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Sammanfattning  
 
Undersökningens syfte är att analysera, beskriva och få kunskap om hur ett undersökande 
arbetssätt i naturvetenskap i årskurs 2-3 kan bidra till elevers lärande samt hur lärares arbetssätt 
kan bidra till att elevers undersökande arbetssätt knyts till undervisningens övergripande syfte. 
Studien tar sin utgångspunkt i elevers och lärares arbete med skolutvecklingsprojektet 
Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) inom temat jord. Undersökningen är en kvalitativ 
studie där metoderna är intervju och observation. Intervjuerna antecknades och spelades in, 
medan observationerna endast antecknades.  Resultatet bygger på samtalen under intervjuer samt 
det elever och lärare gör och samtalar om på lektionerna. Materialet renskrevs och bearbetades 
och utvalda delar från ljudupptagningarna transkriberades. Resultatet visar att lärarnas 
övergripande syfte med undervisningen i undersökningen är att lära eleverna ”Se hela förlopp” 
och ”Ställa hypoteser och undersöka”. Lärarna använder sig i undervisningen av de närliggande 
syftena ”Plantera ärtor i rör”, ”Gissa vad de tror kommer att hända i rören”, ”Repetera och 
dokumentera planteringen av ärtorna i olika jordarter”, ”Sköta om komposten”, ”Att repetera vad 
de gjort tidigare”, ”Gissa i vilken jordart som det växt bäst” och ”Diskutera och dokumentera 
resultatet” för att uppnå de övergripande syftena. Undersökningen visar också på samspelet 
mellan de närliggande och övergripande syftena. Lärarnas sätt att arbeta för att uppnå dessa 
syften är att ställa öppna frågor, ge exempel, förklara, jämföra, föra diskussionen framåt och 
repetera. Ett undersökande arbetssätt, där NTA står i fokus, bidrar till elevers lärande och 
uppfyller väl de övergripande syften lärarna har med undervisningen, men också syftet med 
undervisningen enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11.   
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Inledning 
  
Under en av terminerna i min utbildning till lärare läste jag kursen ”Nyfiken på naturvetenskap”. 
Kursen innehöll en hel del laborativa moment, men också föreläsningar och litteraturstudier. Vid 
ett tillfälle då vi hade praktiskt arbete och genomförde många laborationer, uteblev efterföljande 
diskussion på grund av tidsbrist. Laborationerna väckte min nyfikenhet men skapade också en 
frustration, då jag inte fick några förklaringar till varför resultaten blev som de blev. De 
kunskaper jag hoppats få med mig uteblev. När jag sedan fick höra talas om Naturvetenskap och 
Teknik för Alla (NTA), som är ett koncept där eleverna arbetar på en forskares sätt med 
vetenskapliga undersökningar och där metoden som används är frågebaserad, riktades mitt 
intresse mot detta.1 Strax därefter fick jag veta att skolan jag skulle göra min undersökning på 
skulle introducera NTA och att de önskade få mer kunskap kring konceptet. Det föll sig då helt 
naturligt vad min undersökning skulle fokusera på - undersökande arbetssätt.  
 
De naturorienterade ämnena, kemi, fysik och biologi, har i skolan, som en av sina viktigaste 
uppgifter att väcka elevernas intresse för naturvetenskap. Enligt PISA undersökningen från 2009 
har genomsnittet för samtliga länder stigit sedan mätningen från 2006. Under samma tidsperiod 
har medelvärdet för Sverige dock sjunkit inom naturvetenskap.2 Detta är oroväckande då stora 
delar av dagens samhälle är uppbyggt av naturvetenskap och teknik. Sveriges regering beslutade 
hösten 2012 att lägga extra pengar på forskning fram till år 2016. Detta sammantaget gör att 
Sverige är i behov av personer som är intresserade och kompetenta inom naturvetenskapen.3 Det 
är därför viktigt att intresset och engagemanget väcks redan i de tidiga åldrarna. I Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, står att undervisningen ska syfta till 
att lära eleverna relevanta begrepp i sammanhanget, att utföra enklare systematiska 
undersökningar samt använda modeller och teorier för att kunna förklara samband. Syfte med 
undervisningen är också elevernas förmåga att samtala om, tolka och framställa texter med ett 
naturvetenskapligt innehåll.4   
 
Min förhoppning är att undersökningen ska ge både mig och andra lärare nya eller fler 
infallsvinklar, men också mer kunskap om vad ett undersökande arbetssätt kan bidra med och 
hur lärare kan hjälpa eleverna att uppnå syftet med undervisningen genom att använda ett 
undersökande arbetssätt. Tänkvärt i sammanhanget är det en av lärarna som deltog i 
undersökningen uttryckte: ”Som lärare har du utmaningen att hela tiden vara intressantare än 
elevens egna tankar.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.nta.kva.se/Sa-fungerar-det/ (hämtad 2012-11-20) 
2 Skolverket (2010) Sammanfattning av rapport 352 Rustade att möta framtiden- PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. Resultaten i koncentrat.s.14  
3 Svenska Dagbladet (2012-09-12) Regeringen satsar på forskning  
4 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 111-112 

http://www.nta.kva.se/Sa-fungerar-det/
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Bakgrund 
 
Under denna rubrik presenteras forskning och annan relevant litteratur från undersökningen, vars 
syfte är att beskriva hur ett undersökande arbetssätt bidrar till elevers lärande samt hur lärares 
arbetssätt bidrar till att elevers undersökande arbetssätt knyts till undervisningens övergripande 
syfte. Studien tar sin utgångspunkt i skolutvecklingsprojektet Naturvenskap och Teknik för Alla 
(NTA)- ett koncept som bygger på ett undersökande arbetssätt.   
 

 
Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) 
Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) är ett koncept som ursprungligen kommer från USA. 
Konceptet har utvecklats och spridits av National Science Resources Center (NSRC). Under 
1980- och 1990-talet, då svenska Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) hade kontakt med de 
amerikanska akademierna fick de kännedom om skolutvecklingsprojektet, Science and 
Technology for Children (STC). Vid en förfrågan om det fanns möjlighet att få ta del av 
konceptet blev beskedet att Sverige kunde få tillgång till allt material inklusive alla erfarenheter 
kostnadsfritt. Linköpings kommun blev den kommun som antog uppdraget att prova och 
utvärdera konceptet. Tillsammans med KVA och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
drevs arbetet med att utveckla, sprida och utvärdera konceptet. Vid införandet följde flera olika 
intressenter uppdraget med stort engagemang, såsom näringslivet, fackliga organisationer, 
skolledning, skolpolitiker och Linköpings Universitet. Från år 2004 är NTA uppdelat i två olika 
delar- NTA Produktion och Service ekonomiska förening som ansvarar för driften och produktionen, 
och NTA utveckling som drivs i projektform och är de som ansvarar för den fortsatta utvecklingen 
av konceptet, på uppdrag av den ekonomiska föreningen.5  
 
Grundtanken med NTA är att stärka elevernas kunskaper inom naturvetenskap och teknik och 
där sättet att arbeta bygger på ett vetenskapligt arbetssätt, som innebär en undersökande och 
frågebaserad metodik. Konceptet innehåller 22 olika teman som sträcker sig från förskolan och 
upp till årskurs 9. De olika temana inbegriper ämnena fysik, kemi, biologi, teknik och matematik, 
där tyngdpunkten ligger på de naturvetenskapliga ämnena och teknik.6 Varje tema innehåller ca 
11-15 uppdrag och där varje uppdrag har samma upplägg. Ett uppdrag börjar med en 
introduktion, som följs av att eleverna delas in i grupper och sedan en genomgång av vilket 
material de behöver. Därefter får eleverna göra förutsägelser, ställa frågor, planera sina 
undersökningar och dokumentera sitt arbete. Samtalen mellan eleverna och elever-lärare är ett 
viktigt inslag i arbetssättet. Uppdraget avslutas med ett resonemang kring om förutsägelserna 
stämde med resultatet från undersökningen. För de som önskar finns även förslag på fler 
undersökningar som kan göras eller hemuppdrag som eleverna kan arbeta med.7 För varje tema 
finns uppsatta mål, men också generella mål som är gemensamma för alla NTA-teman, vilka är:8 
 

 att det tar vara på elevernas nyfikenhet och utvecklar deras intresse för 
naturvetenskap och teknik. 

 att det stärker barnens självförtroende och hjälper dem att utveckla insikten att 
naturvetenskap och teknik tillhör vårt kulturarv. 

 att eleverna lär sig att lyssna och argumentera med respekt för andra, samtidigt 
som de lär sig att kritiskt granska fakta och slutsatser. 

 att barnen övar sin förmåga att kommunicera genom rika möjligheter att skriva, 
samtala och läsa. 

