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Abstract: I tidigare forskning har det framkommit att lärares synliggörande av lärandemål 

i den naturorienterande undervisningen har en positiv effekt på elevernas lärande. Forskare 
menar att elevernas motivation till lärande ökar när de får ta del av vad de ska arbeta med och 
varför de förväntas att göra det. Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare i 
grundskolans lägre årskurser 1-3 arbetar med att synliggöra lärandemålen i NTA-
undervisningen. För att besvara studiens syfte har lärare i årskurs 1-3 som undervisar utifrån ett 
NTA-material observerats och intervjuats. Det resultat som har framkommit inom studien visar 
att lärarna som ingår i studien synliggör lärandemålen för eleverna i undervisningen. Under 
observationerna som genomfördes inom studien framkom det att lärarna synliggjorde 
lärandemålen genom olika metoder, visuellt, muntligt och praktiskt. Synliggörandet skedde 
under inledningen av samtliga undervisningstillfällen som observerades och i slutet av varje 
undervisningstillfälle återkopplade lärarna till lärandemålen tillsammans med eleverna. Under 
intervjuerna framkom det att lärarna ansåg det viktigt att synliggöra lärandemålen i 
undervisningen inom de naturorienterande ämnena för att öka bland annat elevernas 
begreppsförståelse. Resultatet visar också att synliggörandet av lärandemålen anpassas av 
lärarna utifrån elevernas ålder. Samtliga fyra lärare som ingår i studien anser att NTA-materialet 
ger dem goda förutsättningar att genomföra anpassningar utifrån elevgruppen som ska delta i 
undervisningens ålder. De fyra lärarna är eniga om att då eleverna blir medvetna om vilka mål 
undervisningen strävar mot ökar deras motivation till lärande. 
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1. Inledning 
 

Intresset för ämnet som den här studien behandlar har uppkommit utifrån upplevelser och 
erfarenheter från yrkesliv och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår i 
lärarprogrammet. Den skola där jag genomförde min senaste VFU-period vid och den skola 
där jag arbetar skiljer sig om man ser till storlek och upptagningsområde. Den ena skolan är 
en liten byskola med cirka 120 elever från förskoleklass till årskurs 6. Den andra skolan är en 
centralt belägen skola med ett elevantal på cirka 300 elever. Även på denna skola ryms elever 
från förskoleklass till årskurs 6. Skolorna ligger i två olika kommuner och i flera avseenden 
går det att se skillnader i elevernas skolgång utifrån vad de olika kommunerna valt att 
prioritera i skolfrågan. Dock har jag sett en stor likhet där båda skolorna arbetar utifrån att 
läraren ska synliggöra lärandemålen inför varje undervisningsmoment. Båda skolorna arbetar 
just nu aktivt med att ”all undervisning ska vila på vetenskaplig grund” (SkolL 1 kap. 5 §). 

Som en del av detta arbete ska lärare synliggöra lärandemålen som den planerade aktiviteten 
strävar mot för eleverna. Intentionen med att synliggöra lärandemålen för eleverna är att öka 
elevernas motivation till lärande då de får en förståelse för vad de ska arbeta med och varför de 
förväntas göra det (Wiliam 2013: 67 & 71). Att läraren synliggör målen med 
undervisningsmomentet för elever är också något som ständigt är återkommande i litteraturen 
för de kurser som ingår i lärarprogrammet. I majoriteten av kurserna uppmanas studenter att 
planera för aktiviteter där de även ska synliggöra lärandemålen för eleverna i undervisningen. 
Intresset för att undersöka just hur lärare arbetar med lärandemålen i NTA undervisningen har 
uppstått under samtal med lärare som arbetar med NTA. Vid flera tillfällen har jag talat med 
lärare som berättar att ”det är så enkelt med NTA och barnen älskar det”. Mina frågor med 
utgångspunkt i dessa samtal har då blivit ”vad är det som är så enkelt?”. Är det enkelt för att 
materialet redan är klart, beror det på att det finns tydliga kopplingar till läroplanen inom varje 
arbetsområde eller för att det finns en tydlig progression i hur arbetet ska genomföras? Jag 
kanske inte kan svara på alla dessa frågor i den här studien men tanken är att då syftet för studien 
är att se hur lärare synliggör lärandemålen i NTA-undervisningen kan jag få en bättre bild över 
hur lärare angriper NTA materialet och synliggör för eleverna varför de väljer att använda detta 
material.  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018) går det endast att 
hitta två meningar som behandlar lärarens skyldighet att informera elever om målen med 
undervisningen. I Läroplanens värdegrund står det ”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar 
vilka mål utbildningen har … ” (Skolverket 2018: 6).  Det står sedan lite längre ner i samma 
stycke ”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 
förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan.”. I Läroplanens 
andra kapitel, övergripande mål och riktlinjer (2018) går det inte under någon av rubrikerna att 
urskilja något stycke där de behandlar hur läraren bör upplysa eleverna om lärandemålen för 
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den planerade undervisningen. Forskning som denna studie bygger på visar hur synliggörandet 
av lärandemål kan hjälpa elever att få en djupare förståelse för lärandet (Lundahl 2011: 90). 
Utifrån den vetskapen kan det te sig märkligt att vikten av att synliggöra målen för lärandet inte 
nämns i det kapitel i Läroplanen (2018) som handlar om mål och riktlinjer. Kapitel 2 i 
Läroplanen (2018) är indelat i olika stycken: förklaring av underrubriken, mål, riktlinjer och 
läraren ska. Inte ens i någon av punkterna som står skrivna under ”läraren ska” återfinns någon 
antydan till att läraren bör synliggöra lärandemålen för sina elever. Detta kan jag ställa mig 
frågande till då det finns en motsättning i läroplanen där det står att skolan ska synliggöra målen 
med undervisningen för eleverna medan det å andra sidan inte nämns i riktlinjerna för läraren 
att denna skyldighet finns. Vem är det då om inte läraren som ska informera eleverna om vad 
som förväntas av dem i undervisningen? För att elever ska se den undervisning som de förväntas 
delta i som meningsfull är det viktigt att läraren förmedlar varför eleven förväntas lära sig detta. 
Vilka är de lärandemål som undervisningen är planerad för att uppnå? När elever känner till 
detta menar Balan och Jönsson (2014: 7) att det medför ett målstyrt fokus hos eleverna vilket i 
sin tur bidrar till en trygg och meningsfull lärmiljö. Då läraren synliggör målen med den 
planerade undervisningen för eleverna blir det tydligare för dem vad under momentet som det 
är viktigt att fokusera på (ibid.). 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka hur fyra grundskolelärare i årskurs 1–3 arbetar med att 
synliggöra lärandemålen för eleverna under arbetet med NTA i NO-undervisningen.   

 Hur arbetar de fyra lärarna som ingår i studien med att synliggöra lärandemålen för 
eleverna i arbetet med NTA? 

 Hur beskriver de fyra lärarna som ingår i studien att de anpassar synliggörandet av 
lärandemålen i NTA-undervisningen i relation till elevernas ålder? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs inledningsvis hur studien kopplar till grundskolans läroplan och därefter 
kommer några av de centrala begreppen för studien att lyftas fram. De begrepp som lyfts fram 
och presenteras under egna rubriker är NTA, lärande, lärandemål och motivation. Under 
rubriken ”tidigare forskning om att synliggöra lärandemål i undervisningen” framkommer det, 
utifrån andra studier som gjorts inom ämnet, vilka positiva effekter som har visats hos elever 
när lärare konsekvent arbetat med att synliggöra lärandemålen i undervisningen. Begreppen och 
den tidigare forskningen kommer tillsammans med det som framkommer under de kvalitativa 
studierna hjälpa författaren att besvara syftet för studien.  

 

3.1  Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och 
kommentarmaterial till kursplanerna i de naturorienterande ämnena               

 

Denna rubrik kommer att presenteras i två delar. Den första delen fokuserar på vad som står 
skrivet i kursplanerna i de naturorientande ämnena i grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmets läroplan (Skolverket 2018). Den andra delen fokuserar på kommentarmaterialet 
för de naturorienterande ämnena som Skolverket (2017a, 2017b & 2017c) har tagit fram för att 
skapa en större förståelse för det som står skrivet i samtliga skolämnens kursplaner.  

 

3.1.1 Kursplanerna för de naturorientande ämnena 
 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2018) står 
det att eleverna i slutet av årskurs 3 ska ha uppnått så kallade kunskapskrav i ämnena biologi, 
fysik och kemi. Fortsättningsvis i studien kommer ämnena biologi, fysik och kemi benämnas 
som ”de naturorienterande ämnena”. Inom undervisningen av de naturorienterande ämnena ska 
eleverna arbeta mot att tillägna sig kunskaper om sin närmiljö, livscykler hos djur och växter 
samt hur naturen förändras i samband med våra årstidsväxlingar. Eleverna ska även lära sig mer 
om människokroppen och hälsa samt kunna diskutera runt dessa ämnen (Skolverket 2018: 168, 
169, 179, 190 & 191). Läraren ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för att kunna 
föra samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt kopplat till elevernas lek och rörelse. Inom de 
naturorienterande ämnena ska eleverna även tillägna sig kunskaper om olika material och om 
hur material kan sorteras. De ska även lära sig mer om blandningar och lösningar och hur de 
kan separeras med enkla metoder. Ljus, ljud, vatten och luft är företeelser i vår miljö som 
eleverna ska iaktta och sedan samtala om (ibid). Inom dessa undervisningsområden som nämnts 
ovan ska eleverna lära genom att genomföra observationer och undersökningar. När eleverna 
arbetar med dessa undersökande arbetssätt ska läraren även ge dem möjligheter att utveckla 
sina kunskaper i att jämföra sina och andras resultat samt att dra kopplingar till tidigare 
erfarenheter. I undervisningen av de naturorienterande ämnena ska eleverna tillägna sig 
kunskaper om enklare naturvetenskaplig dokumentation genom olika uttrycksformer. 
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Dokumentationen ska eleverna i slutet av årskurs 3 kunna använda sig av som underlag i samtal 
och diskussioner (ibid.).  

De teman som NTA har tagit fram är utformade efter skolans styrdokument. Tanken med de 
olika teman som finns är att ge lärare ett stöd i undervisningen med material som främjar 
elevernas kunskaper i att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt. Det ger även eleverna 
möjlighet att utveckla sin förmåga att samtala och argumentera inom de naturorienterande 
ämnena (Naturvetenskap och teknik för alla, 2019).  

 

3.1.2 Kommentarmaterial till de naturorienterande ämnena  
 

Kommentarmaterialet (Skolverket 2017a, Skolverket 2017b & Skolverket 2017c) beskriver 
tydligt vilka kunskaper undervisningen i de naturorienterande ämnena syftar till att utveckla 
hos eleverna. I kommentarmaterialet för bologi-, fysik-, och kemiämnet står det att eleverna i 
undervisningen inom de naturorienterande ämnena ska ges möjligheter att utveckla kunskaper 
som möjliggör att de kan medverka i olika samhällsdebatter (Skolverket 2017a: 5, Skolverket 
2017b: 5 & Skolverket 2017c: 5). Det står även i kommentarmaterialen att eleverna ska utveckla 
kunskaper om hållbar utveckling utifrån innehållet i de tre kursplanerna (ibid.).  I 
kommentarmaterialen (Skolverket 2017a: 6, Skolverket 2017b: 6 & Skolverket 2017c: 6) för 
de naturorienterande ämnena står det att undervisningen ska innehålla systematiska 
undersökningar där eleverna där eleverna arbetar med olika material för att ta reda på saker. De 
menar att syftet med att låta eleverna arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt inom ämnena är 
att eleverna utvecklar kunskaper om hur man tar reda på saker och eleverna får en insyn i 
ämnenas möjligheter och begränsningar när det kommer till att behandla och förklara olika 
frågor. Kommentarmaterialen (ibid.) beskriver långsiktiga mål inom undervisningen där 
eleverna arbetar med systematiska undersökningar. Det långsiktiga målet innebär att eleverna 
utvecklar kunskaper i att genomföra systematiska undersökningar inom de naturorienterande 
ämnena. Detta innebär att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera frågor, välja 
undersökningsmetod, planering av undersökningen, hantering av material och utrustning och 
hur man i slutet av undersökningen värderar resultat och drar slutsatser (ibid.).  

Eleverna ska i undervisningen inom de naturorienterande ämnena ges möjligheter att utveckla 
förståelse för ämnesspecifika begrepp. Syftet med att eleverna ska bli förtrogna med de 
ämnesspecifika begreppen har sin grund i att eleverna ska utveckla sin förmåga att beskriva och 
förklara olika samband och händelser i naturen, samhället och inuti oss människor. När eleverna 
får en förståelse för begreppen samt teorier och modeller inom biologi-, fysik- och kemiämnet 
ökar deras kunskaper i att resonera och värdera resultat i olika naturvetenskapliga 
undersökningar (Skolverket 2017a: 8-9, Skolverket 2017b: 8-9 & Skolverket 2017c: 8). När 
eleverna utvecklar sina kunskaper och blir mer förtrogna med begrepp, modeller och teorier 
inom de naturorienterande ämnena ökar deras kunskaper i att bearbeta frågeställningar och att 
formulera nya (ibid.).  
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3.2  NTA – Naturvetenskap och teknik för alla 
 

Enligt NTA (Naturvetenskap och teknik för alla 2019) är varje tema utformat efter skolans 
styrdokument. De menar även att de teman som utformas bygger på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. NTA undervisningens syfte är att ge elever i grundskolan verktyg för att 
finna strategier för att lösa problem inom naturvetenskap och teknik. Förmågan att finna 
strategier hjälper i sin tur eleverna att inta ett analyserande- och kritiskt förhållningssätt som 
eleverna kan använda även i skolämnen som inte ingår i de naturvetenskapliga ämnena (ibid.). 
Naturvetenskap och teknik för alla är ett koncept som bygger på att kommuner och friskolor 
kan ansluta sig till projektet. När de är anslutna kan de välja att utbilda sin personal inom olika 
teman. När en kommun anslutit sig är det skolorna i sin tur som har som ansvar att låta sin 
personal gå utbildningarna (Naturvetenskap och teknik för alla, 2019). Idag finns det 8 teman 
anpassade för årskurs 1-3. För varje tema ingår en utbildning för lärare med lärarhandledning 
och det material som läraren behöver i undervisningen tillsammans med eleverna (ibid.). 
Ekborg och Lindahl (2006) har genomfört en utvärdering av hur NTA undervisning fungerar 
som en kompetensutveckling för lärare. Denna utvärdering visar att många lärare är positiva till 
temautbildningarna. Det finns dock en grupp lärare som inte har en fullt lika positiv inställning, 
och det är de som innehar en lärarutbildning där naturvetenskap och teknik ingår. De menar att 
de i väldigt liten utsträckning lär sig något nytt genom arbetet med NTA. Dessa lärare anser 
även att de ges större möjlighet till egen utveckling då de själva står för planering och material 
inom naturvetenskap- och teknikundervisningen (Ekborg och Lindahl 2006: 4). Det 
framkommer även i utvärderingen att lärare uttryckt ett behov av en större fördjupning för varje 
temas innehåll under utbildningarna (ibid.). 

