskuteras.  

 

Hur lärare arbetar med undersökande arbetssätt 

Majoriteten av de lärare som blev intervjuade beskriver att de arbetar med undersökande 

arbetssätt i NO undervisningen med hjälp av material från NTA. En av lärarna beskriver att 

hen ibland kan känna sig låst till instruktionerna och materialet från NTA vilket 

överensstämmer med Ekborg och Lindahls (2007, s.5) studie. De menar i likhet till de 

intervjuade lärare från denna studie att vissa kan känna sig styrda av materialet och 

instruktionerna från NTA. Schultz och Hultman (2002, s.14) beskriver att om lärare helt 

förlitar sig på materialet utan att några personliga ändringar kan det medföra att eleverna får 
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svårigheter att fokusera på uppgifterna. Ekborg och Lindahl (2007, s.5) beskriver vidare att 

vissa lärare inte känner sig styrda av materialet utan att de till och med kan känna sig friare 

samt ser mer möjligheter med NTA. Detta överensstämmer med en av de intervjuade lärare 

som beskrev att hen känner sig mer trygg och lugn när hen arbetar med material från NTA än 

om hen inte hade haft tillgång till materialet.  

 

En av de intervjuade lärarna från denna studie beskriver att hen just nu inte arbetar med 

undersökande arbetssätt. Anledningen till det beskriver hen är brist på material samt att miljön 

i och runt om skolan inte är inbjudande till att undersöka. Elfström m.fl. (2014, s.23) 

beskriver miljön som en avgörande faktor till att kunna genomföra undersökande arbeten i 

undervisningen. De beskriver att det krävs en inbjudande miljö både i klassrummet men också 

på skolgården och andra platser där undervisningen kan genomföras. Den intervjuade läraren 

beskriver vidare att när hen väl arbetar med undersökande arbetssätt i undervisningen så är det 

hen som lärare som genomför de olika undersökningarna och visar eleverna. Det är med andra 

ord inte eleverna själva som undersöker utan de observerar när läraren genomför det. Detta 

motsäger Johanssons (2012, s.14) beskrivning av begreppet undersökande arbetssätt då det i 

hennes beskrivning är eleverna själva som ska genomför undersökningen. Detta motsäger 

även John Deweys och pragmatismens syn på lärande som menar att tanke och handling bör 

ses som en gemensam utgångspunkt (Hartman, Lundgren, Hartman 2004, s.17). Det är genom 

handling som människan kommer till den verkliga förståelsen (Liedman 2017, s.693).  

 

Högström (2009, s.47) menar i likhet med lärarna i denna studie att de har en viktig roll vid 

arbete med undersökande arbetssätt. Lärarna i denna studie beskriver att deras roll som lärare 

under arbete med undersökande arbetssätt är att ställa frågor och följdfrågor som får eleverna 

vidare i deras tanke och förståelse. Högström (2009, s.47) beskriver att lärarna under olika 

typer av undersökningar kan hjälpa eleverna att rika uppmärksamheten på det som ska 

observeras. Detta kan i likhet med lärarnas beskrivning vara en metod att rikta 

uppmärksamheten på undersökningen med hjälp av frågor och följdfrågor. Högström (2009, 

s.47) beskriver vidare att genom att hjälpa eleverna att rikta uppmärksamheten på 

undersökningen kommer elevernas förståelse för undersökningen att öka.  

 

Samtliga lärare i denna studie beskriver att eleverna inte är delaktiga vid planeringen av det 

undersökande arbetssättet. Lärarna beskriver att det är lärarna själva som planerar 

undervisningen utifrån läroplanen. Vidare beskriver de att eleverna kan vara delaktiga vid 

planeringen av mindre moment i undervisningen. Denna beskrivning ger även de lärare som 

intervjuades i studien av Högström, Ottander och Beckert (2010, s.84). Där framgick det att 

lärarna upplever det som svårt att låta eleverna vara med vid planeringen vilket även en av de 

lärare som intervjuades i denna studie poängterade. Lindahl (2003, s.15) visar i sin studie att 

elever önskar mer inflytande över sitt lärande för att de ska känna att undervisningen är 

meningsfull.  