                                                 
5 http://www.nta.kva.se/Om-NTA/Kort-historik/ (hämtad 2012-11-20) 
6 http://www.nta.kva.se/Teman/ (hämtad 2012-11-20)  
7 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 13-14 
8 Ibid s.11 

http://www.nta.kva.se/Om-NTA/Kort-historik/
http://www.nta.kva.se/Teman/
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 att eleverna lär sig se mönster och strukturer samt att lösa problem och att arbeta 
självständigt.  

 

Den skola som bestämmer sig för att ansluta sig till NTA väljer ett tema de vill arbeta med och 
får då en komplett ”låda” med i stort sett allt material som behövs till undervisningen och som de 
får använda under nästan en termin. Lådan skickas sedan tillbaka, varvid ett nytt tema väljs och 
en ny låda erhålls. Förfarandet kan jämföras med en kombination av prenumeration och leasing.  
 
 

Sociokulturellt lärande 
En av våra filosofer är Lev Vygotskij. Under den korta tid han levde (1896-1934) hann han dock 
göra stora avtryck till eftervärlden. Hans teorier är i allra högsta grad fortfarande levande och 
hans tankesätt blir allt mer aktuellt ju längre tiden går. Det Vygotskij kom fram till i sin forskning 
var att omvärlden är en viktig parameter för människans utveckling. Han ”ansåg att det är genom 
sociala och kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra formas som tänkande, 
kännande och kommunicerande varelse”.9 Människan utvecklas därför bäst i interaktion med 
andra. Han talar också om att människan är både en kulturvarelse och en biologisk varelse. Den 
biologiska utvecklingen av människan börjar i och med födseln och där ”människan utvecklar en 
rad färdigheter som att kontrollera sin kropp, fixera blicken, koordinera hand och öga, gå och 
springa.”.10 Denna utveckling påverkas av de biologiska processerna och inte av den miljö eller 
omgivning barnet växer upp i. När människan börjar kommunicera och använda språket påverkas 
utvecklingen av de sociokulturella faktorerna. Språket är därför av avgörande betydelse för 
människans framgång och utveckling. Utvecklingspsykolog Katherine Nelson menar att när 
språket börjar användas, är det kulturen som tar över ansvaret från den biologiska utvecklingen.11 
Kultur kan i detta sammahang beskrivas som alla de resurser människan har till förfogande hos 
sig själv, i interaktion med andra och de som finns runt omkring oss materiellt. Resurserna 
begränsas inte av människans fysiska kropp längre, utan istället handlar lärandet om människans 
förmåga att tänka utanför sin kropp och hjärna. Människan har utvecklat såväl fysiska som 
språkliga redskap. Säljö benämner de fysiska redskapen artefakter som kan exemplifieras med 
olika verktyg, instrument för mätning, vägning och liknande. Även olika kommunikations- och 
informationshjälpmedel inbegrips i detta. Kulturen är därför både immateriell och materiell och 
behov finns av ett samspel mellan dessa för att driva utvecklingen framåt. Genom de fysiska och 
intellektuella artefakterna visar människan sin begåvning att samla på sig erfarenheter för att 
kunna uppnå sina syften.12 Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är 
mediering, som kan förklaras med den kunskapsöverföring och information som sker via 
artefakter, där språket är en av de allra viktigaste. Människan fungerar på så sätt, att den är på väg 
från en utvecklingszon till en annan, och en utvecklingszon kan förklaras som avståndet mellan 
det en individ kan åstadkomma ensam utan något stöd från någon annan och det individen kan 
åstadkomma tillsammans med en vuxen eller annan mer kunnig elev. Vygotskij menar att i 
samspel med andra har människan hela tiden möjlighet att ta över eller ta till sig - appropriera, 
kunskaper från en annan människa.13  
 
 

                                                 
9 Säljö Roger (2005) Introduktion: Vygotskijs tid och liv s. 111  
10 Ibid s. 113 
11 Ibid s. 117 
12 Säljö Roger (2000) Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv s. 29 
13 Ibid s.119-120 
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Flera olika syften 
I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011” (Lgr 11) inleds varje ämne 
med en beskrivning av syftet som förklarar vad undervisningen i ämnet ska resultera i samt vad 
eleverna skall utveckla för kunskaper i och om ämnet.14 I de naturorienterade ämnena finns tre 
olika syften i undervisningssammanhang, övergripande syfte, närliggande syfte och organiserande 
syfte.15 Vanligtvis har läraren ett övergripande syfte med sin lektion, vilket innebär att läraren har 
en tanke om vad undervisningen ska innefatta och på vilket sätt den skall utföras. Ett exempel på 
ett övergripande syfte kan vara att eleverna ska lära sig om kretslopp. Det övergripande syftet kan 
vara ett syfte som finns beskrivet i kursplanen för ämnet. För att nå det övergripande syftet kan 
läraren behöva ta hjälp av ett närliggande syfte, för att lättare kunna förklara innehållet för 
eleverna på ett lättbegripligt sätt. Det närliggande syftet ligger i många fall närmare vardagen för 
eleverna och är ofta något de känner till sedan tidigare. Ett exempel på närliggande syfte kan vara 
att samtala om vad som krävs för att en ärta ska gro. Tack vare det närliggande syftet blir eleverna 
mer aktiva språkligt, men också genom handling. Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att nå det 
övergripande syftet och inte stanna kvar i det närliggande syftet. Det närliggande syftet kan ses 
som en språngbräda mot det övergripande syftet, som inom naturvetenskapen oftast är 
övergripande principer, som eleverna har svårt att förstå och använda direkt.16 Det är dessa två 
olika syften som tillsammans kallas de organiserande syftena. närliggande syfte + övergripande syfte = 
organiserande syften.  En av lärarens svåraste och viktigaste uppdrag i sammanhanget är att få de 
organiserande syftena att samspela.  De närliggande och övergripande syftena behöver vara 
kontinuerliga och tillsammans skapa den röda tråd som krävs för att hjälpa eleverna att nå det 
övergripande syftet.  Läraren behöver därför vara observant på vilka ord eleverna använder och 
vilken förförståelse de har, för att kunna knyta detta till det övergripande syftet på ett naturligt 
sätt.17 Här beskrivs ett exempel från årskurs 5 där eleverna skall lära sig hur friktion påverkar 
rörelse. Experimentet utförs med en leksaksbil med en gummisnoddsmotor, där undersökningen 
visar vad som händer med bilens rörelse då den har respektive inte har några däck. I diskussionen 
mellan lärare och elever talar de om varför bilar behöver däck. Detta samtal utgör det närliggande 
syftet, eftersom eleverna på ett aktivt sätt kan delta i diskussionen. Det övergripande syftet med 
lektionen är att eleverna skall förstå hur friktion påverkar rörelse. Ett annat begrepp som används 
i sammanhanget är ”Mål i sikte” och som i exemplet ovan ger eleverna möjlighet att delta i 
diskussionen om varför bilar har däck. Begreppet Mål i sikte förklaras som:  
 