För de teman som är utformade för grundskolan finns det en tydlig arbetsgång som läraren ska 
förhålla sig till i undervisningen. Det första steget i denna arbetsgång är ”mål för uppdraget” 
(ibid.). Exempelvis för temat fast eller flytande är syftet med undervisningen att eleverna ska 
få kunskap om att ”materia kan finnas i fast form eller flytande form (vätska). Varje form (fas 
eller tillstånd) har olika egenskaper (ibid.). Syftet finns även konkretiserat med anpassning till 
den årskurs temat är utformat för. Det elevanpassade syftet för temat fast eller flytande är ”Fasta 
ämnen och vätskor har unika egenskaper. Tester kan avslöja egenskaper som inte kan uppfattas 
av våra sinnen” (ibid.). I sammanfattningen av den utvärdering som Ekborg och Lindahl (2006) 
genomfört skriver de att det går att urskilja en brist i undervisningen när det kommer till bland 
annat målbeskrivning. De menar att de under arbetet med utvärderingen kunnat urskilja en 
oroväckande föreställning hos lärarna för hur arbetet med NTA går till och vad det leder till. 
Föreställningen innebär att lärarna inte utvecklar undervisningen med NTA materialet på grund 
av att de upplever att eleverna är nöjda med undervisningen (Ekborg och Lindahl 2006: 3). 
Ekborg och Lindahl (ibid.) anser att lärare som använder sig av NTA materialet i 
naturvetenskap- och teknikundervisningen hela tiden bör ställa sig frågorna ”vad lär sig 
eleverna egentligen och hur vet man det?”.  
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3.3 Lärande 
 

Syftet för studien är att undersöka hur lärare arbetar med att synliggöra lärandemålen för elever 
i NTA undervisningen. Att synliggöra lärandemålen för elever innebär att göra dem medvetna 
om sitt eget lärande, vilka eller vilken kunskap undervisningsmomentet har för avsikt att uppnå 
eller utveckla (Ersgård 2016: 74). För att förstå begreppet lärandemål ska det i det här avsnittet 
först diskuteras om vad begreppet ”lärande” innebär. När läraren synliggör lärandemålen för 
eleverna visar hen vad eleverna strävar efter att lära sig. Men vad innebär det att lära och finns 
det olika sätt att se på hur ett lärande går till? Många människor har genom tiderna försökt att 
förklara vad begreppet ”lärande” innebär. En av dessa människor var Platon som menade att 
alla människor föds med inneboende, medfödda kunskaper (Marton och Booth 2000: 17). 
Marton och Booth (ibid.) förklarar att Platon trodde att varje människas själ var odödlig. Den 
fysiska människan avled men själen vandrade vidare till nästa människa. Själen bevarade alla 
kunskaper som de människor själen ”levt” i tillgodogjort sig. Platon menade att människan som 
själen vandrar vidare till glömmer att själen levt i en annan kropp men med rätt stöttning från 
omgivningen kan dess tidigare inlärda kunskaper användas (ibid.). Flera forskare stödjer detta 
argument att lärande är något som börjar inom oss. En av dessa forskare är Piaget. Han använder 
sig av begreppen assimilation och ackommodation (Halldén 2011: 137-138). Assimilation 
innebär att varje enskild individ redan från födseln förfogar över kunskaper (exempelvis sug- 
och gripreflex). Med hjälp av de kunskaper människan redan innehar kan hen tolka och 
analysera de upplevelser och dilemman som hen ställs inför (Halldén 2011: 134). 
Ackommodation och assimilation går hand i hand, det ena föder det andra. Ackommodation 
innebär att de kunskaper som människan har genom assimilation får en form av respons från 
omgivningen. Det är med hjälp av denna respons som ny kunskap och människans utveckling 
av förmågor uppkommer enligt Piaget (Halldén 2011: 139).   

Vygotskij hävdade motsatsen, han ansåg att lärande är något som sker genom påverkan utifrån. 
Enligt detta perspektiv på lärande är lärande något som sker i samspelet mellan individer där 
individerna finner stöd från varandra för att utvecklas vidare (Säljö 2011: 167). De kunskaper 
som människan redan tillgodogjort sig kan i sin tur hjälpa hen att utvecklas vidare 
kunskapsmässigt. Till hjälp behöver den kunskapssökande människan en annan person som har 
större kunskaper inom ämnet. Denna person blir att fungera som en lots mot högre kunskap. 
När detta lärande sker menade Vygotskij att människan befinner sig i den proximala 
utvecklingszonen (ibid.).  

Dessa teorier skiljer sig i synen på hur lärande hos människor går till.  Marton och Booth (2000: 
60-61) hänvisar till ett elevexempel där de menar att lärande kan ske genom en växelverkan 
mellan yttre och inre påverkan på lärandet. Skolelever kan använda lärande för att enbart kunna 
genomföra en specifik skoluppgift. Lärande kan å andra sidan innebära att en skolelev istället 
använder sina kunskaper som hen tillägnar sig under arbetet med en specifik skoluppgift för att 
skapa nya kunskaper och insikter om den värld vi lever i. Lärandet blir genom det senare 
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synsättet på kunskapstillägnande något mycket större och öppnar upp fler möjligheter för elever 
på deras väg att utveckla sina förmågor (Marton och Booth 2000: 60).  

 

3.4 Lärandemål 
 

Marton och Booth (2000: 16) skriver om den konversation som ska ha ägt rum mellan Sokrates 
och Menon någon gång runt år 400 f.Kr. Under konversationen ska en fråga om lärande ha 
ställts där det konstaterats att de båda som ingår i konversationen inte har några förkunskaper 
om ämnet som konversationen berör. Det är i samband med detta konstaterande som Menons 
paradox växer fram. Menon menar nämligen att om man inte har några kunskaper inom ett 
ämne hur kan man då söka efter nya kunskaper inom ämnet? Om någon nu skulle välja att gå 
emot Menons Paradox hur kan personen då veta om hen finner det hen söker? En annan fråga 
som Menon ställde sig är ”hur kan man söka efter någonting när man inte vet vad det är?” 
(ibid.). Detta är även något som Ersgård (2016: 74) diskuterar. Han skriver om ett synligt 
lärande där han menar att det som ska läras inte enbart behöver vara synligt, lärandet behöver 
även vara förståeligt för både elever och lärare. Det måste från början i undervisningen vara 
tydligt för eleverna vad de förväntas lära sig.  

Anledningen är enligt Ersgård (ibid.) att om eleverna inte vet vad de förväntas lära kan de inte 
veta när de erhållit kunskaper inom ämnet. Detta överensstämmer i mångt och mycket med vad 
som framkommer i konversationen mellan Menon och Sokrates. Ersgård (2016: 77) hänvisar i 
sin text till John Hattie som bedrivit forskning inom skolan där han kommit fram till slutsatser 
som även de kan jämföras med vad Menon och Sokrates talade om för över 2400 år sedan. 
Hattie (i Ersgård 2016: 77) talar om motivation att lära och tillägna sig nya kunskaper. Han 
anser att det är en av lärarnas viktigaste uppgifter att motivera sina elever att ingå i en kontext 
där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper (inom den här studien innebär 
kontexten NTA-undervisningen som lärarna genomför vid observationstillfällena). Något som 
Hattie (ibid.) anser motivera elever är när de får vetskap om vad syftet och målet med 
undervisningen är. När eleverna vet vad de förväntas lära sig har de ett mål att sträva mot. 
Marton och Booth (2000: 180) diskuterar att lösningen på Menons paradox är att inte se lärande 
som något som människan erhåller från världen. Att lära sig innebär istället att människan hela 
tiden tillägnar sig kunskaper som hen kan använda sig av i den kunskapsutveckling som hen 
behöver för att leva i världen. Marton och Booth (ibid.) anser att vi inte ska se lärande som 
något som antingen påverkas av människans ”inre” kunskaper (Piagets tankar om assimilation 
och ackommodation (Halldén 2011:137-138)). De menar att lärande å andra sidan inte ska ses 
som något som enbart sker genom yttre påverkan (Vygotskij (Säljö 2011: 167)). Istället ska 
lärande ses som ett fenomen som människan tillägnar sig genom de förändringar som sker i 
världen (Marton och Booth 2000: 179-180). Som hjälp för att eleverna ska kunna tillägna sig 
dessa kunskaper om världen finns läraren som stöttning (Säljö 2011: 167). Skolverket (2018: 
5) skriver att skolans uppgift är att ”låta varje enskild finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet …”. Skolans uppdrag är att hjälpa eleverna tillägna sig de kunskaper 
som Marton och Booth (2000: 179-180) menar att människan hela tiden strävar efter att tillägna 
sig för att leva i världen. När läraren synliggör lärandemålen för eleverna hjälper läraren dem 
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att förstå vad det är de behöver sträva mot för att tillägna sig kunskaper som de kan använda 
sig av i samhället (Lundahl 2011: 89).  

Wiliam (2011: 72-73) påpekar att det finns vissa fallgropar lärare måste akta sig för i arbetet 
med att synliggöra lärandemålen för eleverna. Det finns lärare som inför varje moment 
synliggör lärandemålen för eleverna men som inte återkopplar till målet någon mer gång under 
lektionen. Wiliam (ibid.) kallar detta för ”mål för gallerierna”. Han menar att lärare behöver 
återkoppla till lärandemålen tillsammans med eleverna under lektionen för att synliggöra för 
eleverna om de uppnått lärandemålen under lektionen. Genom att läraren gör detta synliggörs 
även lärandet för eleverna. En annan fallgrop som Wiliam (2011: 72) diskuterar är att inte 
konkretisera lärandemålen för eleverna så mycket så att lösningen på ett problem presenteras 
för eleverna i målsättningen för momentet. Med detta avser han att lärare inför varje 
undervisningsmoment måste reflektera över vad det är hen vill att eleverna ska lära sig och hur. 
Utifrån detta konstrueras sedan lärandemålen som en vägledning för att nå målen. Målen ska 
vara något som eleverna kan sträva efter att uppnå med hjälp av tidigare kunskaper och med 
det material de har tillgodo under momentet för att tillägna sig nya kunskaper. Lärandemålen 
ska alltså inte tala om för eleverna hur de ska tillägna sig kunskap. De ska hjälpa eleverna att 
förstå vad undervisningen syftar till att lära dem (Wiliam 2011: 73-74).  

 

3.5 Motivation 
 

Ryan och Deci (2000: 54) skriver att det finns två olika typer av motivation. Det ena är 
motivation som kommer inifrån, det vill säga från den enskilda individens intressen och vad 
hen anser vara viktigt. Den andra typen av motivation kommer utifrån. Det kan exempelvis vara 
motiverande för en människa att genomföra en uppgift om hen belönas med något efteråt. I ett 
klassrum finns det många faktorer representerade som kan ha en motiverande inverkan på 
eleverna. Läraren bör dock ha i åtanke att olika saker är olika motiverande för eleverna (Ryan 
och Deci 2000: 56). Lundahl (2011: 63) anser att det har skett en förändring för vad som kan 
vara en faktor för yttre motivation. Tidigare kunde man se att eleverna strävade mot ett 
prestationsinriktat mål medan dagens lärare istället ger sina elever kunskaper att sträva efter. 
Det viktiga är inte vilket resultat som eleverna får, det viktiga är vilka kunskaper och 
erfarenheter eleverna tillgodogör sig på vägen mot resultatet (ibid.). När eleverna tilldelas 
lärandemål i undervisningen får de något att sträva mot. Den yttre motivationen omvandlas 
inom eleverna till en inre motivation (Lundahl 2011: 159). Lärare behöver ändå ha i åtanke att 
lärandemål inte betyder att alla elever finner en inre motivation. Den inre motivationen hos 
eleverna infinner sig endast om de finner ett intresse för uppgiften eller i kunskapstillägnandet 
på vägen mot resultatet (Ryan och Deci 2000: 56). För att motivera elever är det viktigt som 
Lundahl (2011: 159) skriver att läraren efter undervisningen återkopplar till eleverna vad de lärt 
sig under undervisningsmomentet. När eleverna får en förståelse för vad de kan lära sig ökar 
motivationen hos elevgruppen (ibid.).  
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3.6 Tidigare forskning om att synliggöra lärandemål i undervisningen 
 

Enligt Skolverket (2011: 12) är det viktigt att lärare konkretiserar de olika delarna i 
kursplanerna för att förstå vilka kunskaper varje arbetsområde syftar till att ge eleverna. Utifrån 
denna förståelse kan läraren sedan utveckla undervisningen för att ge eleverna möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt. För läraren är målet med undervisningen att ge eleverna de 
verktyg som behövs för att de ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För 
att eleverna ska ges bästa förutsättningar för att nå nya kunskaper menar forskare att eleverna 
behöver informeras om vilka kunskaper och förmågor de arbetar mot att uppnå i skolarbetet 
(Florin Sädblom 2015: 39–40). Florin Sädblom (ibid.) skriver att det är utifrån kursplanernas 
olika delar som läraren utformar lärandemål som eleverna ska sträva mot i den planerade 
undervisningen. Då läraren utformar lärandemål och konkretiserar kursplanernas innehåll för 
eleverna gör hen det utifrån sina tolkningar av innehållet i läroplanen. När läraren gör dessa 
tolkningar innebär det att hen behöver inneha kunskaper om kursplanernas centrala innehåll 
som beskriver vad eleverna ska arbeta utifrån (ibid.). Även Thorsten (2014: 128) beskriver hur 
läraren behöver ha en god inblick i vad eleverna ska arbeta med utifrån läroplanen och hur 
lärandemålen för undervisningen ska framföras till eleverna. Lärarens didaktiska val påverkar 
på så vis elevernas kunskapsinhämtning. I studien har Thorsten observerat undervisningen i 
skrivande av berättelser. Under observationerna har eleverna varit indelade i grupper där 
undervisningssättet har varierat. Resultatet hos den första elevgruppen visar att de elever som 
ingick i gruppen inte förbättrade sin förmåga att skriva en berättelse. Detta kan bero på lärarens 
bristande kunskaper om vad som skulle förmedlas till eleverna. Enligt Thorstens (ibid.) 
observationer var läraren otydlig med vilka lärandemålen med uppgiften var för eleverna. Den 
undervisande läraren i den andra gruppen elever som Thorsten (ibid.) observerade framförde 
syftet med lektionen till eleverna. Läraren i denna grupp upplevdes även mer säker på vad hen 
ville förmedla till eleverna. De elever som ingick i den här gruppen utvecklade sitt skrivande 
vilket kan härledas till lärarens didaktiska val. Många ser det som en självklarhet att det alltid 
sker en kunskapsutveckling hos elever som ingår i en undervisningssituation. Det som 
framkommer i Thorstens (ibid.) studie motbevisar detta antagande då studien istället visar att 
det är lärarens didaktiska val som påverkar elevernas kunskapsutveckling.  
 