 

Samtliga lärare beskriver att vid arbete med undersökningar är resultatet alltid öppet för 

eleverna. Vidare beskriver de att problem och metod är givna, med undantag från en lärare 

som beskriver att hen försöker göra uppgifterna så öppna som möjligt för eleverna då hen vill 
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att de ska testa sig fram helt på egen hand. I jämförelse med lärarnas svar och Schwabs (1962, 

s.55) beskrivning av de olika frihetsgrader vid arbete med undersökningar kan man konstatera 

att sju av åtta lärare planerar och genomför dessa uppgifter med frihetsgrad nivå 1 (se tabell 1, 

s.5). Vid nivå 1 är problem och metod givet och resultatet öppet. Den sista läraren planerar 

och genomför uppgifter med frihetsgrad nivå 3 där problem, metod och resultat är öppet. 

Gunnarsson (2008, s.143) beskriver att de uppgifter som är styrda av läraren medför att 

eleverna fokuserar på fel saker samt en osäkerhet hos eleverna. Osäkerheten som kan uppstå 

baserar sig på om de har gjort allt som skulle göras utifrån lärarens beskrivning (Gunnarsson 

2008, s.143). De sju lärare som arbetar med frihetsgrad nivå 1 kan Gunnarssons (2008, s.143) 

beskrivning stämma in då denna nivå är styrd av läraren. Kurtén-Finnäs (2008, s.236) ger en 

beskrivning att vissa elever inte uppskattar de undersökande uppgifterna som inte är styrda av 

läraren och kan uppleva dessa som negativa. Detta kan grunda sig i en svag självuppfattning 

hos eleven vilket kan leda till att eleven känner sig osäker vid arbete med dessa uppgifter 

(Kurtén-Finnäs 2008, s.236). Då en av lärarna i studien beskriver att hen har frihetsgrad nivå 

3, vilket är den frihetsgrad som är mest öppen, vid arbete med undersökande arbetssätt kan 

detta medföra att vissa elever upplever det som negativt utifrån Kurtén-Finnäs (2008, s.236) 

beskrivning.  

 

Mål lärare har gällande undersökande arbetssätt  

Samtliga lärare som intervjuades beskriver att ett mål de har med undersökande arbetssätt är 

att öka elevernas intresse men även engagemang och motivation. Detta resultat är något som 

även Johansson (2012, s.47), Högström (2009, s.37), Högström, Ottander & Beckert (2010, 

s.84) samt Berg, Löfgren & Eriksson (2012, s.39) visar i deras studier att lärare beskriver som 

ett mål de har med undersökande arbetssätt. Vidare beskriver lärarna i dessa studier att de 

även har som mål att eleverna ska tycka att undervisningen är rolig. Detta är något som fyra 

av de intervjuade lärarna i denna studie också beskriver som ett mål. Detta resultat 

överensstämmer med Deweys (1999, s.241) och det pragmatiska perspektivets förklaring som 

menar att barn har en medfödd dragning till att utforska, undersöka och hantera verktyg. Om 

uppgifter är planerade utefter dessa behov så kommer hela eleven att bli engagerad och hen 

behöver inte avlastas från annars tunga och hårda skolarbeten (Dewey 1999, s.11).  

 

Flertalet lärare beskriver att eleverna tycker det är roligt att arbeta praktiskt. De beskriver 

vidare att om eleverna tycker att något är roligt i undervisningen, ökar även intresset inom 

området. Johansson och Wickman (2012, s.58) poängterar vikten av att eleverna tycker att 

undervisningen är rolig. De menar att om eleverna hade tyckt att undervisningen varit tråkig 

hade de haft svårigheter att ta sig vidare i sitt arbete.  Några av de intervjuade lärarna i denna 

studie beskriver vidare att om eleverna tycker att något är roligt och intresset har ökat för 

ämnet, ökas även förståelsen inom området. Dewey (1999, s.188) stödjer detta och menar att 

teori inte kan förstås fullt ut om det helt saknas erfarenhet.  

 

Det viktigt att eleverna vet om syftet med undersökningarna beskriver ett flertal av de lärare 

som intervjuades i denna studie som poängterar att det är ett mål de har med undersökande 
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arbetssätt i undervisningen för de naturorienterande ämnena. Eleverna måste vara medvetna 

om varför de gör uppgifterna och att det finns ett syfte bakom. Undervisningen i de 

naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att med hjälp av 

systematiska undersökningar samt andra typer av källor söka svar på frågor som rör 

respektive ämne (Skolverket 2018, s.164, 174, 185). Detta mål som lärarna beskriver 

överensstämmer med de mål som Högström, Ottander och Beckert (2010, s.84) beskriver i 

deras intervjustudie. De menar att för att eleverna ska tycka att undervisningen är 

meningsfullt och lärorikt måste eleverna veta om syftet med undersökningarna. De beskriver 

vidare att genom att eleverna vet om syftet med uppgifterna kommer elevernas förståelse för 

naturvetenskap att öka (Högström, Ottander och Beckert 2010, s.84).  