Mål i sikte betecknar de syften som vi människor använder i situationen i nuet för att 
välja vad vi ska göra och säga, även om det slutgiltiga målet, i framtiden, blir ett annat. 
Ett fruktbart mål i sikte hjälper eleven att göra kloka val tillsammans med läraren även 
om eleven ännu inte förstår vad det övergripande syftet med lektionen är.18  

 
Mål i sikte är alltså de närliggande syften som eleverna väljer tillsammans med läraren i ett 
specifikt sammanhang, för att i slutänden nå målet. De närliggande syftenas uppgift är helt enkelt 
att hjälpa eleverna att kunna se målet med lektionen – att ha ett mål i sikte.19  

 
 

                                                 
14 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 111 
15 Johansson Annie-Maj och Wickman Per-Olof (2012) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching s. 1 
16 Ibid s. 2 
17 Ibid s. 3 
18 Ibid s. 1 
19 Ibid s. 8 
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Naturvetenskapligt språk 
Det största hindret för elever att lära sig naturvetenskap är enligt John Wellington och Jonathan 
Osborne det naturvetenskapliga språket, då det innehåller många ord och begrepp20. En del av 
begreppen används även i andra sammanhang men har då en annan innebörd. Exempel på detta 
är: energi och effekt. Ord som får en annan innebörd i det naturvetenskapliga sammanhanget, än 
vad det har i vardagen skapar förvirring för eleven. Eleven måste då lära sig begreppens olika 
betydelser och vilka sammanhang de tillhör. Att diskutera ord och begrepp tar tid, likaså att 
resonera kring begreppens betydelse.21 Naturvetenskapen innefattar flera olika ämnen (ex kemi, 
fysik, biologi) och varje ämne har sina specifika begrepp, exempel är cell och vävnad för biologi, 
syra och oxid för kemi och resistans och magnetfält för fysik. Det finns också begrepp som 
tillhör flera olika ämnen, exempelvis arbete och gaser.22 Forskning visar att skrivandet i de 
naturorienterade ämnena inte anses vara av vikt för eleverna i de lägre åldrarna. Medan andra 
studier visar att dokumentation är en möjlighet till lärande för elever. En del av begreppen 
uppkommer genom att människan vill skapa en teoretisk förståelse av samband inom 
naturvetenskapen. För att konkretisera begreppen behöver därför eleverna vara delaktiga och 
aktiva och använda olika uttryckssätt som exempelvis bygga modeller och spela rollspel.23 Inom 
arbetssättet NTA dokumenterar eleverna sina resultat av undersökningarna kontinuerligt. 
 
 

Undervisa i naturvetenskap 
Att undervisa i naturvetenskap är en utmaning för många lärare. Det handlar om att försöka 
fånga elevernas intresse, förklara fenomen och begrepp som både är svåra och abstrakta och där 
eleverna inte alltid kan se de meningsfulla i det de ska lära sig.24 Precis som att människor har 
olika personligheter har de också olika sätt att lära sig på.25 Lärarens uppgift är därför också att 
göra eleverna uppmärksamma på arbetssättet, olika fenomen och händelser.26 Ingen pedagogisk 
metod är därmed bäst, utan läraren behöver använda olika arbetssätt för att kunna göra ett bra 
jobb.27 Det finns fyra perspektiv på barns lärande, som bygger på fyra olika grundläggande 
aktiviteter: att visa, att berätta, att diskutera och att reflektera.28  En del lärare ser undervisning 
som kunskapsöverföring, snarare än att försöka hitta fungerande sätt att hjälpa eleverna att 
utveckla sitt lärande. Många gånger handlar diskussionerna om hur innehållet ska presenteras och 
göras om, för att eleverna ska lära sig. Alltför sällan handlar det om hur undervisningen ska vara 
för att eleverna med säkerhet ska förstå det naturvetenskapliga innehållet och vad det är som är 
lätt respektive svårt för eleverna att lära. För en lärare innebär undervisning i naturvetenskap 
följande:  
 

Att undervisa naturvetenskap handlar till stor del om att klargöra ett ämnesområde, 
arbeta med olika former av demonstrationer, laborationer och experiment och att 
vidare kunna använda naturvetenskaplig kunskap för att förklara lösningar på 
problem.29  

 

                                                 
20 Skolverket (2012) Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv s. 84 
21 Ibid s. 84-87 
22 Andersson Björn (2008) Grundskolans naturvetenskap- helhetssyn, innehåll och progression s. 68 
23 Skolverket (2012) Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv s. 84-87 
24 Ibid s. 76 
25 Gärdenfors Peter (2010) Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor s. 129 
26 Lundqvist Eva (2009) Undervisningssätt, lärande och socialisation - Analyser av lärares riktningsgivare och elevers 
meningsskapande i NO-undervisning s. 69 
27 Ibid s. 122 
28 Ibid s. 216 
29 Skolverket (2012) Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv s. 76 
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Eleverna ska bli bekväma med att laborera, experimentera och demonstrera och kunna förklara 
både den problematik som uppkommer men också själva ämnesområdet. Istället för att läraren 
och experimentet är aktiva och eleven passiv, ska undervisningen bidra till att alla inblandade är 
engagerade. En av lärarens uppgifter är att göra undervisningen meningsfull. Där en meningsfull 
undervisning innebär att den sker med olika uttrycksformer ex verbalt, konkret och praktiskt.30 

 
 
Undersökande arbetssätt 
Ett undersökande arbetssätt kännetecknas av att inget bör tas för givet innan undersökningen är 
gjord samt att dokumentationen bör ske i logisk ordning.31  I undervisningssammanhang innebär 
ett undersökande arbetssätt att eleverna skall arbeta på liknande sätt som forskare gör.32 De delar 
som då ingår i ett undersökande arbetssätt är att göra förutsägelser, ställa frågor, planera sina 
undersökningar, undersöka och dokumentera.33 Naturvetenskapen innehåller flera olika delar 
såsom observationer, experiment, hypoteser, teorier, bevis och logisk slutledning. De 
naturorienterade ämnenas centrala idé är att lära mer om naturen och att förstå den bättre.34 
Metoden som används är därmed att skapa teorier som sedan förklarar och förutsäger de 
fenomen som uppstår. Teorierna testas genom experiment och beroende på resultatet kan teorin 
behöva korrigeras. Samspelet mellan teori och experiment är det centrala i det naturvetenskapliga 
arbetssättet. Inom vissa områden är det inte möjligt att utföra experiment. Ett sådant område är 
astronomin. Dessa teorier får istället prövas genom att observera s.k. stellära objekt.35 Stellära 
objekt är objekt som handlar om, berör eller liknar stjärnor.36 
  

 
Styrdokument  
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) inbegrips 
ämnena kemi, fysik och biologi i de naturorienterade ämnena. Ämnet teknik ingår därmed inte 
som NO ämne.37 Det centrala innehållet i dessa tre ämnen för årskurs 1-3 är identiska, medan 
syftet i de olika naturorienterade ämnena skiljer sig något åt. Även om det finns skillnader finns 
också stora likheter, exempelvis är vissa nyckelord återkommande i alla tre ämnens syften. Dessa 
ord är förmåga, förtrogenhet och förståelse. Lärarens uppgift är att undervisningen skall bidra till att 
eleverna utvecklar dessa kunskaper i ämnet. I Lgr 11 under syfte i ämnet biologi står att: 
 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
 

 genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.38  
 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins 
begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med 
erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.39 