Hur elevers kunskapsinhämtning påverkas av att läraren delger dem lärandemålen under 
lektionens början är även något som Johansson och Wickman studerat (2011). I deras studie 
undersöker de hur elevers lärandeprogression påverkas av de didaktiska val lärare gör genom 
att sätta upp olika mål för NO undervisningen. De menar att lärare sätter upp mål för 
undervisningen som de delger eleverna men de har även ett mer långsiktigt mål med varför de 
bedriver den undervisning de gör som kan kopplas till läroplanen (Johansson & Wickman 2011: 
1). Författarna skriver att de mål som läraren delger eleverna hjälper eleverna framåt mot att nå 
det långsiktiga målet med undervisningen. Johansson och Wickman (2011: 2) anser att när 
läraren synliggör lärandemålen för eleverna i undervisningen hjälper detta dem att bland annat 
förbättra sin begreppsanvändning. Observationen har genomförts under en lektion där eleverna 
arbetar med NTA inom temat rörelse och konstruktion där syftet med lektionen är att ”eleverna 
ska lära sig mer om hur friktion påverkar rörelse” (Johansson & Wickman 2011: 1-2). I studien 
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presenterar författarna två samtal som de observerat. Det första samtalet bygger på ett 
experiment som eleverna har genomfört då de har fått bygga en bil som de sedan kört med och 
utan däck för att undersöka skillnaden. Under samtalet använde inte eleverna ordet friktion en 
enda gång. Eleverna använde istället vardagsord som kan ses som synonymer för begreppen 
friktion och rörelse som var det som eleverna egentligen skulle undersöka under lektionen. Att 
eleverna inte använde begreppen friktion och rörelse kan ha att göra med att läraren inte 
använde sig av begreppen under lektionens inledning (Johansson & Wickman 2011: 5-6). 
Eleverna presenterades för begreppet friktion först senare under lektionsmomentet då läraren 
nämnde ordet friktion. Detta återger Johansson och Wickman (2011: 7) i samtal 2. Dock 
nämnde läraren begreppet friktion endast två gånger under hela lektionen för eleverna. Det 
studien visar är att om läraren inledningsvis synliggjort lärandemålet för eleverna kan 
begreppsanvändningen redan i samtal 1 ha sett annorlunda ut. Även om eleverna ännu inte varit 
förtrogna med begreppet friktion hade någon kanske valt att använda det i diskussionen vilket 
hade kunnat vara till hjälp för alla elevers begreppskunskap (Johansson & Wickman 2011: 6, 
8).  
 

När läraren i sin undervisning beskriver för eleverna vad lärandemålet för aktiviteten är anser 
Dishon-Berkovits (2014: 332, 335) att eleverna ges större möjligheter till utveckling. Det har 
även genomförts studier där forskare har jämfört kunskapsresultat hos elever. Eleverna som 
deltog i studien har antingen tilldelats ett prestationsmål, ett lärandemål eller ett ”gör ditt bästa” 
mål. Det framkom i studien att de elever som tilldelades ett lärandemål hade tillägnat sig större 
kunskaper inom ämnet än de elever som tilldelats prestations- eller ”gör ditt bästa” mål. Det 
resultat som framkommer i studien är att då lärare synliggör lärandemålen för eleverna påverkas 
deras lärande positivt. Elevers kunskapsutveckling gynnas av att veta vad de ska utveckla 
istället för att ha som mål att göra något bra (ibid.). Wiliam (2011: 77) menar dock att det finns 
ett problem när lärare talar om lärandemål. Problemet anser han vara att lärare verkar ha svårt 
att skilja på begreppen lärandemål och läraktiviteter. En läraktivitet är den uppgift som läraren 
planerat att eleverna ska genomföra medan lärandemål syftar mot de kunskaper eleverna ska 
ges möjlighet att tillägna sig under arbetet med uppgiften. En stor fördel med att undervisa 
utifrån lärandemål är att läraren skapar ett klimat i klassrummet där alla elever strävar mot 
samma mål där elevernas olikheter inte blir lika påtagliga som då eleverna har olika mål 
uppsatta utifrån var de befinner sig kunskapsmässigt (Wiliam 2011: 76). Oavsett vilken 
socioekonomisk bakgrund, kultur, intresse eller liknande varje enskild elev har kan ett 
lärandemål påverka deras motivation till lärande (Ryan och Deci 2000: 54). När läraren 
synliggör lärandemålen för sina elever skapar läraren en motivation. Eleverna motiveras till att 
nå de lärandemål uppgiften har som syfte att eleverna ska tillgodogöra sig. Ryan och Deci 
(2000: 55) skriver att de upplever att många elever inte finner lärarens uppgifter tillräckligt 
intressanta. Utifrån denna iakttagelse menar de att en av de största och viktigaste uppgifterna 
för lärare är att hitta vägar inom undervisningen som hjälper eleverna att bli motiverade.   
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4. Teoretiska kopplingar  
Ett läroplansteoretiskt perspektiv handlar om hur de som arbetar inom skolan förhåller sig till 
de styrdokument som finns. Teorin innebär att dessa styrdokument hela tiden är i ständig 
förändring i samband med att det samhälle som vi lever i konstant utvecklas och kräver nya 
kunskaper av oss människor. Då denna studie handlar om hur lärare synliggör lärandemålen i 
NTA undervisningen för elever kommer läroplansteorin att användas då en stor del av teorin 
handlar om att lärare ska utforma sin undervisning på ett sätt som gynnar elevernas 
kunskapsutveckling.  

 
4.1 Läroplansteori 

 

Inom alla skolsystem finns en läroplan som lärare ska förhålla sig till i sin undervisning. 
Läroplanen innebär att det finns uppsatta mål för undervisningen som ska leda till resultat 
(Lundgren 2014: 142). Inom varje läroplan kan man urskilja en läroplanskod. Läroplanskoden 
innefattar de metoder som lärare använder sig av för att deras elever ska tillägna sig kunskaper 
inom ett ämne. Även att utforma lärandet på ett sätt som ger eleverna förutsättningar att tillägna 
sig kunskaper för att ta sina kunskaper till nästa nivå innefattas i läroplanskoden. Denna kod 
står inte nedskriven någonstans i läroplanen. Den bygger på lärares tolkningar av hur 
undervisningen bör utformas efter de delar som läroplanen består av (Lundgren 2014: 145-146). 
Innehållet i undervisningen utgår alltid från hur samhället inom vissa sektorer är konstruerat. 
Dessa sektorer som läraren i planeringen av undervisningen bör ta hänsyn till är: de 
ekonomiska-, kulturella- och sociala strukturerna (Lundgren 2014: 140). Syftet med studien är 
att undersöka hur lärare i grundskolans lägre åldrar 1-3 arbetar med att synliggöra lärandemålen 
i NTA undervisningen. Att som lärare synliggöra lärandemålen i undervisningen är inget som 
lärare har någon skyldighet att göra. Valet att synliggöra lärandemålen i undervisningen bygger 
på om lärare anser detta vara värdefullt för eleverna att ta del av.  

Det samhälle vi lever i är i ständig förändring, och denna förändring av samhället medför nya 
krav på den undervisningen som sker i klassrummen runt om i Sverige. Lundgren (2014: 141) 
menar att precis som samhället hela tiden förändras, förändras även synen på vad undervisning 
innebär. Att läraren hela tiden bör vara insatt i vad samhället kräver av eleverna och ta hänsyn 
till detta i de didaktiska valen går också att utläsa i Läroplanen (Skolverket 2018: 7). Där står 
det bland annat att skolan har som uppgift att ge eleverna kunskaper och värden som gynnar 
dem i samhällslivet där de ska leva och ingå i arbetsliv. Skolan har ett stort ansvar för att 
förbereda barn och ungdomar för de uppgifter samhället kommer kräva av dem i myndig ålder 
(ibid.). Enligt läroplansteorin måste skolans aktörer ständigt ha denna förändring i åtanke och 
utgå från två frågeställningar i planerandet av undervisning: ”Vad är värt att veta?” och ”vad är 
den sociala innebörden av detta vetande?” (Lundgren 2014: 140). Det centrala som 
läroplansteorin behandlar är uppfattningar inom undervisning för hur kunskap kan förstås. 
Lärare som genomför och planerar undervisning måste också känna till vad det samhälle som 
hen lever och verkar i kräver för kunskaper. Inom läroplansteorin är innehållet i undervisningen 
viktigt. För att förstå lärande blir det viktigt att läraren i sin planering hela tiden reflekterar över 
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vad som ska undervisas och hur det ska läras ut. Utifrån detta sätt att tänka i planeringen av 
undervisning uppkommer de didaktiska frågeställningarna varför och hur.  (Lundgren 2014: 
140, Lundgren 2014: 141).  

Natur och teknik för alla är en kompetensutveckling för skolor inom de naturvetenskapliga 
ämnena och teknik (Natur och teknik för alla 2019). Materialet har tagits fram då man sett att 
det funnits ett behov på skolor runt om i landet att utbilda lärare vidare inom naturvetenskap 
och teknik. Undervisningen bygger på dagens läroplan med fasta på de kunskaper som eleverna 
anses behöva för att leva i samhället (Marton och Booth 2000: 180). 

 
4.1.1 Läroplanskoder 
 

Varje läroplan innefattar ett innehåll som består av flera olika grundprinciper. Det är dessa 
grundprinciper som eleverna ska bygga sina kunskaper utifrån (Lundgren 2014: 145). Genom 
tiderna är det många olika tankar som påverkat de olika läroplanernas innehåll. Lundgren (2012: 
50) har valt att sammanställa dessa tankar genom att se hur dessa skiljer sig för olika 
tidsperioder. Han menar att man sedan kan se att dessa tidsperioder innehar gemensamma 
grundläggande principer för hur undervisningen ska genomföras i skolorna. Det är principerna 
som ligger till grund för de fyra läroplanskoder som Lundgren tagit fram. Lundgren (ibid.) 
skriver att begreppet kod innebär att skapa mening, att göra något förståeligt för någon som inte 
äger stor kunskap om ämnet. När Lundgren (2012: 50) delar in synen på lärande i olika 
tidsperioder hjälper han oss att förstå att läroplansteorin är en teori som är i ständig förändring 
och påverkas av hur samhället ständigt förändras. Detta kan hjälpa oss att förstå varför synen 
på vad som ska ingå i undervisningen förändras. Att lärare ska arbeta med att synliggöra 
lärandemålen för eleverna är relativt nytt i den Svenska skolan och har framkommit utifrån 
forskning som visar hur elevers motivation och resultat påverkas positivt när de får ta del av 
vad de förväntas lära i undervisningen (Wiliam 2013: 68).  

 

4.1.2 Klassisk läroplanskod 
 

Den första läroplanskoden kallar Lundgren (ibid.) för den klassiska läroplanskoden. Grunden 
inom den klassiska läroplanskoden innebar att lära eleverna efter det som ansågs rätt för den 
tiden. Eleverna skulle formas av skolan (Lundgren 2012: 51). Inom denna tidsperiod låg fokus 
på vad eleverna skulle lära sig. Begreppen hur och varför som dagens undervisning utökats med 
var inte lika viktiga (Lundgren 2014: 140, Lundgren 2014: 141).  Det viktigaste var att eleverna 
lärde sig (ibid.). Lundgren (ibid.) ger ett exempel utifrån en av företrädarna för den klassiska 
läroplanskoden som menar att ”elevernas tanke bör tuktas, skärpas och bildas i vetenskapens 
skola”.  
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4.1.3 Realistisk läroplanskod 
 

Under denna tidsperiod började man ifrågasätta synen på undervisning inom den klassiska 
läroplanskoden. Ett nytänkande där alla var inkluderade och skolan började ses som ”en skola 
för alla” trädde fram (ibid.). Läsförmågan ökade hos befolkningen inom denna tidsperiod vilket 
ledde till ökad kunskap hos invånarna. Den ökade kunskapen hos befolkningen ledde i sin tur 
till att kyrkans och statens makt började ifrågasättas (ibid.). Det som sker när en ny typ av 
undervisning träder fram är att lärarna ställs inför nya didaktiska utmaningar. Thorsten (2014: 
129) skriver att det är lärarens didaktiska val som påverkar elevernas kunskapsutveckling. 
Utifrån detta påstående kan man anta att lärarna ändrade sitt sätt att undervisa då läsförmågan 
ökade hos befolkningen. Lundgren (2012: 51) skriver att under den här tidsperioden utökades 
också antalet ämnen i skolan då samhället krävde andra kunskaper än tidigare 

 

4.1.4 Moralisk läroplanskod 
 

Undervisningen inom den här tidsperioden präglades av att nya politiska åsikter uppstod hos 
befolkningen samtidigt som klimatet påverkade böndernas skördar negativt. Missväxten hos 
bönderna påverkade alla i familjen och många av barnen hos dessa familjer stannade hemma 
för att hjälpa till på gården (Lundgren 2012: 51). I och med detta kom en ny stadga. Det 
bestämdes att utbildningen skulle möta de sociala effekter som uppkommer när samhället 
ständigt förändras. Denna syn på undervisning finns kvar än idag och när läraren presenterar 
lärandemålen för eleverna ger hen dem verktyg att nå de kunskaper som samhället kräver att 
eleverna ska tillägna sig för att de ska kunna leva och verka i det (Ersgård 2016: 74, Skolverket 
2018: 5).  

 

4.1.5 Rationell läroplanskod 
 

När samhället industrialiserades och utvecklades tekniskt ställdes det högre krav på 
undervisningen. Från att undervisningens inriktning har varit på att förena alla människor in i 
en gemensam kultur förskjuts undervisningens fokus till att forma demokratiska medborgare 
(Lundgren 2014: 203). På grund av samhällets förändring som skedde till följd av den ökade 
urbaniseringen kunde man se hur de sociala relationerna förändrades mellan människor. Ett 
exempel på denna förändring som Lundgren (ibid.) lyfter är att det tidigare inte var ovanligt att 
barnen följde med sina föräldrar till jobbet. När det nya samhället växte fram var det istället 
vanligare att barnen inte varit med sina föräldrar på jobbet. När detta fenomen uppstod menar 
författaren att världen blev osynlig för dess medborgare. Denna ”osynlighet” ställer högre krav 
på undervisningen då eleverna behöver kunskap för att ta ställning i ett samhälle som de inte 
får uppleva på samma sätt som tidigare. Läraren som innehar större kunskaper än eleverna 
behöver lotsa dem mot högre kunskaper inom skolans ämnen (Säljö 2011: 167). Vygotskij 
kallade detta för att befinna sig i den proximala utvecklingszonen där eleven har kunskaper 
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inom ämnet men behöver stötting för att ta sig vidare (ibid.). Läraren kan utifrån olika 
didaktiska val hjälpa eleverna framåt. Ett sätt att hjälpa eleverna inom den proximala 
utvecklingszonen kan vara att synliggöra lärandemålen (Ersgård 2016: 77) 

 

5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer de kvalitativa undersökningsmetoder som använts för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar att beskrivas. Undersökningsmetodernas syfte var att samla 
in empiri som sedan diskuteras i resultat- och diskussionsdelen. De kvalitativa metoder som 
använts i denna studie är observation och intervju. Dessa har genomförts med en grupp på fyra 
lärare som alla arbetar i grundskolans lägre årskurser 1-3 och innehar en NTA utbildning. 
Intervjuerna användes som ett komplement till det som studerats under observationerna för att 
skapa en djupare förståelse för lärarens didaktiska val. 