 

Ett mål som flertalet lärare beskriver de har med undersökande arbetssätt är att koppla ihop 

teori och praktik och beskriver att detta arbetssätt är ett bra sätt att göra det på. Lärarna 

beskriver vidare att eleverna får en större förståelse samt lättare att förstå den svårare 

teoretiska delen genom att koppla ihop praktiska inslag med teoretiska. Denna beskrivning av 

lärande är något som stämmer överens med det pragmatiska perspektivets syn på lärande. 

Teori och praktik ska enligt den pragmatiska synen gå hand i hand då vissa delar av 

människan är praktiskt lagd, medan andra delar är teoretiskt lagd (Säljö 2017, s.243). Vidare 

beskriver Liedman (2017, s.693) att den pragmatiska kunskapssynen även står för att 

människan inte kan få kunskap genom att bara läsa, utan den verkliga förståelsen kommer 

genom handling. Detta är något som flertalet lärare poängterar i denna studie. Även i en studie 

som Högström (2009, s.39) gjort beskriver flertalet lärare att de mål som de anser vara 

viktigast med undersökande arbetssätt i undervisningen är att praktiskt visa det som talas om i 

teorin.  

 

Högström, Ottandet och Beckert (2006, s.58) visar att de lärare som intervjuades i deras studie 

beskriver att ett mål de har med undersökande arbetssätt är att anknyta vardagen och 

verkligheten med de naturorienterande ämnena i undervisningen. Detta är något som flertalet 

lärare i denna studie också beskrev som ett mål de har med det undersökande arbetssättet. 

Lärarna beskriver att de vill att eleverna ska förstå hur naturvetenskapen fungerar i vardagen. 

Detta resultat överensstämmer med den pragmatiska synen på kunskap som har en 

utgångspunkt i att skapa mening i lärandesituationer (Säljö 2017, s.242–243). Med detta 

menas att människan ska kunna använda sin kunskap i vardagen som därmed kommer hjälpa 

människan att hantera situationer hen möter.  

 

I läroplanen framkommer det att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att 

genomföra systematiska undersökningar i ämnena biologi, fysik och kemi (Skolverket 2018, 

s.165, 175, 186). Genom systematiska undersökningar ska eleverna ges förutsättningar att 

söka svar på frågor som rör respektive ämne (Skolverket 2018, s.164, 174, 185). De 

intervjuade lärarna poängterar att läroplanen har en stor inverkan och menar att de planerar 

och använder undersökande arbetssätt för att det står i läroplanen att det ska ingå i 

undervisningen.  
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Slutsats och fortsatt forskning   

Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur lärare arbetar med undersökande 

arbetssätt i de naturorienterande ämnena och vilka mål lärare har gällande undersökande 

arbetssätt i undervisningen. Resultatet visade att nästan alla lärare arbetade med undersökande 

arbetssätt genom material från NTA. Lärarna beskriver att de vid detta arbete ställer frågor 

och följdfrågor till eleverna för att de ska få en djupare förståelse över det som undersöks. Det 

är viktigt att planera undervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper inom 

ämnet beskriver majoriteten av lärarna. Vidare beskriver lärarna att eleverna inte är delaktiga 

under planeringen av detta arbete. Däremot är eleverna med och planerar mindre moment i 

undervisningen. Vid arbete med undersökningar är resultatet alltid öppet beskriver alla lärare. 

Däremot är problem och metod givna, med undantag från en lärare som beskriver att hen 

planerar undersökningar så öppet som möjligt för eleverna. Flertalet lärare beskriver att 

eleverna alltid är i grupp vid arbete med undersökande arbetssätt. Detta på grund av att 

materialet ska räcka, men även för att eleverna ska lära av varandra.  