                                                 
30 Skolverket (2012) Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv s. 75-77 
31 Lundqvist Eva (2009) Undervisningssätt, lärande och socialisation - Analyser av lärares riktningsgivare och elevers 
meningsskapande i NO-undervisning s. 69 
32 Andersson Björn (2008) Grundskolans naturvetenskap- Helhetssyn, innehåll och progression s.24 
33 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 13-14 
34 Andersson Björn (2008) Grundskolans naturvetenskap- Helhetssyn, innehåll och progression s.24 
35 Ibid s. 68 
36 Wiktionary Stellär (hämtad 2013-03-13) 
37 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s. 6 
38 Ibid s. 111-112 
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Citatet ovan visar att samtliga tre begrepp förmåga, förtrogenhet och förståelse är centrala i syftet. 
Tabell 1 visar hur begreppen förklaras i Nationalencyklopedin och hur de formuleras i Lgr 11, 
vilket är av intresse vid analys av begreppens betydelse.  
 
Tabell 1: Förklaring av begreppen förtrogenhet, förmåga och förståelse 
Begrepp Betydelse enligt 

Nationalencyklopedin (NE) 
Exempel från Lgr11  

Förtrogenhet ”god kännedom om ngt”40 ”Undervisningen ska även bidra till att 
eleverna utvecklar förtrogenhet med 
biologins begrepp, modeller och teorier samt 
förståelse för hur dessa utvecklas i samspel 
med erfarenheter från undersökningar av 
naturen och människan.”41 

Förmåga ”en person med begåvning på vissa 
områden eller möjlighet att utföra 
ngt”42  

”Vidare ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar förmågan att samtala om, 
tolka och framställa texter och olika estetiska 
uttryck med naturvetenskapligt innehåll.”43  

Förståelse Två olika synsätt på förståelse. Där 
dessa gör skillnad på förstå och förklara.  
 
”Mänskliga ord, handlingar och 
institutioner antas vara meningsbärande 
och därför möjliga att förstå, under det 
att naturfenomen endast kan förklaras.” 
 
”vårt mest fundamentala 
förhållningssätt till tillvaron, både den 
naturliga och den kulturella. Förståelse 
är enligt detta synsätt en elementär 
orientering i tillvaron, som föregår 
vetenskaperna snarare än en metod som 
karakteriserar någon speciell grupp av 
vetenskaper.” 44 

”Genom undervisningen ska eleverna också 
utveckla förståelse för att påståenden kan 
prövas och värderas med hjälp av 
naturvetenskapliga arbetsmetoder.”45 

 
Det centrala innehållet i Lgr 11 beskriver de mål eleverna behöver uppnå i ämnet. I de 
naturorienterade ämnena, kemi, fysik och biologi, för årskurs 1-3 är dessa mål identiska.  Relevant 
för denna undersökning är målen: 
 

 Enkla naturvetenskapliga undersökningar 

 Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer46 
 
Dessa mål är de eleverna skall uppnå och där arbetet med NTA skall bidra till att målen uppfylls.  
  

                                                                                                                                                         
39 Ibid s. 111 
40 Nationalencyklopedin, Förtrogenhet (hämtad 2012-12-15) 
41 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s.111 
42 Nationalencyklopedin, Förmåga (hämtad 2012-12-15) 
43 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s.111 
44 Nationalencyklopedin, Förståelse (hämtad 2012-12-15) 
45 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s.111 
46 Ibid s. 113 
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Syfte och frågeställningar  
 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att analysera, beskriva och få kunskap om hur ett undersökande 
arbetssätt kan bidra till elevers lärande samt hur lärares arbetssätt kan bidra till att elevers 
undersökande arbetssätt knyts till undervisningens övergripande syfte. Studien tar sin 
utgångspunkt i elevers och lärares arbete med skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och 
Teknik för Alla (NTA) inom temat jord. 

 
 
Frågeställningar 
De frågeställningar som ska besvaras är: 
 

 Hur kan ett undersökande arbetssätt bidra till elevers lärande? 
  

 Hur kan lärares arbetssätt bidra till att elevers undersökande arbetssätt knyts till 
undervisningens övergripande syfte? 

 
 
Metod  
 
En kvalitativ undersökning  
Metoderna valdes med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Undersökningen 
genomfördes därför som en kvalitativ studie, vilket innebar att en fördjupning i ett fåtal fall 
gjordes. Metoderna som valdes blev observation och intervju.47 Där observation lämpade sig för 
att studera lärare och elevers undersökande arbetssätt och intervju med lärare för att ta reda på 
lärarnas övergripande syfte med undervisningen, vilket kan vara ett syfte som finns beskrivet i 
kursplanen för ämnet. Observation lämpade sig bra eftersom beteenden och skeenden i naturliga 
situationer skulle studeras.48 När vi använder ordet ”beteende” i detta sammanhang menar vi inte 
bara fysiska handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och 
liknande. Observationerna utfördes på ett ostrukturerat sätt, vilket innebar att allt som skulle 
observeras inte gick att förutse avseende situationer och beteenden. Därför var det inte heller 
lämpligt att använda ett observationsschema i form av en mall, utan där fria anteckningar istället 
tillämpades. Det är viktigt att den som utför undersökningen är påläst både teoretiskt och 
empiriskt inom det undersökande området för att kunna använda observation som metod. Detta 
för att på så sätt ha kännedom om vad som är av värde att registrera under observationerna.49 
Förberedelserna inför observationerna påbörjades med att fundera igenom och ta ställning till 
framför allt tre frågor: Vad är det som ska observeras? Hur ska observationerna registreras? samt 
Hur ska jag som observatör förhålla mig?50. I intervjuer där en kvalitativ analys av resultatet görs, 
använder sig intervjuaren av låg grad av standardisering samt låg grad av strukturering. Låg grad 
av standardisering kan förklaras med att intervjuaren själv ”formulerar frågorna under intervjun 
och ställer frågorna i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson”51 och låg grad av 
strukturering handlar om att intervjupersonen fritt kan svara på frågorna och inte är styrd av 

                                                 
47 Patel Runa & Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en undersökning s. 
82 
48 Ibid s. 87 
49 Ibid s. 94 
50 Ibid s. 90 
51 Ibid s. 72 
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några förvalda svarsalternativ.52 I denna undersökning intervjuades lärarna före en av 
observationerna samt direkt efter samma observation. Före första tillfället skickades ett underlag 
till lärarna med de frågor vi skulle prata om under intervjuerna (Se bilaga 3). Fördelarna med att 
skicka frågorna innan intervjun är att den intervjuade vet vad samtalet kommer att handla om 
samt att personen kan tänka igenom svaren på frågorna innan. Nackdelen med att skicka 
underlaget innan är att svaren kan bli mindre spontana. Frågorna var av både öppen och sluten 
karaktär.53 De öppna frågorna gav utrymme för den intervjuade personen att ge fria och 
utvecklande svar. Frågor kan ställas antingen med den teknik som kallas ”tratt-tekniken” eller 
”omvänd tratt-teknik”. Vid tillämpning av tratt-tekniken ställs först de mer övergripande frågorna 
för att successivt gå in på de mer specifika. Fördelen med denna teknik är att intervjupersonen får 
möjlighet att prata fritt och därmed kommer in i samtalet på ett naturligt och självvalt sätt. 
Personen har i dessa fall ofta egna åsikter inom området som diskuteras.54 Den omvända tratt-
tekniken är precis tvärtom, där de mer specifika frågorna ställs först, för att sedan gå över till de 
stora mer övergripande. Denna teknik föredras då intervjupersonens åsikter i ämnet är av intresse 
eller då personen inte förväntas ha någon direkt åsikt i det som skall diskuteras. Tekniken hjälper 
då den intervjuade personen att successivt bilda sig en uppfattning. Under samtalen med lärarna 
användes tratt-tekniken, eftersom lärarna har erfarenhet och tankar inom ämnet som 
diskuterades. I kvalitativa intervjuer är både intervjuaren och den intervjuade personen med och 
bidrar till resultatet av samtalet, även om de har olika roller. Det är viktigt att den som intervjuar 
skapar en stämning under samtalet som inte hämmar den intervjuade personen.55  
 