  

5.1 Val av metod 
 

Studiens syfte är att undersöka hur fyra grundskolelärare i årskurs 1–3 arbetar med att 
synliggöra lärandemålen för eleverna i NTA undervisningen. För att besvara studiens syfte har 
empiri samlats in genom två kvalitativa undersökningsmetoder. De kvalitativa 
undersökningsmetoderna som har använts inom studien är observation och semistrukturerade 
intervjuer. Observationerna har genomförts för att besvara den första frågeställningen om hur 
lärarna arbetar med att synliggöra lärandemålen för eleverna i undervisningen. De 
semistrukturerade intervjuerna har använts för att ta reda på hur informanterna (i det här fallet 
de fyra lärarna som ingår i studien) upplever eller ställer sig till det som studien syftar till att 
undersöka (Larsen 2009: 22). Det som framkommit under intervjuerna har även legat till grund 
för att besvara studiens andra frågeställning som berör hur lärarna anpassar NTA-materialets 
målbeskrivning i relation till elevernas ålder.  För att förstå den empiri som samlats in inom 
studien vid intervjuer och observationer har en metodtriangulering genomförts. Vid 
användandet av metodtrianguleringen har de fyra lärarna som ingår i studiens svar använts för 
att få en förståelse för det som observerats i klassrummen. Detta för att med hjälp av empirin 
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (ibid.). 

Larsen (2009: 27) anser att det finns flera fördelar med att använda sig av kvalitativa 
undersökningsmetoder i en studie. En fördel är att forskaren talar med informanterna under 
intervjuerna och får uppleva hur de arbetar med egna ögon under observationerna. Inför de 
observationer och intervjuer som har ägt rum inom denna studie har forskaren och 
informanterna kommit fram till en tid och plats där observationerna och intervjuerna kan äga 
rum. Detta medför att bortfallet av informanter inte är lika stort som vid kvantitativa studier. 
Vid en kvantitativ metodundersökning där empiri samlas in genom enkäter kan bortfallet av 
informanter vara stort och påverkar då validiteten för undersökningen negativt. Anledningen 
till detta kan bland annat vara att informanterna inte träffar forskaren och känner sig då inte 
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”skyldig” att delta och väljer därför att inte fylla i frågeformuläret (ibid.). Antalet informanter 
som bör ingå i en studie beror även på vad det är för resultat forskaren vill uppnå. Om det är 
mätbara och generaliserbara sifferresultat som eftersträvas är kvantitativa 
undersökningsmetoder att föredra men då behöver ett stort antal informanter ingå för att 
säkerställa validiteten. För att besvara frågeställningarna för denna studie är de kvalitativa 
undersökningsmetoderna att föredra. Detta på grund av att de är mer användbara då det inom 
denna studie är vilka didaktiska val lärarna gör i sin undervisning och hur de tänker och 
resonerar utifrån de didaktiska valen som ska undersökas. För att undersöka detta i en 
kvantitativ studie hade ett större antal lärare behövt att ingå för att kunna generalisera resultatet 
(Larsen 2009:24). En annan fördel som Larsen (2009: 27) nämner med kvalitativa studier är att 
forskaren har möjlighet att ställa frågor som stärker förståelsen för informantens tankar om 
synliggörandet av lärandemålen i NTA-undervisningen och de didaktiska val lärarna gör i sin 
undervisning som berör synliggörandet av lärandemålen.  

Även om det finns många fördelar med att använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder 
finns det också nackdelar menar Larsen (ibid). En nackdel är att informanterna kan undanhålla 
sanningen och istället fara med lögner eller ”försköna” sanningen. Anledningen till att 
informanterna inte håller sig till sanningen vid intervjusituationer kan bero på att det exempelvis 
är svårt att bekänna fel och brister vid en intervju där man sitter öga mot öga med forskaren. 
Det kan också vara så att informanten försöker ge svar som hen tror att forskaren vill höra. 
Genom att informanten med sina svar vill göra forskaren nöjd är risken stor att svaren hamnar 
långt från sanningen vilket påverkar intervjuresultat (ibid.).  

 

 

5.2 Observation som metod 
 

I denna studie har klassrumsobservation som metod använts för att få kunskap om hur eller om 
läraren under arbetet med NTA presenterar lärandemålen för elevgruppen. I de fall då forskaren 
i förväg har bestämt vad hen ska observera förs ofta anteckningar under observationen. 
Anteckningarna sker löpande under hela observationen. Det som antecknas under 
observationen ses som ett löpande protokoll över det som forskaren observerar (Kihlström 
2007a: 31). Kihlström (2007a: 32) ger förslag på en checklista som forskaren kan använda sig 
av vid observationer. Anledningen till att använda sig av en checklista är att det är svårt att 
hinna med att anteckna det som ska observeras när det i ett klassrum sker väldigt mycket 
samtidigt. De punkter som observationen för den här studien utgick från är handling, aktivitet, 
tid och mål (ibid.). Det som observeras vid den första punkten, handling är om läraren 
presenterar lärandemålen för eleverna. Punkt två innebär att forskaren observerar aktiviteten, i 
detta fall hur läraren presenterar lärandemålen. Denna punkt kan dock enbart genomföras om 
läraren presenterar lärandemålen för eleverna. Den tredje punkten som forskaren utgår från 
under observationen är tid. När under observationen presenterar läraren lärandemålen och 
reflekterar läraren över dem tillsammans med eleverna vid något annat tillfälle under lektionen? 
Den sista punkten, mål, innebär att forskaren observerar vad läraren vill uppnå med att 
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presentera lärandemålen för eleverna. Verkar läraren presentera lärandemålen för att det står 
som en punkt i lärarhandledningen eller verkar hen ha en didaktisk tanke med att presentera 
lärandemålen. Den här punkten bygger på antaganden av forskaren grundade på vad hen 
upplever då forskaren inte exakt kan veta hur läraren tänker. För att ta reda på det kommer 
intervju som metod kunna svara på de frågor som uppstår (Kihlström 2007a: 32-33).  

En faktor som Larsen (2009: 37) nämner som kan påverka utfallet vid en observation är 
kontrolleffekten. Kontrolleffekten innebär enligt författaren att när det sker en personlig kontakt 
mellan den som observerar och den som observeras kan tillförlitligheten i den observerades 
handlingar ifrågasättas. En anledning till detta kan bero på att den som observeras vill göra ett 
gott intryck på den som observerar och därför handlar på ett annat sätt än om hen inte blev 
observerad. Kihlström (2007a: 32) beskriver ytterligare en svårighet som kan påverka 
resultatets tillförlitlighet vid en observationsstudie. Utmaningen innebär att det kan vara svårt 
för forskaren att bortse från sina egna intressen och antaganden om hur utfallet av det som ska 
observeras kommer att bli. Syftet för den här studien är att ta reda på hur lärare arbetar med 
lärandemålen och hur eller om de synliggör dessa för eleverna. Observatörens uppgift är endast 
att observera hur läraren presenterar lärandemålen för eleverna. Hur eleverna exempelvis 
arbetar för att nå lärandemålen är för den här studien inte av intresse då den vetskapen inte 
besvarar syfte och frågeställningar. Vid slutet av observationen skriver Kihlström (2007a: 37) 
att det är viktigt att observatören sätter sig och läser igenom sina anteckningar och reflekterar 
över vad det är hen har observerat. Går det att upptäcka något mönster utifrån de observationer 
som har gjorts? De anteckningar som har gjorts vid observationerna kommer att jämföras för 
att hitta mönster, likheter och olikheter i hur lärarna arbetar med att synliggöra lärandemålen i 
undervisningen. Det mönster som upptäcks kommer sedan att presenteras som kategorier i 
resultatet.  

 

5.3 Intervju som metod 
 

I denna studie har intervju som metod använts för att få en djupare förståelse för de didaktiska 
val som de fyra lärarna som ingår i studien gjorde under observationerna med hänsyn till 
lärandemålen i NTA-materialet. Några av intervjufrågorna är utformade för att få en djupare 
förståelse för lärarnas tankar och resonemang om hur de anser att lärandemålen i NTA-
materialet behöver anpassas i relation till elevernas ålder. En kvalitativ intervju går att jämföra 
med ett vanligt samtal mellan människor. Det enda som skiljer de båda samtalsformerna åt är 
att under en kvalitativ intervju är det den som intervjuar som styr samtalet. Det finns en 
förbestämd anledning till att samtalet sker och det är den som intervjuar som har ett syfte med 
att intervjun äger rum. Det är intervjuarens uppgift att se till att samtalet hela tiden håller sig till 
ämnet så att syfte och frågeställningar kan besvaras (Kihlström 2007b: 48). För denna intervju 
är det dessa två frågeställningar; hur arbetar lärarna i grundskolans lägre åldrar med att 
synliggöra lärandemålen för eleverna i arbetet med NTA? och hur beskriver lärarna att de 
arbetar med lärandemålen med hänsyn till elevernas ålder? som styr samtalet under 
intervjuerna.  
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Det finns dock fällor som intervjuaren måste akta sig för under en intervju. En av dem är att 
inte ställa ledande frågor anser Kihlström (ibid.). Intervjuaren måste här, i likhet med 
observation som metod, bortse från sin egen förförståelse. Under intervjun är det respondentens 
(den som blir intervjuad) tankar och åsikter som är av intresse. Som Kihlström (ibid.) skriver 
har människor olika tankar, idéer, erfarenheter och åsikter och det är dessa som intervjun syftar 
till att synliggöra. Om då intervjuaren inte bortser från sin egen förförståelse är det lätt att dessa 
olikheter inom respondentgruppen inte kommer fram. Under intervjun kan det vara till fördel 
att ha förberett några följdfrågor som kan komma men intervjuaren kan aldrig veta helt säkert 
om de kommer användas. Dessa följdfrågor är bra att använda för att få en djupare förståelse 
för respondentens tankar. Intervjuaren ska dock inte statiskt följa någon lista med frågor utan 
frågorna ska vara så kallade ”öppna” för att få ett givande samtal som kan hjälpa intervjuaren 
att besvara det syfte och frågeställningar som studien har som mål att ge svar på (Kihlström 
2007b: 48-49). Larsen (2009: 37) pekar på en annan fälla som intervjumetoden kan medföra. 
Denna fälla innebär att respondenten inte är sanningsenlig utan modifierar sina svar utifrån det 
som hen tror att intervjuaren vill höra.  

Intervjuerna som genomförts har spelats in med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Anledningen 
till detta är att intervjuaren ska kunna gå tillbaka och lyssna på vad som framkommit under 
intervjun flera gånger för att upptäcka det delar som är väsentliga för analysen av empirin för 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det är lätt att intervjuaren missar några 
av respondentens tankar om hen enbart för egna anteckningar (Kihlström 2007b: 51).  

 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

När en kvalitativ studie genomförs kan forskaren använda sig av observation och intervju som 
metod. Att två metoder används inom studien stärker validiteten (Larsen 2009: 28). Validiteten 
höjs på grund av att forskaren genom dessa två metoder lättare kan reda ut missförstånd och 
frågor som uppkommer under intervju och- eller under observationsdelen. När forskaren i en 
studie använder sig av två olika metoder använder hen sig av en metodtriangulering. Fördelarna 
med en metodtriangulering är att alla metoder innehar svagheter som påverkar validiteten för 
studien negativt. Men vid användandet av två metoder kan de svagheter som finns hos varje 
metod överbyggas av den andra metodens styrkor (ibid). Anledningen till att det är lättare att 
reda ut de frågetecken som uppkommer är att forskaren vid intervjutillfället talar med 
informanten och kan ställa följdfrågor på informantens svar (Larsen 2009: 27). Kvantitativa 
studier lämpar sig bättre då studiens syfte är att få fram ett resultat som bygger på mätbar empiri 
(Larsen 2009: 22). Viktigt inför en intervju är att välja ut en grupp med respondenter som är 
lämpade för att bemöta de frågeställningar intervjun syftar till att besvara. Att intervjua en lärare 
som inte genomgått NTA utbildning skulle med andra ord sänka validiteten för denna studie då 
det krävs en utbildning för att få undervisa i NTA. Lärare utan NTA utbildning skulle enbart 
kunna berätta vad de sett och hört eller erfarit från andra. En lärare med NTA utbildning som 
undervisat i ämnet kan utöver detta berätta om egna erfarenheter utifrån olika 
undervisningssituationer vilket stärker trovärdigheten erhållna resultat (Kihlström 2007b: 49).  
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Reliabilitet handlar enligt Stukat (2011: 133) om hur noga det som undersöks egentligen 
undersöks. Stukat ger ett exempel där det ingår i en studie att mäta människor där författaren 
menar att studien får väldigt låg reliabilitet om forskaren endast väljer att använda sitt ögonmått 
vid mätningarna. För att höja reliabiliteten för denna studie är det endast en grupp med lärare 
som innehar utbildning inom NTA som ingår. Reliabiliteten för undersökning hade sjunkit 
avsevärt om lärare som inte gått någon utbildning och därmed inte får undervisa i NTA ingått i 
studien. Alla människor är olika och påverkas ständigt av saker som händer runtomkring oss, 
detta kan påverka lärarnas svar och beteende i klassrummet. När forskaren tar hänsyn till detta 
i sin studie att svaren påverkas av nuet stärks reliabiliteten (Stukat 2011: 133-134).   

För att besvara syfte och frågeställningar används observation och intervju som metod. Vad 
som framkommit under de båda metoderna kommer att presenteras tillsammans under olika 
rubriker i resultatavsnittet. Då syftet för studien är att undersöka hur lärare arbetar med att 
synliggöra lärandemålen i NTA undervisningen är det som tidigare nämnt lämpligt att använda 
observation som en metod inom studien. Mycket av det som framkommer under en observation 
kan ses som tolkningar men då intervju som metod tillkommer höjs reliabiliteten (Larsen 2009: 
81). Intervjuer kan också vara problematiska att använda menar Larsen (ibid.) men när intervju 
och observation används tillsammans för att finna mönster stärks studiens resultat och 
tillförlitlighet. För att öka studiens reliabilitet har även insamlad data från observationer och 
intervjuer hanterats på ett noggrant sätt. De fyra lärarna som ingår i studien har tilldelats fiktiva 
namn som deras intervjuer och observationsprotokoll har namnkodats för att svaren inte ska 
blandas ihop (Ibid.).  

Med generaliserbarhet menas ”vem är resultatet egentligen för?” (Stukat 201:136). Gäller 
resultatet endast för den enskilda gruppen eller kan resultatet jämföras med likande studier för 
att finna mönster? I tidigare avsnitt presenteras tidigare forskning som denna studies resultat 
kan jämföras med. Detta för att stärka studiens trovärdighet. Thornberg och Fejes (2015: 272) 
menar att då en kvalitativ studie genomförs bidrar studien med en förståelse och tolkningar 
inom ämnet som studien behandlar. Dessa tolkningar kan sedan komma att passa in i annan 
forskning som bedrivs där resultatet kan komma att hjälpa forskaren för den andra studien att 
göra nya tolkningar av det hen har erfarit. Det är när tolkningar från tidigare forskning 
tillsammans med studiens resultat sammanställs i en kontext som en generalisering inom 
studien uppstår. Forskare inom andra studier kan sedan tolka studiens delar för att göra nya 
upptäckter inom närliggande ämnen (ibid.).  