 

Resultatet visade att lärarnas mål de har med det undersökande arbetssättet är att öka 

elevernas förståelse och intresse för de naturorienterande ämnena. Lärarna beskriver vidare att 

de har som mål att planera undervisning utifrån elevernas intressen. Att koppla ihop teori och 

praktik är även det ett mål de har med det undersökande arbetssättet.  

 

Denna studie har sin utgångspunkt i lärarnas perspektiv på det undersökande arbetssättet. Det 

skulle vara intressant i fortsatt forskning undersöka hur eleverna upplever det undersökande 

arbetssättet i de naturorienterande ämnena och om de själva upplever någon inverkan på deras 

inlärningsprocess.  
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Bilaga 1 - informationsbrev 

Information om deltagande i en undersökning om undersökande arbetssätt 

i de naturorienterande ämnena i grundskolans årskurser 4–6.  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Jag har nu påbörjat mitt andra examensarbete vid grundlärarprogrammet på Högskolan 

Dalarna och har till detta arbete valt att inrikta mig på de naturorienterande ämnena. Syftet 

med denna studie är att få mer kunskap om hur lärare arbetar med undersökande arbetssätt i 

de naturorienterande ämnena i grundskolans årskurser 4–6 och vilka mål och syften lärare har 

gällande undersökande arbetssätt i undervisningen.  

 

I studien kommer 6–8 verksamma lärare som undervisar i de naturorienterande ämnena för 

årskurserna 4–6 att intervjuas. Jag planerar att genomföra dessa intervjuer under veckorna 39 

– 40 på en tid som är passande för dig och du som informant behöver avsätta ca 30minuter. 

För att kunna återberätta dina svar så korrekt som möjligt kommer intervjun att spelas in. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Alla 

som medverkar i denna undersökning kommer att vara anonyma. Alla personnamn är fiktiva 

och kommuner och skolor nämns inte vid namn.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

 

Det insamlade materialet kommer enbart finnas tillgängligt för mig och de berörda lärarna på 

Högskolan Dalarna. När examensarbetet blivit godkänt kommer det insamlade materialet, 

som anteckningar och ljudinspelningar att raderas/förstöras. Undersökningen är 

forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

 

Sara Sahlén heter jag som genomför denna studie och är student vid grundlärarprogrammet på 

Högskolan Dalarna med inriktning årskurs 4–6. Jag är väldigt tacksam om du vill medverka i 

denna studie. Meddela mig ert intresse via e-post eller telefon.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Student    Handledare 

Sara Sahlén    Terje Hedström  

v16sasah@du.se   thd@du.se  

Ort och datum: ___________________  Ort och datum: __________________

  

Underskrift: ______________________  Underskrift: _____________________ 

 

  

mailto:v16sasah@du.se
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Bilaga 2 - intervjumall  

 

Datum: _____________ 

 

 Genomgång av de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Ljudinspelning okej?   

 Genomgång av studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur lärare arbetar med undersökande 

arbetssätt i de naturorienterande ämnena i grundskolans årskurser 4–6 och vilka mål lärare 

har gällande undersökande arbetssätt i undervisningen.  

 Hur arbetar lärare i årskurs 4–6 med undersökande arbetssätt i de naturorienterande 

ämnena? 

 Vilka mål har lärare i årskurs 4–6 gällande undersökande arbetssätt i undervisningen i 

de naturorienterande ämnena? 

 

 Något oklart gällande syfte och/eller frågeställningar? 

 Kort samtal om begreppet undersökande arbetssätt. 

 

Inledande frågor 
Vilken utbildning har du? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

 

Vilket/vilka naturvetenskapliga ämnen undervisar du i? 

 

  

Intervjufrågor 
I vilket/vilka naturvetenskapliga ämnen använder du dig av undersökande arbetssätt? 

 

Hur använder du undersökande arbetssätt i undervisningen för de naturorienterande ämnena?  

 

När du använder och planerar undersökande arbetssätt i undervisningen, tar du hänsyn till 

elevernas egna intressen och tidigare kunskaper? 

 

Varför använder du undersökande arbetssätt i undervisningen för de naturorienterande 

ämnena? 

 

Vad är din roll som lärare under dessa moment? 

 

I vilken utsträckning är eleverna delaktiga och självständiga i planering och genomförande i 

detta arbete? Är problem, metod och resultat givna eller öppna?  
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Vilka mål och syften har du med undersökande arbetssätt i NO undervisningen?  