 

Urval 
Studien bygger på ett undersökande arbetssätt och NTA, varvid grundkravet var att skolan 
arbetade med NTA-konceptet och att klassen arbetade minst tre lektioner med NTA under de 
veckor studien pågick. Lektionerna skulle också om möjligt innehålla de olika delar som ett 
undersökande arbetssätt innebär: göra förutsägelser, ställa frågor, planera sina undersökningar, 
undersöka och dokumentera. Studien har genomförts på en F-5 skola i Mellansverige med 8-9 
åringar. Klassen var en 2-3:a med 29 elever och två lärare.   
 

 
Undersökningens kvalitét 
I kvalitativa studier diskuteras kvalitén i form av validitet och reliabilitet, vilket det även görs i 
kvantitativa studier. Skillnaden är dock att i de kvalitativa studierna avses hela 
forskningsprocessen.56 Generellt kan validitet beskrivas som att, det som ska mätas verkligen är 
det som mäts, medan reliabilitet innebär hur väl det som mäts verkligen mäts.57 I de kvalitativa 
studierna är det inte någon klar och tydlig gräns mellan validitet och reliabilitet, vilket även är 
fallet i denna undersökning. Begreppet validitet kommer fortsättningsvis att användas, men då 
utifrån en vidare tolkning. Vissa forskare väljer istället att använda sig av begreppet autenticitet 
eller förståelse. De olika delar i forskningsprocessen som påverkar validiteten i undersökningen 
kan vara datainsamlingen, forskarens förförståelse och forskarens förmåga att se det som är 
avvikande, utmärkande eller som är svårt att ställa upp några generella regler kring. I de fall 

                                                 
52 Patel Runa & Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en undersökning s. 
72 
53 Ibid s. 80 
54 Ibid s.74 
55 Ibid s. 78 
56 Ibid s. 102-103 
57 Nationalencyklopedin, Validitet, Reliabilitet (hämtad 2012-12-15) 
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validiteten är hög innebär det att det som ska mätas verkligen mäts och att det mäts på ett 
tillförlitligt sätt. Låg validitet är då det motsatta.58   
 
 

Etiska överväganden  
Enligt de forskningsetiska principerna finns två huvudkrav vid humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Det första benämns forskningskravet och innebär att ”forskning bedrivs, att den inriktar 
sig på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet.”.59 Syftet med detta är att den kunskap 
som finns vidareutvecklas och fördjupas samtidigt som metoderna förfinas. Det andra kravet är 
individskyddskravet som innebär att ingen person får komma till skada eller utsättas för lidande, 
varken psykiskt eller fysiskt. Individskyddskravet kan delas upp ytterligare i fyra huvudkrav, vilka 
är: 
 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfientialitetskravet 

 Nyttjandekravet 
 
Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagarna i undersökningen om deras 
uppgift och de villkor som gäller för deltagandet. Detta krav uppfylls i denna undersökning 
genom att alla deltagare fick skriftlig information om undersökningen och där de samtidigt 
tillfrågades om sitt deltagande i studien (Se bilaga 1 och 2). Både elever och lärare som deltog 
informerades också om att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan 
förklaring och utan några negativa följder för individen. All information som kan tänkas påverka 
ett beslut om deltagande skall delges deltagaren. Deltagaren får inte utsättas för påtryckningar 
eller påverkan från forskaren om deltagande, vilket kan underlättas om det inte finns något 
beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren.60 Deltagaren själv är den som äger rätten 
att bestämma om sitt deltagande eller icke deltagande i undersökningen, enligt samtyckeskravet. I 
detta fall är det föräldrarna till eleverna som fått bestämma om sitt barns deltagande respektive 
icke deltagande, eftersom eleverna är under 15 år.61 Konfidentialitetskravet innebär att all 
information om personerna som deltar i undersökningen skall hanteras och förvaras med största 
försiktighet. Sådan information som anses etisk känslig måste lagras på ett sådant sätt att den inte 
blir åtkomlig för obehörig.62 Informationen från undersökningen lagrades på dator, som endast 
ett fåtal personer, som arbetade med undersökningen hade tillgång till. Anteckningarna och det 
bandade materialet förvarades på ett säkert ställe fram tills undersökningen var klar och 
examensarbetet godkänt, då det förstördes. Informationen från undersökningen får endast 
användas för forskningsändamål, enligt nyttjandekravet. Det innebär att uppgifterna inte får 
användas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. Uppgifterna får inte heller 
användas för att fatta beslut eller vidta åtgärder som påverkar deltagaren, utan att först särskilt 
medgivande erhålls från den berörda.63 Nyttjandekravet kommer inte att äventyras då det enda 
underlaget som kommer att spridas är det som anges i detta arbete.   
 
I de forskningsetiska principerna finns förutom de fyra kraven, två rekommendationer även 
kallade råd, som forskaren behöver känna till och helst tillämpa. Den första rekommendationen 

                                                 
58 Patel Runa & Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en undersökning s. 
102-103 
59 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer s. 5 
60 Ibid s. 7-8 
61 Ibid s. 9-11 
62 Ibid s. 12-13 
63 Ibid s. 14 
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innebär att de delar i undersökningsrapporten som kan innehålla etisk känslig eller kontroversiella 
tolkningar bör deltagaren få ta del av innan publiceringen av rapporten sker. Rapporten lästes av 
min handledare och skickades till lärarna, som deltog i undersökningen, innan publicering. Den 
andra rekommendationen råder till att deltagarna i undersökningen, uppgiftslämnare eller andra 
personer som är intresserade av resultatet, bör tillfrågas av forskaren om intresse finns att veta 
var rapporten kommer att publiceras. Likaså bör deltagarna erbjudas rapporten eller en 
sammanfattning av undersökningen.64 I samband med att informationen om undersökningen 
skickades ut erbjöds deltagarna att få en rapport vid publiceringen, om så önskades.  

 

Studiens sammanhang 

Tema och uppdrag 

Klassen arbetade denna termin med temat jord i NTA. Studien byggde på tre observationer och 
två intervjuer med detta tema. De uppdrag som eleverna arbetade med i undersökningen var 
uppdrag 865 samt en tillbakablick på uppdrag 266. I uppdrag 2 arbetade eleverna med att göra 
varsin kompost. Komposten gjordes i en plastpåse som eleverna först stansade hål i och sedan 
fyllde med jord, maskar och löv. Avslutningsvis vattnade de komposten.   
 

Deltagare  

Totalt antal elever i klassen var 29 samt 2 lärare. Av Tabell 2 framgår hur många elever och lärare 
som deltog i varje observation samt hur många som lämnat in svarstalongen. Två elever lämnade 
inte in sin svarstalong. En av de elever som lämnade in svartalongen ville inte delta i 
undersökningen. De två elever som inte lämnade in sin talong behandlades som att de inte ville 
delta i undersökningen. Tre elever deltog därmed inte i undersökningen.   
 