 

5.5 Urval  
 

Urval handlar om vilka som ska ingå i undersökningsgruppen för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Då syftet var att undersöka hur fyra grundskolelärare i årskurs 1–3 arbetar med 
att synliggöra lärandemålen för eleverna i NTA-undervisningen var det viktigt att de som ingick 
i urvalsgruppen var anställda som lärare på lågstadiet (Kihlström 2007b: 49). Det var även 
viktigt att de hade en NTA utbildning inom det tema de undervisade utifrån (Natur och teknik 
för alla). Den första urvalsgruppen innehöll endast anställda lärare med en fullgjord 
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lärarutbildning som skulle arbeta med NTA på lågstadiet under hösten 2019. Förfrågan om att 
delta skickades ut till ett flertal rektorer för skolor i två olika kommuner. Då responsen från de 
tillfrågade var väldigt tunn, med endast två utbildade lärare som var intresserade av att delta 
skickades en ny förfrågan ut. Denna gång hade urvalsgruppen reviderats för att locka till sig 
fler informanter. Efter revideringen tilläts även lärare som saknar legitimation och 
lärarstudenter som arbetar på lågstadiet och skulle arbeta med NTA hösten 2019 att delta i 
studien. Kriteriet med att de skulle inneha NTA utbildning kvarstod. Efter att denna förfrågan 
gått ut var det ytterligare två informanter som ville delta. Sammanlagt var det 14 skolor som 
kontaktades där jag mejlade samt talade med 9 av rektorerna i telefon. De övriga 5 rektorerna 
fick jag inte tag på över telefon de delgavs endast information om studien via mejl. I mejlen till 
alla 14 rektorer ingick informationsbrevet. Enligt Kihlström (ibid.) är det viktigt att de som 
ingår i urvalsgruppen har erfarenhet om ämnet som ska undersökas. När informanten innehar 
erfarenheter inom ämnet är dess tankar och åsikter som framkommer oftast mer tillförlitliga än 
om en person utan erfarenhet om ämnet skulle tillfrågas samma frågor. Jag har i urvalsprocessen 
även tagit hänsyn till att inte tillfråga någon kollega då jag är yrkesverksam lärarstudent. 
Anledningen till detta beslut är att det medföljer vissa risker med att ha personer som man 
känner som informanter. Dessa risker är bland annat att intervjuerna kan bli av sämre kvalitet 
då det kan kännas som en konstlad samtalsform, samt att det kan vara svårt för den som 
genomför observationerna att bortse från tidigare samtal inom ämnet. Detta medför att intervjun 
lätt halkar över till att bli en vanlig samtalsdialog mellan två personer (Kihlström 2007b: 50).  

När denna urvalsprocess var färdig bestod informantgruppen av fyra grundskolelärare som 
arbetade i årskurs 1-3 med olika utbildningsbakgrund. Samtliga lärare som ingick i studien var 
kvinnor. Två av dem hade en fullgjord lärarutbildning och har varit verksamma i 6 respektive 
9 år. De två andra lärarna studerade på lärarutbildningen där de hade läst 3 respektive 7 
terminer. 

 

5.6 Etiska aspekter 
 

Björkdahl Ordell (2007: 25) skriver att Vetenskapsrådet är ett organ som jobbar med att stödja 
och organisera forskning i Sverige. En av Vetenskapsrådets huvuduppgifter är att fastställa 
olika etiska överväganden som människor som bedriver forskning måste förhålla sig till. 
Anledningen till att detta kommit att bli en av Vetenskapsrådets huvuduppgifter beror på att 
arbetet syftar till att säkerställa att den forskning som bedrivs är relevant och syftar till att 
medföra kunskaper inom forskningsområdet till samhället. De etiska principerna ska fungera 
som en vägledning i arbetet med vetenskapliga undersökningar och är något som alla forskare 
måste ta hänsyn till (Björkdahl Ordell 2007: 26). Vetenskapsrådet (2017: 13) skriver att forskare 
måste ta hänsyn till individsskyddskravet. Individskyddskravet delas in i fyra delar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

De lärare som deltog i studien fick en förfrågan om att delta i form av ett informationsbrev (se 
bilaga 1). I informationsbrevet framgick bland annat information om studiens syfte och vad det 
innebar att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002: 7). När intervjuer genomförs i en studie är 
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det viktigt att skydda identiteten på de som deltar (Vetenskapsrådet 2017: 15). Intervjuerna som 
har genomförts inom studien har ljudupptagits. Detta har deltagarna informerats om och de gav 
sitt samtycke till att en ljudinspelning genomfördes. De har även informerats om syftet med 
ljudinspelningen (syftet var att forskaren under analysen skulle kunna gå tillbaka och lyssna till 
intervjuerna flera gånger så hen inte missade någon väsentlig del som kunde påverka slutsatsen) 
(Vetenskapsrådet 2017: 27). Med hänsyn till samtyckeskravet kunde de lärare som 
informationsbrevet sändes ut till välja att delta eller avstå. De lärare som valde att delta hade 
under studiens gång möjlighet att lämna studien (Vetenskapsrådet 2002: 9). I enlighet med 
konfidentialitetskravet var studiens deltagare anonyma. Det framgår inte var i landet de arbetar 
och alla namn är fiktiva. Det som framkom i studien var att samtliga deltagare var kvinnor och 
undervisade i någon av årskurserna 1-3. Deltagarna informerades om vilka uppgifter som 
framkommer i studien och har godkänt dem. En av metoderna som användes för att besvara 
syftet är observation. Vetenskapsrådet (2017: 27) anser att det finns väldigt många etiska 
överväganden som forskaren bör göra inför en observation. De menar att det är forskarens 
ansvar att de som blir observerade inte kan få sin identitet röjd. Under de observationer som 
genomförts använde sig forskaren av ett observationsschema där hen antecknade för hand. Då 
det endast var hur grundskolelärare arbetar med att synliggöra lärandemålen för eleverna under 
arbetet med NTA som var av intresse behövdes ingen video- eller ljudinspelning under 
observationerna för att få med de väsentliga delarna (ibid.). Deltagarna som deltar i studiens 
observationer och intervjuer har i förhand informerats om syftet med studien och de har själva 
kunnat bestämma om de vill delta eller inte. All insamlad empiri har förvarats så att inga 
obehöriga till studien kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002: 13). Nyttjandekravet 
tillgodoses genom att all empiri som insamlats under arbetet med studien endast används till 
studien. Efter att studien blivit godkänd och granskad raderades all den insamlade empirin 
(Vetenskapsrådet 2002: 14).  

 

5.7 Genomförande 
 

I studien ingick fyra lärare som observerades och intervjuades. Samtliga fyra lärare 
informerades om vad studien syftade till att ta reda på och vilka rättigheter de hade genom ett 
informationsbrev (se bilaga 1). Observationerna som ägde rum inom studien syftar till att ta 
reda på hur lärarna synliggör lärandemålen i NTA-undervisningen. Tidigare forskning visar att 
elevernas kunskapsutveckling gynnas när lärare synliggör lärandemålen i undervisningen 
(Dishon-Berkovits 2014: 332, 335). I informationsbrevet fick lärarna information om hur 
observationerna skulle genomföras samt att syftet med observationerna var att finna mönster 
som var relevanta för att uppnå studiens syfte. De fyra lärare som ingick i studien fick även 
information om intervjuerna i informationsbrevet. Den information som framgick var att 
intervjuerna syftade till att ta reda på lärarnas tankar om de didaktiska de val de gjorde under 
observationerna med hänsyn till målbeskrivningarna i NTA-materialet. Lärarna fick ingen 
information om vilka frågor de skulle besvara i intervjun. Anledningen till detta är att minska 
risken för icke sanningsenliga svar då svaren kan bli långt från sanningen om lärarna getts 
möjlighet att träna och modifiera sina svar i förväg. Intervjuerna genomfördes i samband med 
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observationerna. De observationer som genomfördes följde ett observationsprotokoll (se bilaga 
2) (Kihlström 2007a: 31).  Lärarna intervjuades samma dag som observationerna ägde rum. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, och alla lärare gav sitt godkännande till 
ljudupptagning. Intervjuerna tog cirka 20 till 25 minuter att genomföra. Intervjuerna 
genomfördes efter redan färdiga frågor men intervjuformen var som tidigare nämnt ”öppen” (se 
bilaga 3) (Kihlström 2007b: 48-49). Denna studie vilar mot läroplansteori. Grunden i denna 
teori handlar om hur lärare i undervisningen gör didaktiska val som gynnar elevernas 
kunskapsutveckling utifrån det krav som samhället ställer på sina medborgare. Som tidigare 
nämnts i studien är synliggörandet av lärandemålen ett relativt nytt fenomen i skolans värld. Då 
det inom tidigare forskning har visat sig att synliggörandet av lärandemål gynnar elevernas 
utveckling. De lärandemål som står i NTA-materialets målbeskrivningar bygger på det som står 
i den Läroplan (Skolverket 2018) som lärarna som ingår i studien undervisar utifrån. På grund 
av detta var det av intresse att undersöka hur lärarna tänkte utifrån de didaktiska val de gjorde 
under observationerna. I och med den öppna samtalsformen gled samtalet vid något tillfälle in 
på ämnen som inte var relevanta för studien. Dessa delar av intervjuerna presenteras inte i 
studien då dessa delar av intervjun inte har någon relevans för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställningar. I de delar av studien där lärarna som deltog nämns har de namngivits med 
fiktiva namn.  

 

5.8 Analys 
 

Inom denna studie har en innehållsanalys av empirin genomförts. Studien vilar på 
läroplansteorin, och denna teori innehåller läroplanskoder som innefattar de didaktiska val 
lärare gör inom undervisningen för att gynna eleverna i deras kunskapsutveckling (Lundgren 
2014: 145-146). Läroplanskoderna bygger på lärares tolkningar av hur undervisningen ska 
utformas för att de elever som ingår i undervisningen ska utveckla sina kunskaper inom ämnet. 
För den här studien innebar det kunskaper inom de naturorienterande ämnena.  

En innehållsanalys av empiri som samlats in vid kvalitativa undersökningar syftar till att 
identifiera olika mönster och skillnader (Larsen 2009: 101). Analysen inom studien har följt 
den arbetsgång som Larsen (ibid.) beskriver. Observationsprotokollen renskrevs och 
intervjuinspelningarna transkriberades. Efter detta lästes empirin igenom och det som inte var 
relevant för studiens syfte togs bort ur materialet. Fejes och Thornberg (2015: 37) kallar detta 
för koncentreringsmetoden. Koncentreringsmetoden innebär att forskaren tar fram de 
väsentliga delarna ur det insamlade materialet och presenterar det i resultatet. Med de väsentliga 
delarna menas det som framkommit under intervjuer och observationer som kan hjälpa 
forskaren besvara frågeställningarna för att uppnå syftet med studien (ibid.). 

Den empiri som kvarstod analyserades genom att observationsprotokollen sammanställdes och 
det som observerades under varje punkt i observationsprotokollet (se bilaga 2) skrevs samman. 
Detta för att sammanställa allt som observerats under samma punkter för att kunna finna 
mönster och skillnader. Samma genomförande skedde med transkriberingarna av intervjuerna. 
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Svaren på intervjufrågorna skrevs in under samma frågeställning. Syftet med detta var samma 
som vid analysen av observationsprotokollen att finna mönster och skillnader (ibid.).  

Utifrån detta sätt att analysera den insamlade empirin kunde olika mönster och skillnader 
urskiljas. De likheter som kunde urskiljas var att samtliga fyra lärare synliggjorde lärandemålen 
för eleverna vid lektionsstarten, de återkopplade till lärandemålen vid lektionsslut, de 
repeterade och förtydligade lärandemålen vid något tillfälle under lektionen, de fokuserade på 
de naturvetenskapliga begreppen, de anpassade målbeskrivningen i NTA undervisningen med 
hänsyn till elevernas ålder och att de använde sig av olika metoder vid synliggörandet av 
lärandemålen beroende på elevernas ålder.  De skillnader som visade sig under analysarbetet 
var att lärarna använde sig av olika metoder när de synliggjorde lärandemålen för eleverna. 
Dessa mönster och skillnader ligger till grund för den kategorisering som har gjorts av den 
insamlade empirin och presenteras som egna avsnitt i studiens resultat.  

 

6. Resultat 
 

I resultatavsnittet kommer den insamlade empirin att presenteras under två rubriker som är 
framtagna utifrån studiens två frågeställningar. Avsnittets första rubrik utgår från studiens 
första frågeställning och den andra rubriken utgår från studiens andra frågeställning. Under 
varje rubrik presenteras sedan resultatet utifrån olika kategorier. Dessa kategorier är framtagna 
utifrån den innehållsanalys som har genomförts på insamlad empiri. Lärarna har anonymiserats 
genom användningen av fiktiva namn. 

 

6.1  Hur arbetar lärarna med att synliggöra lärandemålen i NTA-
undervisningen för eleverna 
 

Under denna rubrik som utgår från studiens första frågeställning kommer lärarnas arbete med 
att synliggöra lärandemålen i NTA-undervisningen att presenteras. Resultatet kommer att 
presenteras utifrån dessa kategorier: Lärare synliggör lärandemålen i NTA undervisningen 
genom att presentera målen vid lektionsstart, Lärare synliggör lärandemålen i NTA 
undervisningen genom en återkoppling till lärandemålen vid lektionsslut, Lärare synliggör 
lärandemålen i NTA undervisningen genom en kombination av metoder, Lärare synliggör 
lärandemålen i NTA undervisningen genom repetition och förtydliganden och Lärare synliggör 
lärandemålen i NTA undervisningen genom fokus på naturvetenskapliga begrepp. 

Mer övergripande kan beskrivas att samtliga lärare som ingick i studien vid den första kontakten 
uttalade sig om att de anser det vara svårt att göra synliggörandet av lärandemålen till en naturlig 
del av undervisningen. Lärarna tillade att de försöker göra synliggörandet av målen till en 
naturlig del av genomgången  men att det finns mer att önska. Under observationerna och de 
efterföljande intervjuerna uppenbarades dock motsatsen. Alla lärare presenterade på något sätt 
lärandemålen för eleverna och under intervjuerna framkom det att samtliga fyra lärare anser 
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detta vara viktigt. Flera av lärarna nämner under intervjuerna att eleverna blir mer medvetna 
om sitt eget lärande när lärandemålen synliggörs för dem i undervisningen. Sofia återkopplar 
även användandet av lärandemål till läroplanen (Skolverket 2018). Hon menar att lärare är 
skyldiga enligt läroplanen (ibid.) att upplysa elever om vilka mål de ska arbeta mot i NO 
undervisningen. 

6.1.1 Lärare synliggör lärandemålen i NTA undervisningen genom att presentera målen vid 
lektionsstart  
   

Utifrån de observationer och intervjuer som genomförts inom studien framgår det att alla fyra 
lärare synliggör lärandemålen för eleverna vid lektionsstart genom att de presenterade NTA-
uppdraget som eleverna skulle arbeta med utifrån uppdragets målbeskrivning. Anna och Sofia 
ställde under de observerade lektionerna även frågan till eleverna ”Varför tror ni det är bra att 
kunna det här?”. Diskussionerna som följde hos de båda elevgrupperna efter att frågan ställts 
grundades på elevernas förförståelse och egna erfarenheter. De båda lärarna hjälpte även sina 
elever att i diskussionerna dra kopplingar från deras erfarenheter till den färdiga 
målbeskrivningen vilket förtydligade lärandemålen för eleverna ytterligare.  Både Anna och 
Sofia undervisade utifrån NTA-temat fasta ämnen och vätskor men vid observationstillfället 
undervisade de eleverna i olika uppdrag. Vid observationstillfället skulle Annas elever 
undersöka föremåls förmåga att rulla eller staplas. Med utgångspunkt i målbeskrivningen skulle 
de även undersöka om något föremål hade förmågan att både rulla och att staplas (Natur och 
teknik för alla 2019).  I målbeskrivningen för det uppdrag som Sofia undervisade sina elever 
utifrån skulle eleverna undersöka vilka föremål som flyter eller sjunker (ibid.). De föremål som 
samtliga elever i Anna och Sofias grupper arbetade med var föremål som ingår i NTA-temat. 