Tabell 2: Översikt av antalet deltagare och inlämnade svarstalonger 

 Observation 1 Observation 2 Observation 3 

Antal elever 27 24 26 

Antal lärare 2 1 2 

Antal inlämnade lappar 26+11 27 27 

Antal observerade elever 25+1 23 25 
1 En förälder kom och lämnade in lappen efter att knappt halva lektionen gått.  

Varje uppdrag höll på i ca 60 min och därmed varje observation. Efter lektionerna avslutades 
dagen för eleverna. 
 

Undervisningstillfällen 

De tre lektionerna genomfördes alla på ett likartat sätt utifrån nedanstående punkter: 
1. Gemensam diskussion i helklass 
2. Praktiskt arbete enskilt eller i grupp 
3. Dokumentation av arbetet 
4. Gemensam diskussion i helklass 

 

                                                 
64 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer s. 15 
65 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 81-84 
66 Ibid s. 29-32 
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Det naturvetenskapliga syftet för samtliga lektioner var enligt lärarna, att ”Se hela förlopp” som 
påverkas av olika jordarter samt att ”Ställa hypoteser och undersöka”. 
 
 

Förberedelser och genomförande 
En dryg vecka innan första observationen skulle ske fick eleverna i klassen med sig ett 
informationsbrev hem angående undersökningen och där föräldrarna skulle ta ställning till om 
deras barn önskade delta eller inte delta i undersökningen (Se bilaga 1). Ett motsvarande brev 
lämnades även till berörda lärare (Se bilaga 2). Dessutom skickades båda breven via mail till en av 
rektorerna som information. I de diskussioner som varit med en av lärarna innan utskicket, fanns 
inget som skulle tyda på att svarstalongerna skulle vara svåra att få in i tid, trots den något korta 
svarstiden. 
 
I avvaktan på att deltagarna skulle ta ställning till sitt deltagande, funderade undersökningens 
frågeställningar igenom och på vilket sätt svaren skulle bli synliga i observationerna. Klassrummet 
där observationerna skulle ske hade studerats innan första lektionen. Materialet som togs med vid 
observationerna var blyertspennor, suddgummi, pennvässare och vita kopieringspapper av A4-
format. Innan första observationstillfället kontrollerades alla svarstalonger, för att se hur många 
som lämnat in och vilka som gett sitt samtycke respektive avböjt. Varje tillfälle innan 
observationen, påbörjades med att gå igenom vilka elever som var där för dagen och återigen 
repetera vilka elever som avböjt sitt deltagande och inte fick observeras. Vid första observationen 
presenterade jag mig och berättade i vilket syfte jag var där och att även om de svarat ”ja” att 
delta i undersökningen kunde de närsomhelst säga till mig att de inte ville delta mer i 
undersökningen. Ett förtydligade gjordes om att lektionen fortsatte som vanligt för dem som 
avböjt. Under själva observationerna varierade jag mellan att sitta på avstånd och observera hela 
klassen, som vid genomgångar eller diskussion i helklass, och att stå närmare eleverna då de 
arbetade enskilt eller i grupp. De vita kopieringspapperen som användes till att anteckna på, 
numrerades i övre högra hörnet allt eftersom anteckningarna fördes. Förkortningar som 
användes var planerade innan start, där F användes för flicka, P för pojke och L för lärare. I 
samtal och diskussioner där det var av vikt att veta om det var samma elev som sa något igen, 
markerades detta med en nedsänkt siffra ex. F1. Det mesta eleverna sade antecknades. 
Anteckningarna kompletterades även med någon ritad figur för att förtydliga det som skrivits 
eller visa något från observationerna. För att stärka mitt eget minne och eventuellt använda som 
visningsmaterial i undersökning, fotograferades en del av de arbeten eleverna gjort. Materialet var 
både elevers skrivna arbete, men även det fysiska material de arbetat med praktiskt och skapat 
under observationerna. Mellan observation 2 och 3 samt direkt efter observation 3 intervjuades 
lärarna i klassrummet. Frågorna som diskuterades skickades i mail till lärarna innan första träffen. 
De frågor som diskuterades vid de två tillfällena finns att läsa i bilaga 3. Under intervjuerna fördes 
anteckningar samt att samtalen spelades in på en microbandspelare. 
 
 

Bearbetningen av materialet 
I stort sett samma dag som observationerna gjorts och intervjuerna genomförts, renskrevs 
materialet på datorn. Vissa av anteckningarna förtydligades vid renskrivningen. Inspelningarna 
från intervjuerna lyssnades av och i de fall det antecknade materialet inte var tillfredställande, 
kompletterades anteckningarna med material från inspelningarna. Att transkribera material 
innebär att det talade språket görs om till skriftspråk67, vilket är mycket tidskrävande68. Av den 

                                                 
67 Kvale Steinar & Brinkmann Svend (2009).  Den kvalitativa forskningsintervjun s. 194 
68 Ibid s. 196 
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anledningen gjorde jag en noggrann avvägning över detta och transkriberade därför endast 
utvalda delar av samtalen i samband med att uppsatsen skrevs. Det som valdes ut för 
transkribering var sådant som fångade mitt intresse redan vid intervjun och som hade nära 
koppling till undersökningens frågställningar och därför behövde analyseras särskilt noggrant. 
Efter att ha läst anteckningarna från intervjuerna och observationerna flera gånger, med de två 
frågeställningarna i bakhuvudet sorterades materialet in i rubrikerna ”Lärarnas syfte med 
undervisningen”, ”Lärarnas arbetssätt”, ”Begrepp som används av lärare och elever” och 
”Utmaningar eleverna själva skapar”.  I Tabell 3 visas exempel på vad som sorterades in under 
respektive rubrik från intervjuerna och observationerna. 
 
Tabell 3: Översikt av rubriker i resultatbeskrivningen med exempel 

Rubriker Vad som avses Citat  

Lärarnas syfte med 
undervisningen 

De syften som läraren har 
med undervisningen 

Lärarna berättar att de ser att 
det är samma syfte som 
spänner över alla uppdrag, 
såsom att väcka nyfikenheten, 
väcka ett intresse, ställa 
hypoteser, se hela förlopp, 
undersöka och våga prova. 

Lärarnas arbetssätt På vilket sätt läraren stöttar 
eleverna 

Lärarna säger att ett tillåtande 
klimat i klassrummet är viktigt 
och att eleverna får ha sina 
funderingar.  

Begrepp som används av 
lärare och elever 

De ord som har ett 
naturvetenskapligt 
sammanhang som lärare och 
elever använder 

Lera är svår att vattna. 

Utmaningar eleverna själva 
skapar 

De svårigheter eller 
funderingar som eleverna 
möter i undervisningen 

Hur gick det här till? Förut var 
det här uppe och nu är det 
här. 

 
Lärarna angav vid första intervjun att deras syften med undersökningen var att ”Se hela förlopp”, 
”Lära sig använda vetenskapliga begrepp”, ”Ställa hypoteser och undersöka”, ”Väcka intresse” 
och ”Skapa engagemang”. Av dessa valdes syftena ”Se hela förlopp” och ”Ställa hypoteser och 
undersöka” ut för vidare analys i denna undersökning. Dessa två syften valdes ut med anledning 
av att det i Lgr 11 står att eleverna skall utveckla sin förmåga att kunna förklara biologiska 
samband, som här kopplas mot de syften som lärarna benämner ”Se hela förlopp” och att 
eleverna skall utveckla sin förståelse för de naturvetenskapliga arbetsmetoderna, som här kopplas 
mot lärarnas syfte ”Ställa hypoteser och undersöka”. I min undersökning benämns dessa syften 
för övergripande syften.  Bakgrunden till detta är att lärarna har svårt att förmedla ”Se hela 
förlopp” och ”Ställa hypoteser och undersöka” till eleverna utan att ta hjälp av närliggande syften 
- syften som konkretiserar de syften lärarna har med undervisningen. Efter genomgång av 
materialet framkom att de närliggande syftena lärarna använder sig av för att knyta 
undervisningen mot de övergripande syftena var: ”Plantera ärtor i olika jordarter”, ”Repetera och 
dokumentera planteringen av ärtorna i olika jordarter”, ”Sköta om komposten” ”Att repetera vad 
de gjort tidigare”, ”Gissa i vilken jordart det växt bäst” och ”Diskutera och dokumentera 
resultatet”. De olika lektionernas innehåll eller ett större moment inom en lektion överensstämde 
med de närliggande syftena.  
 
För att kunna svara på frågeställningen ”Hur kan lärares arbetssätt bidra till att elevers 
undersökande arbetssätt knyts till undervisningens övergripande syfte?” behövde rubriken 
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”Lärares arbetssätt” finnas med. Detta för att kunna beskriva vad lärarna rent konkret gör i 
klassrummet eller vad de inte gör.  
 
Frågeställningen ”Hur kan ett undersökande arbetssätt bidra till elevers lärande?” var bakgrunden 
till att rubriken ”Utmaningar eleverna själva skapar” togs med. För att belysa hur ett 
undersökande arbetssätt bidrar till elevers lärande, behöver de utmaningar eleverna skapar själva 
observeras.  
 
Utgångspunkten vid val av begrepp var de två övergripande syftena ”Se hela förlopp” och ”Ställa 
hypoteser och undersöka” och de begrepp som lärare och/eller elever använde muntligt. De 
begrepp som valdes ut sorterades in i fyra olika kategorier, ”Naturvetenskapligt arbetssätt”, 
”Naturvetenskapliga benämningar”, ”Redskap och material” och ”Beskrivande”. I Tabell 4 
framgår vilka ord som valdes ut, under vilken kategori de hamnade, exempel på det som sades i 
undersökningen samt vilket övergripande syfte kategorin kopplades mot. 
 
Tabell 4: Begreppen indelade i kategorier 

Kategori Begrepp Citat Övergripande syfte 

Naturvetenskapligt 
arbetssätt 

hypotes Lära barnen att ställa en hypotes och 
sedan fundera kring hur det blev. 

Ställa hypoteser och 
undersöka 

Naturvetenskapliga 
benämningar 

mask 
rot 
ärta 
gro 
växa 
jord 
sand 
humus 
lera 
jordart 
kompost 

Jord, maskar, blad och vatten. 
Ser ut som en rot. 
Känner ärtan vad den har omkring sig? 
Två har grott. 
Den växer i luften. 
Vi har en mask i vår jord. 
Ta i mer sand. 
Man brukar plantera i humus. 
Mest i humus minst i lera.  
Vilken jordart? 
Komposten hos dig. 

Se hela förlopp 
 

Redskap och 
material 

pipett 
bomull 

Pipett (elev svarar på lärares fråga) 
Ni behöver inte alla bomull. 

Ställa hypoteser och 
undersöka 

Beskrivande fuktig 
gröna 
möglat 

Min är inte fuktig än.  
Löven är gröna.  
Vår lera har möglat. 

Ställa hypoteser och 
undersöka 

 
 
 

Resultat  
 
Resultatet bearbetas utifrån svaren på de frågor som ställs till lärarna under intervjuerna samt det 
som lärare och elever gör och säger under observationerna. Sist redovisas en sammanfattning av 
resultatet.  
 

 
Lärarnas syfte med undervisningen 
Den ena frågeställningen i undersökningen lyder ”Hur kan lärares arbetssätt bidra till att elevers 
undersökande arbetssätt knyts till undervisningens övergripande syfte?”. För att belysa sambandet 
mellan undervisningens övergripande syfte och elevernas undersökande arbetssätt, har lärarnas 
syfte med undervisningen studerats.   
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Vid intervju 1, som skedde innan observationerna, beskriver lärarna sina övergripande syften med 
NTA-temat som är att ”Ställa hypoteser och undersöka” och ”Se hela förlopp”. Lärarna 
motiverar sina val av övergripande syften med att de inte tror att någon av eleverna hade speciellt 
stor nyfikenhet eller intresse kring olika jordarter innan det började arbeta med temat jord.  Nu är 
de både nyfikna och intresserade av jord och dessutom vet de att det finns olika jordarter, vilket 
lärarna inte tror de tänkt på tidigare. Att väcka intresse och nyfikenhet har enligt lärarna betydelse 
för när eleverna skall ställa hypoteser och sedan fundera på hur det blev. De behöver därför öva 
sig på att ”Se hela förlopp” och se vad det är som händer. Undersökningarna med komposter och 
maskar är ett sätt att öva på det. Där ser eleverna hur maskar äter löv, genom att jämföra 
kompostpåsar med löv som har maskar med de kompostpåsar som inte har några maskar. Ett 
annat exempel där eleverna övar på att ”Ställa hypoteser och undersöka” och ”Se hela förlopp” är 
i samband med att de sår ärtor i rör. Oavsett ålder på eleverna är det enligt lärarna roligt att kunna 
se vad som händer. En lärare säger: 

 
Det som är roligt lär man sig av. Det är roligt när man ser saker som händer eller när 
man kan följa saker.   

 
Det övergripande syftet är inte något eleverna är med och bestämmer, däremot får de alltid vara 
med och påverka lektionerna. 
 
Vid klassrumsobservationerna framkommer det övergripande syftet ”Hur näringsfattiga och 
näringsrika jordarter påverkar grobarheten och nedbrytning”. Detta övergripande syfte hör ihop 
med de två övergripande syften som lärarna beskriver under intervju 1, ”Se hela förlopp” och 
Ställa hypoteser och undersöka”.  
 
Klassrumsobservation 1- plantera ärtor i rör 
Lärarna börjar lektionen med att förklara dagens uppdrag, som är att eleverna skall plantera ärtor 
i rör. Rören som används är öppet i båda ändarna. Därefter sätts en bomullstuss i ena änden av 
röret och därefter hälls jordarten (humus, sand eller lera) i tills ½ röret är fyllt. Försiktigt droppas 
sedan vatten i röret med hjälp av en pipett, tills bomullen är fuktig längst ner i öppningen av 
röret. Efter det tar läraren en träpinne och gör en grop längs rörets kant på insidan, för att sedan 
stoppa en av ärtorna i gropen. Slutligen sätts en bomullstuss överst i röret. Detta skall eleverna 
sedan göra med samtliga jordarter, lera, sand och humus. När rören är klara ställs de i en kopp, 
som märks med elevernas namn och som till sist ställs in i ett mörkt skåp. Innan eleverna sätter 
igång med sitt uppdrag frågare läraren eleverna vad de tror kommer att hända i rören när de 
planterat ärtan. Därefter delas eleverna in i grupper om 2 och 2 och en grupp med 3 för att 
påbörja sitt uppdrag. Läraren lägger här till ett moment som inte är planerat från början. Eleverna 
får plantera två ärtor var i en liten planteringskruka som märks upp med elevens namn och ställs i 
dagsljus i klassrummet.  De närliggande syftena är det de gör på lektionen, i detta fall att ”Plantera 
ärtor i olika jordarter” och ”Gissa vad de tror kommer att hända i rören”. Dessa närliggande 
syftens skapar därmed förutsättningar för att vid ett senare lektionstillfälle samtala om hur olika 
jordarter påverkar grobarheten hos ärtan.  
 