Vid Anna och Sofias genomgångar vid lektionsstart där de förklarade vad uppdraget innebar 
utifrån den färdiga målbeskrivningen som medföljer i NTA materialet och en fråga till eleverna 
om ”varför är det bra att kunna det här” upplevdes eleverna mer engagerade i uppdraget än de 
elever som deltog vid övriga observerade lektioner. Under diskussionerna som ägde rum bland 
Anna och Sofias elever vid de efterföljande arbetet med NTA- uppdragen framgick det tydligare 
kopplingar till lärandemålen än i de elevgrupper där genomgången endast utgick från den 
färdiga målbeskrivningen. Under Sofias genomgång av uppdraget flyter eller sjunker talade 
eleverna, med stöttning av läraren, om varför det är bra att veta om material flyter eller sjunker. 
Här nedan kommer ett kort utdrag ur diskussionen mellan läraren Sofia och en elev att 
presenteras:  

- Varför tror ni att det är bra att veta varför olika material flyter eller sjunker? (Sofia) 
- När jag var liten hade jag sånna där puffar på armarna så att jag inte kunde sjunka. (Elev) 
- Ja precis! När man ska tillverka sånna är det bra att veta vilket material som är bäst att använda. Det hade 

till exempel inte varit så bra att tillverka armpuffar i sten. (Sofia)  

Sofia, Lisa och Emma var eniga om att NTA materialet ger dem goda förutsättningar att 
synliggöra lärandemålen. De nämnde att de finns tydliga beskrivningar av lärandemålen i 
lärarhandledningarna och i elevbladen som eleverna tilldelades under varje uppdrag. Anna 
anser dock att det finns en del att önska av NTA materialet när det kommer till målbeskrivning 
och vilka mål eleverna arbetar mot under arbetet med de olika uppdragen. Hon tillade dock att 



28 
 

en av anledningarna till att hon känner att det finns brister i NTA materialet beror på att hon 
enbart innehar de gamla lärarhandledningarna. Hon berättade att hon vet att det finns de lärare 
på skolan som har nyare lärarhandledningar där hon misstänkte att ”varför” är bättre beskrivet. 
Efter detta uttalande tillade Anna att hon borde kolla upp detta men att det inte varit något hon 
tänkt på tidigare. I den lärarhandledning som hon använder finns ett förord inför varje tema som 
hon beskriver att hon läser in sig på för att sedan kunna presentera det på ett sätt som blir 
begripligt för eleverna. Som det står beskrivet tidigare i avsnittet presenterar Anna 
lärandemålen för eleverna genom en presentation i början av varje tema. Nedan presenteras ett 
citat från Annas intervju som synliggör hennes tankar om varför hon presenterar lärandemålen 
för eleverna i början av lektionstillfället. 

”En del saker kanske kan vara enklare att förstå än andra. Till exempel ”varför ska jag lära mig att läsa?”. 
Jo för att det hjälper mig med att kunna läsa nyheter, en beskrivning, kunna se en film på tv och hänga 
med i texten. Vissa mål tror jag är enklare för elever att förstå medan vissa kan vara svårare. Just därför 
anser jag det också vara viktigt för att när man synliggör lärandemålen visar man att allt vi gör syftar till 
något oavsett om det är lättare eller svårare för eleverna att förstå.” 

Lisa uttryckte däremot i sin intervju att hon anser att NTA materialet ger henne goda 
förutsättningar när det kommer till att synliggöra lärandemålen för eleverna. Under 
observationen undervisar Lisa sina elever utifrån NTA-temat Balansera och väga. 
Lärandemålen för det uppdrag som de jobbade med inom temat innebar att eleverna skulle 
undersöka när de tappade balansen utifrån olika övningar. De skulle undersöka vad de gjorde 
för att inte tappa balansen och eleverna skulle arbeta med att förklara detta utifrån begreppen: 
tyngdkraft, tyngdpunkt och stödyta (ibid.). 

’’Just i NTA är det väldigt enkelt. Det står i min pärm (lärarhandledning) vad målen för varje uppdrag är, 
målen står i elevernas papper och allt material som jag behöver för att genomföra uppdragen finns i en 

låda. Allt är serverat för att eleverna ska ges förutsättningar att förstå och arbeta mot målen.”  

 

6.1.2 Lärare synliggör lärandemålen i NTA undervisningen genom en återkoppling till 
lärandemålen vid lektionsslut 

 

I slutet av alla lektioner som observerades kopplade samtliga lärare undervisningen till 
lärandemålen under en gemensam återsamling. Återsamlingarna pågick från 5 minuter som 
kortast och upp till 40 minuter som längst. Vid den återsamling som genomfördes under kortast 
tid konstaterade läraren (Emma) att eleverna skulle behöva en lektion till för att hinna klart med 
uppdraget. Hon påminde eleverna sedan om vad uppdraget innebar och vad de behövde tänka 
på vid nästa tillfälle för att uppnå målet med uppdraget. Emma undervisade utifrån NTA-temat 
Rörelse och konstruktion. Målbeskrivningen för det uppdrag eleverna arbetade med vid 
observationstillfället innebar att eleverna tillsammans i grupper skulle konstruera ett fordon, 
där fordonet skulle klara vissa förbestämda krav. Ett av målen var också att eleverna skulle göra 
en tydlig ritning över fordonet som går att följa för att bygga ett likadant (ibid.).  Under intervjun 
med Emma framkommer det att hon själv inte reflekterat över att det faktiskt var lärandemålet 
hon hänvisat till.  
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”Nej det tänkte jag inte på men nu när du säger det så var det faktiskt det som står i målet som 
jag påminde dem att arbeta mot. Du ser jag kanske synliggör målen mer än vad jag själv är 
medveten om.” 

Oavsett tid hade alla återkopplingstillfällen samma innehåll. Lärarna diskuterade med eleverna 
om: hur hade det gått, vad skulle de tänka på till nästa gång och vad kom de fram till? Under 
intervjuerna med samtliga lärare framkom det att alla ansåg att återkopplingen var minst lika 
viktig för eleverna som att få reda på vad och varför de ska göra något under inledningen av 
undervisningen. Emma och Sofia nämnde dock under sina intervjuer att de ansåg det vara 
svårare att få till tillfällen för återkopplingen. De menade att de ofta upplevde att tiden för 
undervisningen plötsligt var slut och i samband med tidsbristen uteblev återkopplingen.  

 

6.1.3 Lärare synliggör lärandemålen i NTA undervisningen genom en kombination av metoder 
 

Det som är gemensamt hos alla lärare är att de kombinerar olika sätt att synliggöra lärandemålen 
på: visuellt, muntligt och praktiskt. Emma hade vid observationstillfället projicerat upp 
elevbladet där målen för uppdraget fanns beskrivet stort på whiteboardtavlan längst fram i 
klassrummet. I och med detta möttes varje elev som kom in i klassrummet av lärandemålen för 
uppdraget redan innan läraren hunnit nämna vad de skulle arbeta med. Läraren hade också 
skrivit ut samma elevblad till varje elev. Elevbladen med målbeskrivningarna använde även 
Sofia och Lisa sig av i undervisningen. Under lärarnas genomgångar utgick de från elevbladen 
och målbeskrivningarna men varken Emma, Lisa eller Sofia nämner den målbeskrivning som 
finns skriven på elevbladen. Gemensamt hos alla fyra lärare är att de främst synliggör målen 
för eleverna muntligt. De talar om uppdragen och som tidigare nämnt ställer Anna och Sofia 
även frågan ”varför är det bra att kunna det här?” till eleverna. Genomgångarna följer samma 
mönster där samtliga lärare börjar med att gå igenom föregående uppdrag för att sedan 
presentera lektionens uppdrag. Tiden för Sofia och Annas genomgångar är 14 respektive 18 
minuter. De använde sig nästintill enbart av muntlig presentation av lärandemålen. Enda 
undantaget var att Sofia delade ut elevblad med målbeskrivningen till sina elever. Lisas 
genomgång pågår längst (ca 40 min). Lisa delade ut elevbladen med målbeskrivningen till alla 
elever som deltog vid observationstillfället. Lisa presenterade även lärandemålen praktiskt för 
sina elever genom att demonstrera begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt och stödyta, Detta gjorde 
hon genom att visa hur hon står för att få bäst balans. Några av eleverna fick också gå fram och 
ge henne en lätt knuff när hon stod i olika ställningar. De diskuterade sedan med utgångspunkt 
i begreppen vad de upptäckt under det praktiska synliggörandet av målbeskrivningen.  

 

6.1.4 Lärare synliggör lärandemålen i NTA undervisningen genom repetition och 
förtydliganden 
Gemensamt hos alla lärare är att de synliggör lärandemålen genom att repetera lärandemålen 
för eleverna under lektionstillfällena samt att de även gör förtydliganden för att öka elevernas 
förståelse för vilka mål de strävade efter att uppnå vid undervisningstillfällena. Vid den lektion 
där Emma observerades skulle eleverna arbeta mot målen att konstruera ett fordon som skulle 
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klara vissa förbestämda krav samt att göra en tydlig ritning över fordonets konstruktion (Natur 
och teknik för alla 2019). Flera av eleverna som deltog vid observationstillfället tappade fokus 
en kort tid in på lektionen och började istället fokusera på föregående uppdrag som var att rita 
en logga. Emma reflekterar över detta under intervjun och kommer fram till att hon kanske 
borde ha varit tydligare för eleverna och nämnt ordet ”mål” någon gång under genomgången. 
Hon menade att hon under genomgången endast talade om vad de skulle göra utifrån uppdragets 
målbeskrivning men att hon aldrig nämnde för eleverna att det var just detta som var målet. 
Detsamma upplevdes vid ett annat observationstillfälle där genomgången var väldigt lång och 
pågick i ca 40 minuter. När eleverna efter genomgången skulle börja arbeta utifrån ett 
undersökande arbetssätt blev det väldigt mycket lek och de behövde påminnas om uppgiften ett 
flertal gånger. Detta upplevdes inte hos de elevgrupper där genomgångarna pågick i 14 
respektive 18 minuter. Inom de två sistnämnda elevgrupperna arbetade majoriteten mot 
lärandemålen. Det fanns dock elever inom dessa elevgrupper som inte gjorde det men detta kan 
exempelvis bero på elevernas egenintressen, dagsform mm. och inte lika framträdande på 
lärarnas didaktiska val som hos de två andra elevgrupperna.  

Under de fyra intervjuerna som genomförts inom studien framgår det att lärarna upplever att de 
ibland behöver påminna eleverna om att hålla fokus på vad de ska arbeta med under 
undervisningstillfället. Emma reflekterar över sina didaktiska val vad gäller synliggörandet av 
lärandemålen under intervjun:  

”Under lektionen medan eleverna arbetade försökte jag gå runt och påminna dem om vad de skulle göra 
men det hade kanske varit lättare om jag från början berättat att det är det här (göra en ritning) vi ska 
arbeta med idag för att nå målet.” 

 

6.1.5 Lärare synliggör lärandemålen i NTA undervisningen genom fokus på naturvetenskapliga 
begrepp 
 

Samtliga lärare nämner ämnesspecifika begrepp för eleverna under genomgångarna. De 
begrepp som de nämner är de ämnesspecifika begrepp som står skrivna i målbeskrivningarna 
för varje uppdrag. Sofia nämner under sin intervju att hon nämner begreppen för eleverna under 
genomgången för att skapa en begreppsförståelse hos eleverna. Hon anser det vara viktigt att 
eleverna förstår de begrepp som varje uppdrag innefattar för att kunna nå målen. Sofia tillägger 
att med målen menar hon inte enbart de mål som står skrivna i NTA-materialet för varje 
uppdrag. De mål hon syftar till är kunskapskraven i kursplanerna för de naturorienterande 
ämnena (Skolverket 2018). Anna nämner under sin intervju hur hon brukar arbeta vidare med 
de olika naturvetenskapliga begreppen med eleverna. Hon berättar att hon brukar skriva ut 
begreppen och sedan sätter hon upp dem synligt för eleverna i klassrummet. Tanken med detta 
menar hon är att om eleverna har möjlighet att stöta på begreppen minns de dem bättre. Lisa 
nämner också under sin intervju vikten av att skapa en förståelse hos eleverna för de 
ämnesspecifika begreppen. I det uppdrag som eleverna i hennes klass arbetade med vid 
observationstillfället var ett av målen att använda begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt och stödyta 
för att kunna förklara hur man håller balansen. Lisas genomgång håller på längst av alla 
genomgångar. Under genomgången går hon igenom de tre begreppen väldigt utförligt muntligt 
och genom praktiska exempel där hon själv eller med hjälp av elever demonstrerar vad 
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begreppen innebär praktiskt. När eleverna startar det egna arbetet med uppdragen upplevs de 
ofokuserade och börjar leka när de ska arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt. Under den 
gemensamma samlingen vid undervisningstillfällets slut var det dock många elever som kände 
till begreppen som det stod i målbeskrivningen att eleverna skulle känna till. Kanske Lisas val 
att synliggöra begreppen praktiskt, samtidigt som hon pratade om begreppen och gav eleverna 
elevblad med målbeskrivningen, gav eleverna möjlighet att på flera sätt ta till sig lärandemålen.  

 

6.2 Hur anpassar lärarna synliggörandet av lärandemålen i NTA-undervisningen 
i relation till elevernas ålder 
 

Under denna rubrik, som utgår från studiens andra frågeställning, kommer lärarnas anpassning 
av hur de synliggör lärandemålen i NTA-undervisningen i relation till elevernas ålder att 
presenteras. Resultatet kommer att presenteras utifrån dessa kategorier: Lärare anpassar 
målbeskrivningen utifrån NTA-materialet i relation till elevernas ålder genom en anpassning 
av metoder och Lärare anpassar beskrivningen av målen i NTA-undervisningen efter elevernas 
ålder.  

6.2.1 Lärare anpassar målbeskrivningen utifrån NTA-materialet i relation till elevernas ålder 
genom en anpassning av metoder 
 

Gemensamt hos de fyra lärarna är uppfattningen om att det är lättare att synliggöra 
lärandemålen för de äldre eleverna. Det är något som framkommer i intervjuerna. Under 
intervjun med Emma nämner hon: 

”Tyvärr så känner jag att jag är mer tydlig och noggrann med att gå igenom målen med elever i de högre 
åldrarna (årskurs 3). Det är nog till och med så att jag gör det för att jag tycker att det är viktigare för dem. 
För de yngre eleverna nämner jag nog bara vad de ska göra.” 

Även Sofia nämner under sin intervju att hon synliggör lärandemålen olika för eleverna i NTA 
arbetet beroende på vilken årskurs hon undervisar i. Hon berättar att hon synliggör 
lärandemålen för de yngre åldrarna enbart muntligt medan hon brukar skriva upp lärandemålen 
för de äldre eleverna på whiteboardtavlan. Anledningen till detta didaktiska val säger Sofia 
beror på att hon tycker att det känns lite övermäktigt för de yngre eleverna att ta del av så mycket 
information både muntligt och skriftligt. Elevernas bristande läskunskaper i de lägre åldrarna 
är ytterligare en av orsakerna till att hon inte skriver upp målen. Oavsett elevernas ålder tilldelas 
de elevblad med uppdragen och en pärm som de kan spara sina dokumentationer i.  

 

6.2.2 Lärare anpassar beskrivningen av målen i NTA-undervisningen efter elevernas ålder  
 

Lärarna är eniga om att målen som finns beskrivna i elevbladen behöver anpassas beroende på 
vilken årskurs de undervisar i. Anna beskriver att hon främst har behövt anpassa beskrivning 
av lärandemålen utifrån NTA materialet i undervisningen av de lägre årskurserna. Anna 
beskriver att när hon arbetar med de äldre eleverna (årskurs 3) kan hon gå djupare in på 
lärandemålen då de eleverna har större kunskaper om vad det innebär att arbeta mot mål än vad 
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elever i årskurs 1 besitter. Denna uppfattning om anpassningar som behöver göras utifrån åldern 
på elevgruppen som undervisas delar Anna med resterande tre lärare som ingår i studien. Emma 
säger i sin intervju att hon anpassar hur hon förklarar målen för eleverna utifrån deras ålder men 
att det vore konstigt om hon inte behövde det. Hon tillägger i intervjun att hon anser den 
målbeskrivning som finns för varje uppdrag vara bra men att när hon arbetar med lägre åldrar 
väljer hon kanske att använda enklare ord för att beskriva målet för uppdraget. Med 
utgångspunkt i lärarnas svar på de intervjufrågor som behandlar åldersanpassning framgår det 
att anpassningar behöver göras beroende på elevernas ålder. Lärarna hävdar dock att trots att 
materialet kan behöva anpassas ger NTA materialet dem goda förutsättningar till anpassningar 
med små medel.  

 

7.0 Diskussion 
 

Diskussionsdelen kommer vara uppdelad i olika underrubriker. Diskussionsavsnittet kommer 
att inledas med en diskussion om studiens metod. Metoddiskussionen kommer sedan att 
efterföljas av en resultatdiskussion.  

 

7.1 Metoddiskussion  
 

I metoddiskussionen kommer studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och objektivitet 
att diskuteras. Frågor som diskuteras är: Har det som studien varit avsedd att undersöka 
undersökts, har undersökningarna genomförts genom tillförlitliga metoder och är studiens 
resultat användbart utanför undersökningsgruppen?  

 

7.1.1  Reliabilitet och validitet  
 

Studiens syfte var att ta reda på hur grundskolelärare i årskurs 1-3 arbetar med att synliggöra 
lärandemålen för eleverna i NTA undervisningen. För att ta reda på detta har observationer av 
NTA undervisning genomförts samt har undervisande lärare intervjuats efter observationerna. 
Validiteten i studien stärks genom att observationer och intervjuer genomförts för att få fram 
mönster för hur lärare arbetar med synliggörandet av lärandemålen (Larsen 2009: 27). De 
kategorier som har identifierats bygger på den empiri som samlats in genom observationer och 
intervjuer. Under intervjuerna som genomförts med de fyra lärarna som ingår i studien har det 
som upptäckts under observationerna kunnat diskuteras med lärarna. Genom observationerna 
framkom det hur lärarna synliggjorde lärandemålen för eleverna. Intervjuerna har sedan bidragit 
till att skapa en djupare förståelse för lärarnas tankar kring användandet av lärandemålen i 
undervisningen. Intervjuerna har även använts för att ge svar på frågeställningen som handlar 
om hur lärare arbetar med synliggörandet av lärandemål i relation till elevernas ålder. Vid 
observationer är det svårt att förstå tanken bakom de didaktiska val som en lärare gör vilket en 
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efterföljande intervju kan hjälpa till att ta reda på. Svagheter som kan förekomma då enbart 
intervju används som metod är att lärare enbart säger det som hen tror att intervjuaren vill höra. 
Detta fenomen motverkas genom att intervjuerna utgår från det som framkommit under 
observationerna (Ibid.).  Validiteten hade kunnat stärkas genom att fler observationer 
genomförts av lärarnas arbete i klassrummet. Detta för att upptäcka om lärarnas arbetssätt för 
att synliggöra lärandemålen var en medveten didaktisk handling eller något som enbart skedde 
vid det observerade undervisningstillfället (Ibid.).  

För att stärka reliabiliteten genomfördes observationerna utifrån ett enklare observationsschema 
där handling, aktivitet, tid och mål har observerats (vad dessa punkter innebär finns beskrivet 
under avsnitt 5.2 Observation som metod.) (Kihlström 2007a: 32-33). Intervjuerna följer även 
de ett schema i form av ett formulär med förbestämda frågor där det fanns möjlighet för 
intervjuaren att välja frågor utifrån vad som observerats (se bilaga 3). Dessa frågor var 
utformade för att säkerställa att samtalet under intervjun höll sig till ämnet och att respondentens 
svar skulle hjälpa till att besvara studiens syfte och frågeställningar (Kihlström 2007b: 48).  
Intervjuerna som genomfördes spelades in för att de i efterhand skulle kunna lyssnas på flera 
gånger för att finna mönster vid innehållsanalysen som kategorierna sedan baserats på. De fyra 
lärare som ingår i studien är alla utbildade inom de NTA tema som de undervisar eleverna i 
vilket är ett kriterium för att få undervisa i ett NTA tema. En annan faktor hos lärarna i 
urvalsgruppen som stärker reliabiliteten är att alla lärare vid observation och intervju tillfället 
undervisade i årskurs 1-3. Detta stärker reliabiliteten då studiens syfte är att undersöka hur 
lärare synliggöra lärandemål i NTA arbetet i årskurserna 1-3 (Stukat 2011: 133-134).  

7.1.2  Generaliserbarhet 
 

Studien innehåller ett mindre antal respondenter i form av fyra lärare. Det tunna urvalet av 
respondenter kan inte garantera att det som framkommit under observationer och intervjuer ger 
en rättvis bild av hur lärare generellt sätt arbetar med att synliggöra lärandemålen för eleverna 
i NTA-undervisningen. Det tunna urvalet kan inte heller garantera att det är så här lärare 
generellt sätt arbetar med att anpassa synliggörandet av lärandemålen i relation till elevernas 
ålder (Stukat 2011: 136). Dock finns det andra delar som ökar generaliserbarheten för studien. 
Studien bygger på observationer och intervjuer av lärare med erfarenheter inom ämnet. Deras 
erfarenheter och tankar inom ämnet skapar underlag för de tolkningar som kommer att göras i 
resultatdiskussionen. I resultatdiskussionen kommer tolkningar av det som framkommit under 
observationer och intervjuer diskuteras med hjälp av bland annat tidigare forskning och 
läroplansteori för att uppnå studiens syfte (Thornberg & Fejes 2015: 272).  

7.1.3  Objektivitet 
 

Att vara objektiv vid genomförandet av en studie är enligt Kihlström (2007a: 48) omöjligt. 
Detta beror på att den som observerar och intervjuar inte helt kan borste från sin förförståelse 
inom ämnet. Observatörens och intervjuarens förförståelse inom ämnet kan påverka det resultat 
som framkommer under innehållsanalysen (ibid.). I denna studie har hänsyn tagits till 
objektiviteten genom att observationerna har följt samma observationsprotokoll för att upptäcka 
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mönster och skillnader. För att vara objektiv under insamlingen av empirin har även 
intervjuerna följt ett intervjuschema för att upptäcka likheter och skillnader. 
Observationsprotokollen och intervjuschemat har tagits fram utifrån grunderna inom 
läroplansteorin för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

7.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka hur fyra lärare i årskurs 1-3 arbetar med att synliggöra 
lärandemålen för eleverna i NTA undervisningen. Som stöd för att undersöka syftet har det 
tagits fram två frågeställningar. Den första frågeställning är: Hur arbetar de fyra lärarna som 
ingår i studien med att synliggöra lärandemålen för eleverna i arbetet med NTA? Den andra 
frågeställningen lyder: Hur beskriver de fyra lärarna som ingår i studien att de anpassar 
synliggörandet av lärandemålen i NTA-undervisningen i relation till elevernas ålder? 
Resultatdiskussionen kommer att diskuteras med utgångspunkt i styrdokument, tidigare 
forskning, läroplansteori och vad som framkommit under observationer och intervjuer.  

7.2.1 Hur synliggör lärare lärandemålen 
 

Denna studie visar att lärare synliggör lärandemålen i NO för eleverna genom att inleda 
lektionen med att presentera målen, genom en återkoppling till lärandemålen vid lektionsslut, 
genom att använda sig av en kombination av metoder, genom repetition och förtydliganden av 
lärandemålen och genom att fokusera på de naturvetenskapliga begreppen. Samtliga fyra lärare 
som deltagit i studien presenterar lärandemålen för sina elever inledningsvis vid varje 
undervisningstillfället för att göra eleverna mer medvetna om syftet med undervisningen. Anna 
och Sofias genomgångar inbegrep att de förklarade vad uppdraget innebar utifrån den färdiga 
målbeskrivningen som medföljer i NTA materialet. De diskuterade även med eleverna om 
varför det kan vara bra att lära om det kunskapsstoff läraren ville förmedla genom uppgiften.  I 
elevernas diskussioner under arbetet med uppdragen framgick det tydligare kopplingar till 
lärandemålen än i de elevgrupper där genomgången endast utgick från den färdiga 
målbeskrivningen och kopplingar gjordes i diskussionerna till elevernas tidigare erfarenheter. 
Eleverna som deltog vid dessa undervisningstillfällen upplevdes även mer engagerade i 
uppdraget från början jämfört med övriga elevgrupper. När läraren väljer att knyta 
undervisningen som sker i klassrummet till erfarenheter som eleverna tillägnat sig utanför 
klassrummet kan en djupare förståelse för ämnet framträda hos eleverna (Halldén 2011: 139), 
Halldén (ibid.) skriver att det är genom tidigare upplevelser, erfarenheter och kunskaper som vi 
kan tolka och analysera ny information och fakta. Det är lärarens didaktiska val som påverkar 
hur elever tar sig an uppgifter och hur motiverade eleverna är till att nå de lärandemål 
undervisningstillfället syftar till att uppnå (Thorsten 2014: 128-129). 

Johansson och Wickman (2011: 1-2) anser att när lärare synliggör lärandemålen för en lektion 
hjälper det även eleverna att nå de långsiktiga målen för undervisningen. Med hänsyn till det 
som Johansson och Wickman (2011: 1-2) skriver fick de elever som ingick i samtliga 
undervisningstillfällen som ägt rum inom studien inte bara en förståelse för vad de förväntas 
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lära inom NTA-arbetet. På grund av de didaktiska val lärarna gjorde genom att de inledningsvis 
synliggjorde lärandemålen ökade även elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven som 
står skrivna i de naturorienterande ämnenas kursplaner (Skolverket 2018: 168-169, 179 & 190). 
Natur och teknik för alla (2019) har tagit fram sitt material utifrån de naturorienterande ämnenas 
läroplaner. Det har visat sig finnas ett behov av att ge lärare stöd i undervisningen med material 
som främjar elevernas kunskaper i att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt. Det ger även 
eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att samtala och argumentera inom de 
naturorienterande ämnena (Naturvetenskap och teknik för alla, 2019). De nya behoven ställer i 
sin tur krav på utbildningsväsendet vilket medför att fokus i undervisningen och 
undervisningsformer revideras och i vissa fall även ersätts. Att lärare använder sig av att 
synliggöra lärandemålen för elever är ett relativt nytt fenomen och har framkommit delvis 
genom forskning för att finna metoder som gynnar elevernas motivation (Wiliam 2013: 68). 
Flera av de lärare som ingår i studien uttalar sin osäkerhet om huruvida de presenterar 
lärandemålen i undervisningen och att de flesta av dem upplever det som ett nytt 
undervisningsfenomen. En av lärarna kopplar det dock i sin intervju till läroplanen. Hon menar 
att utifrån läroplanen (Skolverket 2018: 6) har lärare en skyldighet att informera elever samt 
vårdnadshavare om vilka mål undervisningen syftar till att uppnå. Läroplansteorin bygger på 
lärares tolkningar av läroplanen och hur de kan bygga sin undervisning runt vad som står 
angivet i kursplanerna (Lundgren 2014: 145-146).  

Samtliga lärare återkopplade även till lärandemålen vid undervisningstillfällenas slut. Lärarna 
diskuterade med eleverna om hur arbetet hade gått, vad de skulle tänka på till nästa gång och 
vad de kom fram till. Under intervjuerna med samtliga lärare framkom det att alla ansåg det 
vara minst lika viktigt att återkoppla till målen i slutet av undervisningen som att inleda med en 
genomgång utifrån lärandemålen. Emma och Sofia nämnde dock under sina intervjuer att de 
ansåg det vara svårare att få till tillfällen för återkopplingen. De menade att de ofta upplevde att 
tiden för undervisningen plötsligt var slut och i samband med tidsbristen uteblev 
återkopplingen. Under genomgångarna och de efterföljande återkopplingarna som har 
observerats kan man se att lärarna fokuserar på att förmedla lärandemålen för eleverna. Under 
diskussionerna med eleverna försöker lärarna hjälpa dem att dra kopplingar till vad de lärt 
tidigare och egna upplevelser och erfarenheter. Lärarna fungerar som en lots för eleverna i deras 
kunskapsutveckling (Ersgård 2016: 77 & Säljö 2011: 167). Som flera av lärarna uttrycker under 
intervjuerna är en av orsakerna till att de synliggör lärandemålen för eleverna att göra eleverna 
mer medvetna om det egna lärandet. När eleverna görs medvetna om vad de förväntas göra eller 
uppnå menar flera författare att elevernas motivation till lärande ökar (Ryan och Deci 2000: 54 
& Wiliam 2011 76-77).  

Under de intervjuer och observationer som genomförts inom studien framkommer det att de 
fyra lärarna som ingår synliggör lärandemålen genom en kombination av olika metoder. De 
metoder de använder sig av är muntligt, visuellt och praktiskt synliggörande av lärandemålen. 
Lärarna som deltar i studien anser att NTA materialet hjälper dem i undervisningen. När målen 
finns tydligt beskrivna kan de välja utifrån elevgruppens kunskaper hur de ska presentera målen. 
Thorsten (2014: 129) skriver att det är de didaktiska valen lärare gör i sin undervisning som 
influerar elevernas kunskapsutveckling. Inom den rationella läroplanskoden står det att 
samhällets förändring medförde att samhället blev mer osynligt för barnen. Innan denna 
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förändring ägde rum var det vanligt att barnen var med sina föräldrar på jobbet och hjälpte dem 
där under dagarna. När samhället blev osynligt för barnen ställdes nya krav på lärarna för att ge 
eleverna kunskaper om att delta i samhället (Säljö: 2011: 167). Det är lärarens didaktiska val 
som påverkar elevernas kunskapsinhämtning. Läraren som innehar högre kunskaper inom 
ämnet behöver fungera som en lots utifrån hur elevgruppen tillägnar sig kunskaper på bästa sätt 
för att nå målen för undervisningen (ibid.). Genom att lärarna kombinerar sätt att synliggöra 
lärandemålen för eleverna ger läraren eleverna flera olika verktyg för att ta sig framåt i sin 
kunskapsutveckling. Beroende på elevernas tidigare erfarenheter och intressen ges eleverna fler 
möjligheter att arbeta mot de mål som står beskrivna för varje uppdrag (Florin Sädblom 2015: 
39-40, Lundahl 2011: 159 & Ryan och Deci 2000: 56). 

Synliggörandet av lärandemålen genomfördes dessutom av lärarna genom repetition och 
förtydliganden. Det som framkom under observationerna var att lärarna behövde påminna 
elever ibland om vad lärandemålen för undervisningen var då eleverna ibland hamnade på 
sidospår eller ägnade mer tid åt lek. De fyra lärarna som ingår i studien anser att det är viktigt 
att man på något sätt i undervisningen belyser för eleverna vilka kunskaper de förväntas tillägna 
sig i undervisningen. Detta skriver Dishon-Berkovits (2014: 332-335) om. Hon skriver att 
hennes studie visar på att synliggörandet av lärandemål i undervisningen gynnar elevernas 
kunskapsutveckling. I Dishon-Berkovits (ibid) studie framgår det att de elever som tilldelats 
lärandemål nådde högre framgångar kunskapsmässigt. De lärare som ingick i denna studie säger 
i sina intervjuer att deras tanke med att på något sätt förmedla till eleverna vad de förväntades 
lära sig var att eleverna förhoppningsvis lättare skulle hålla ett fokus mot målet. Detta är också 
något som har kunnat urskiljas under de fyra observationer som genomförts. Under de 
lektionsmoment där målen tydligare framgick för eleverna upplevdes eleverna mer Genom att 
hela tiden i undervisningen sträva efter de mål som finns beskrivna i NTA-materialet som 
grundar sig på biologi-, fysik-, kemi och teknikämnets kursplaner (Skolverket 2018) ger lärarna 
eleverna en god grund för att kunna delta i samhällsdebatter och verka i samhället (Skolverket 
2017a: 5, Skolverket 2017b: 5 & Skolverket 2017c: 5). 

Lärarna som observerades synliggjorde även lärandemålen i NTA-undervisningen genom att 
fokusera på de naturvetenskapliga begreppen som fanns beskrivna i målbeskrivningen. I 
kommentarmaterialen för de naturorienterande ämnena står det att eleverna i den 
naturvetenskapliga undervisningen ska ges möjligheter att utveckla förståelse för 
ämnesspecifika begrepp (Skolverket 2017a: 8-9, Skolverket 2017b: 8-9 & Skolverket 2017c: 
8). Syftet med att eleverna ska bli förtrogna med de ämnesspecifika begreppen har sin grund i 
att eleverna ska utveckla sin förmåga att beskriva och förklara olika samband och händelser i 
naturen, samhället och inuti oss människor. När eleverna får en förståelse för begreppen samt 
teorier och modeller inom biologi-, fysik- och kemiämnet ökar deras kunskaper om att resonera 
och värdera resultat i olika naturvetenskapliga undersökningar (ibid.). Vikten av att arbeta med 
de ämnesspecifika begreppen i undervisningen inom de naturorienterande ämnena är något som 
även Johansson & Wickman (2011) belyser. Utifrån resultatet i deras undersökning skriver de 
att när läraren inte använder sig av ämnesspecifika begrepp använder sig eleverna av dem i 
väldigt liten utsträckning eller inte alls även om de kan läsa dem i uppdragens mål- och 
arbetsbeskrivning (Johansson & Wickman 2011: 5-6). Detta resultat är i överensstämmelse med 
det som visade sig vid observationen av Lisas undervisning som skiljde sig från de andra tre 
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observationerna. Lisa var den som lade ner mest tid på att förklara begreppen för eleverna och 
vid återkopplingen av lektionen var det Lisas elever som använde begreppen i störst 
utsträckning och på ett fungerande sätt. Kanske att Lisas val att synliggöra begreppen praktiskt, 
samtidigt som hon pratade om dem och gav eleverna elevblad med målbeskrivningen gav 
eleverna möjlighet att på flera sätt ta till sig lärandemålen.  

 

7.2.2 Hur synliggör lärarna lärandemålen i relation till elevernas ålder 
 

I studiens observationer och intervjuer framgår det att lärarna anpassar synliggörandet av 
lärandemålen i relation till elevernas ålder genom en anpassning av metoder. Gemensamt hos 
de fyra lärarna är uppfattningen att det är lättare att synliggöra lärandemålen för de äldre 
eleverna. Flera av lärarna beskriver att de inledningsvis i NTA arbetet enbart presenterar 
lärandemålen muntligt för de yngre eleverna bland annat på grund av elevernas bristande 
läskunskaper och för att lärarna inte vill förvirra eleverna med för mycket information.  

I studiens resultat har det även visat sig att lärarna synliggör lärandemålen i relation till 
elevernas ålder genom att de anpassar målbeskrivningen i NTA-materialet. Lärarna är eniga om 
att målen som finns beskrivna i elevbladen behöver anpassas beroende på vilken ålder de 
undervisar i. De anser att målbeskrivningarna i NTA-materialet (Natur och teknik för alla 2019) 
främst behöver anpassas i undervisningen med de yngre eleverna. Lärarna anser att det inom 
skolan finns en kunskapsprogression inom ämnena men att det även finns en progression när 
det kommer till att göra eleverna medvetna om deras eget lärande. Lärarnas beskrivning av den 
progression för hur eleverna utifrån ålder tar del av lärandemål finns även beskriven inom 
läroplansteorin. Inom läroplansteorin är innehållet i undervisningen a och o. Läraren måste 
planera sin undervisning utifrån den elevgrupp som ska delta vid undervisningstillfället. 
Elevernas ålder är då en viktig faktor att ta hänsyn till för läraren när det kommer till vad som 
ska undervisas, hur det ska förmedlas till eleverna samt varför det ska läras ut (Lundgren 2014: 
140-141).  

Lundgren (2014: 203) ger ett exempel på vad den rationella läroplanskoden innebär. Jag ser 
vissa likheter i hans diskussion om ”den osynliga världen” och de diskussioner som lärarna för 
när de kommer till hur de arbetar olika med synliggörandet av lärandemål beroende på elevernas 
ålder. Lundgren (ibid.) menar att samhället blivit mer osynligt för elever och att det ställer högre 
krav på lärare. Detta kopplar jag till lärarnas syn på de yngre eleverna. Lundgren (ibid.) skriver 
sedan att inom den moraliska läroplanskoden och den rationella läroplanskoden är det lärarens 
uppgift att synliggöra denna värld för eleverna och att verka som en guide för dem i deras 
kunskapsutveckling. Precis om Lundgren diskuterar lärarna i sina intervjuer på liknande sätt 
fast med andra ord om hur de arbetar med synliggörandet av lärandemålen beroende på 
elevernas ålder. I de yngre åldrarna behöver man göra det i mindre skala (världen är fortfarande 
relativt osynlig (ibid.)). Sedan, allt eftersom eleverna blir äldre och inhämtar mer kunskap växer 
världen. I och med detta blir de mer mottagliga för den progression som lärarna beskriver finns 
för hur de synliggör lärandemålen för eleverna utifrån deras ålder.  
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8.0 Sammanfattning 
 

Den här studien visar hur lärares didaktiska val i arbetet med att synliggöra lärandemålen i 
NTA-undervisningen i grundskolans lägre årskurser 1-3 ger eleverna förutsättningar att bli mer 
motiverade och engagerade. Studiens resultat visar att kunskapsutvecklingen mot 
kunskapskraven inom de naturorienterande ämnena hos de elever som deltagit vid 
undervisningstillfällena inom studien har gynnats när lärarna synliggjorde lärandemålen vid 
lektonsstart, när lärarna återkopplade till lärandemålen vid lektionsavslut, när lärarna 
synliggjorde lärandemålen genom olika metoder, när lärarna repeterade lärandemålen under 
lektionen och gjorde förtydliganden och när lärarna fokuserade på de ämnesspecifika 
begreppen. I studien framkommer det att alla lärare som ingick i studien synliggjorde 
lärandemålen i någon form i sin undervisning och att de alla ansåg detta vara en viktig del av 
undervisningen för eleverna. De var eniga om att då eleverna blev medvetna om vilka mål 
undervisningen strävade mot ökade deras motivation till lärande. Detta är även något som 
tidigare forskning som finns presenterad i studien belyser. Det som denna studie 
uppmärksammar är att när lärarna tar sig tid i undervisningen att synliggöra lärandemålen för 
eleverna skapas en större ämnesspecifik begreppsuppfattning hos eleverna, vad och varför 
eleverna ska ingå i undervisningen blir också tydligare.  Detta skapar en större motivation hos 
eleverna till lärande inom de naturorienterande ämnena.  

Studien visar även att det är viktigt i NTA-arbetet att ha elevernas ålder i åtanke när man 
synliggör lärandemålen. När lärarna ålderanpassar lärandemålen för eleverna blir det tydligare 
för dem vad lektionen syftar till att uppnå utifrån deras egna erfarenheter och kunskaper. Detta 
skapar större förutsättningar för eleverna att tillägna sig kunskaper som syftar till att nå 
kunskapskraven i de naturorienterande ämnena.  

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur eller om det går att urskilja den 
progression av synliggörandet av lärandemålen som lärarna beskriver även är tydlig för elever 
i de högre åldrarna. Då denna studie syftar till att undersöka hur lärare arbetar med att synliggöra 
lärandemålen i NTA undervisningen skulle det vara intressant att göra en jämförande studie. I 
den jämförande studien skulle man då undersöka om tillvägagångssättet att synliggöra 
lärandemålen eller användandet av lärandemålen skiljer sig i undervisningen inom de 
naturorienterande ämnena och teknikämnet där läraren inte använder sig av NTA materialet.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 – informationsbrev 
 

 

 
Informationsbrev  
 

Information om deltagande i undersökningen Lärares synliggörande  

av lärandemål i NTA undervisningen.  

 

Detta är en förfrågan om att frivilligt delta i denna undersökning. Studiens syfte är att 
undersöka hur du som lärare arbetar med att synliggöra vilka lärandemål eleverna 
strävar mot i arbetet med uppdragen inom de NTA tema ni arbetar med.  

 

Undersökningen baseras på klassrumsobservationer med efterföljande intervjuer av 4-6 lärare 
som undervisar inom ett NTA tema i årskurs F-3. Jag kommer att genomföra observationen i 
klassrummet där jag för anteckningar för det jag ser och hör som är av relevans för studien. 
Därefter följer en intervju. Intervjuns syfte är att ta reda på lärarens tankar om de didaktiska val 
du gör i klassrummet gällande hur du presenterar lärandemålen för eleverna. Intervjun tar cirka 
20 minuter och utgår från förutbestämda frågor. Det kommer även finnas möjlighet att för dig 
under intervjun att tala fritt om dina egna tankar, erfarenheter och åsikter inom det aktuella 
ämnet. Intervjun kommer att genomföras någon gång under veckorna 39-40 (enligt 
överenskommelse). Därefter kan eventuella följdfrågor ställas via mail. Intervjun kommer att 
spelas in för att ingen viktig informations ska gå förlorad och även anteckningar av det som 
sägs kan förekomma. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. Allt insamlat material kommer sedan att analyseras och så 
småningom presenteras i en uppsats vid Högskolan Dalarna. Namn eller andra personuppgifter 
eller uppgifter om vilka skolor som deltagit kommer inte att förekomma i uppsatsen. Jag, min 
handledare och min examinator kommer att ha tillgång till mitt insamlade material. När 
uppsatsen är godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. Den godkända uppsatsen 
kommer sedan att finnas tillgänglig via Högskolan Dalarna.  
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Simone Wetterskog heter jag som gör den här studien och jag läser till lärare i årskurs F-3 på 
grundlärarprogrammets åttonde och sista termin. Jag skulle vara mycket tacksam om ni vill vara 
med i den här studien, meddela mig ert intresse antingen via mail eller telefon.  

 

Student        Handledare 

Simone Wetterskog   Jörgen Dimenäs 

  

Ort och datum   Ort och datum   

_________________________  _________________________ 

 

Namnteckning   Namnteckning 

_________________________  _________________________ 
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Bilaga 2 – observationsprotokoll 
 

Observationsprotokoll 

 

Synliggör läraren lärandemålen för eleverna vid introduktion av temat? 

 

Om ja: hur? 

 

 

 

Tid:  

 

Mål: 

 

Avslutar läraren med att återkoppla till lärandemålen i slutet av lektionen?  

 

Om ja: hur? 

 

 

 

Tid:  

 

 

Mål:  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

 

 Vilken årskurs undervisar du i idag? 

 

 

 Vilken utbildning har du?  

 

 

 Om informanten har en lärarutbildning, vilket år tog hen sin examen? 
 
 

 

 När började du arbeta som lärare? 

 

 

 

Lärandemål 

 Har du stött på begreppet lärandemål tidigare?  

 

 

 Om informanten svarar ja: Var? Tidigare forskning? På arbetsplatsen? I något 
annat forum? 

 

 

 

 Om informanten svarar nej: vet du vad begreppet innebär? Vad tror du att det 
innebär? 
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Om informanten synliggjort lärandemålen för eleverna 

 

 

 Varför synliggör du lärandemålen för eleverna? 

 

 

 Anser du detta viktigt? Isåfall varför? 

 

 

 Hur presenterar du lärandemålen i NTA undervisningen? 

 

 

 Presenterar du dem enbart muntligt eller synliggör du dem även på annat sätt för 
eleverna? 

 

 Om läraren väljer att göra på fler sätt: varför? medföljer det material för att 
synliggöra lärandemållen i NTA lådorna?  

 

 

 

 Om svaret är nej: är det något du anser att NTA bör se över och eventuellt 
utveckla?  

 

 

 Anser du att NTA materialet ger dig som lärare goda förutsättningar att visa eleverna 
vilka förmågor de förväntas att utveckla inom valt arbetsområde? 
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 Anser du lärandemålen i NTA materialet vara beskrivet på ett sätt som är anpassat för 
den åldersgrupp du undervisar? 

 Om informanten svarar nej: anpassar du beskrivningen av lärandemålen på 
något sätt för att det ska passa dina elever bättre utifrån deras ålder? 

 

 

 

 Har du arbetat med NTA lådor i fler årskurser? 

 

 

 Om informanten svarar ja: tänker du att det är någon skillnad på hur du som 
lärare bör presentera lärandemålen för eleverna?  

 

 

 

 Återkopplar du till eleverna vid något tillfälle under undervisningsmomentet hur ni 
arbetat utifrån lärandemålen?   

 

 

 Om svaret är ja: hur? 

 

 
Om informanten inte synliggjort lärandemålen för eleverna 

 
 
 
 

 Arbetar du med att synliggöra lärandemålen inom andra ämnen? 

 

 

 

 Läser du själv in dig på vilka lärandemål som står beskrivna för varje arbetsområde 
inom varje NTA tema? 
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 Varför väljer du att inte synliggöra lärandemålen för eleverna?  

 

 

 

 Anser du att NTA borde utveckla sin lärarhandledning på något sätt för att underlätta 
för lärare att synliggöra lärandemålen för eleverna?  

 

 

 

 

 Tror du att du hade synliggjort lärandemålen för eleverna om du undervisat i en 
högre/lägre årskurs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