Klassrumsobservation 2 – tillsyn av rör och kompost samt dokumentation 
Det är nu tre dagar sedan ärtorna planterades i rören. Läraren börjar med att berätta att de på 
dagens lektion ska göra lite olika saker. Till att börja med skall de titta på rören de arbetade med 
under förra lektionen för att sedan titta till och mata sina komposter.  Lektionen fortsätter sedan 
med en diskussion där läraren frågar eleverna vad det var de gjorde på lektionen i NTA tre dagar 
tidigare. Efter samtalet berättar läraren hur de ska dokumentera resultatet från förra lektionen. 
Eleverna ska då vika ett A4 papperet på mitten, så att det blir långsmalt, skriva dagens datum till 
vänster högst upp på papperet, och rita av de tre rören noggrant med dess innehåll samt skriva 
minst en mening om vad som hänt i rören. När eleverna är klara med detta moment går de över 
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till att sköta om sin kompost. Vissa elever väljer här att hälla sin kompost i en hink, som läraren 
sedan tar med hem och häller ut i sin kompost i trädgården. De elever som väljer att behålla sin 
kompostpåse vattnar och matar komposten med löv som de hämtar utomhus, utanför 
klassrummet. Lektionen avslutas med att hela klassen samlas i en ring på mattan och tillsammans 
med läraren pratar om sina komposter. De närliggande syftena är det de gör på lektionen, i detta 
fall att: ”Repetera och dokumentera planteringen av ärtorna i olika jordarter” och ”Sköta om 
komposten”.  
 
Klassrumsobservation 3 – tillsyn av rör samt dokumentation 
Nu har det gått nästan två veckor sedan eleverna planterade ärtor i rören. Lektionen inleds med 
att lärare och elever repeterar vad rören innehåller och vad det var de gjorde samt i vilken jordart 
eleverna tror det växt bäst. Läraren visar då krukorna med ärtor i som stått ute i dagsljuset. 
Samtalet fortsätter en stund och först nu tar läraren fram rören från skåpet och ger dem till 
eleverna. Nu pågår det samtal överallt i klassrummet mellan eleverna. Innan eleverna ritar av sina 
rör på andra delen av A4 papperet sammanfattar läraren, tillsammans med eleverna, det de 
kommer fram till. Vid klassrumsobservation 3 är de närliggande syftena det de gör på lektionerna. 
Inledningsvis är det närliggande syftet ”Att repetera vad de gjort tidigare” som sedan övergår i att 
”Gissa i vilken jordart som det växt bäst”. Avslutningsvis är det närliggande syftet ”Diskutera och 
dokumentera resultatet”. 
 
 
 

Lärarnas arbetssätt 
För att belysa frågeställningen ”Hur kan lärares arbetssätt bidra till att elevers undersökande 
arbetssätt knyts till undersökningens övergripande syfte?”, i denna undersökning har lärarnas 
arbetssätt studerats.    
 
I samband med en av intervjuerna berättar lärarna att de hjälper eleverna att uppnå syftet 
framförallt genom att ha ett tillåtande klimat i klassrummet. Att de idéer som kommer tas emot 
och får en fortsättning. En av lärarna säger: 
 

Att man inte som lärare är så inriktad på speciella svar, utan att de får hålla på att fråga 
och diskutera och ta upp alla frågor eller funderingar som lika bra på något sätt.  

 
Det är viktigt att det finns en öppenhet att diskutera det eleverna tar upp och att inte se något av 
det som tas upp som konstigt. Läraren säger: 
 

Det är en viktig grej att de får ha sina funderingar. Även om de också säkert har det i 
sig om rätt och fel i ryggraden.  

 
Att repetera och hela tiden knyta tillbaka till det som gjorts är ett bra sätt att styra och påverka 
elevernas lärande, men det gäller också att kunna se och höra det som kan leda till ett lärande 
menar lärarna. När eleverna ställer en fråga sätter de ord på sina funderingar, vilket hjälper dem 
att uppnå syftet, berättar läraren under intervjun.  
 
Ett annat sätt att hjälpa eleverna är att ge dem den tid de behöver i diskussionerna. Samtalen är 
viktiga i detta sammanhang. Läraren säger: 
 

Man måste ta sig tiden som man känner, annars blir det ingenting av någonting av det 
vi höll på med, vare sig det vi höll på med eller det nya.   
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Men det finns också tillfällen, menar läraren, då diskussionen måste avslutas för att arbetet måste 
gå vidare för att hinnas med.  Det skulle ta alldeles för lång tid om diskussionen fick fortsätta.      
 
Vid klassrumsobservationerna använder sig lärarna av flera olika arbetssätt för att hjälpa eleverna 
att uppnå syftet. Det vanligaste av de sex olika arbetssätten är att ställa öppna frågor. När öppna 
frågor ställs är det även ett sätt att föra diskussionen framåt. Andra arbetssätt läraren använder sig 
av är repetera, jämföra, ge exempel och förklara. I tabell 5 visas exempel på vad läraren säger och 
vad eleverna säger eller gör inom de olika arbetssätten läraren använder sig av. 
 
Tabell 5: Lärares arbetssätt med exempel på vad sägs eller görs 

Arbetssätt Exempel på det som sägs  
av läraren 

Exempel på vad eleverna säger 
eller gör 

Repetera - Vad var det vi gjorde på senaste 
lektionen?  

- Repetera nu vad det var vi 
skulle göra. 

- Här berättar eleverna vad 
som gjorts. 

- Eleverna berättar vad de ska 
göra.  

Ställa öppna 
frågor  

- Vad tror ni kommer att hända? 
 
 

- Varför ska ni sätta en 
bomullstuss i andra änden 
också? 

- Tror ni att det är någon skillnad 
om en ärta växer i sand, lera 
eller humus? 

 
 

 

- Vad heter det vi har här? 
- Vad var det vi hade i 

komposterna? 
- Hur ser ni att komposten är 

nymatad? 

- En liten växt, en blomma, 
kanske ett blad först, ruttnar 
eller exploderar.   

- För att fukten ska stanna 
kvar.  

- För att det inte ska åka ut.  
- Tror det kommer bli olika 

växter beroende på vad den 
växer i.  

- Tror den växer bäst i humus 
för det är så den brukar växa.  

 

- Pipett, sand, lera, humus.  
- Löv, äpple, päron, jord, 

maskar och vatten.  
- Löven är gröna.  

Föra  
diskussionen 
framåt 

- Genom att ställa följdfrågor på 
det som diskuteras.  

- Genom att fråga om det var 
någon som hade något mer.  

- Vad var det du sa X, berätta för 
klassen. 

 
 
 
 

- Eleven repeterar då det den 
sade.  

Jämföra - Läraren håller upp ett rör och 
krukan och ber eleverna berätta 
vad som skiljer dessa åt.  

 
 

 
 

- Läraren visar en kompostpåse 
med maskar och en utan 
maskar.  

- Eleverna talar om skillnaden 
mellan det som växt i röret 
(mörker) respektive krukan 
(dagsljus). Flera elever tror 
att det har med bomullen att 
göra att växterna blivit gula i 
röret.  

- Eleverna redogör för att det 
är maskarna som äter upp 
löven i komposten och att i 
den utan maskar är löven 
kvar, men som nu blivit 
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mörka.  

Ge exempel - Läraren ritar en figur på tavlan 
för att kontrollera med eleven 
om den uppfattat det rätt som 
eleven sa. 

- Läraren ritar en figur på tavlan 
för att visa eleverna hur de ska 
dokumentera resultatet från 
rören.   

- Efter att läraren ritad figuren 
på tavlan har båda förstått 
vad de menade.  

 

- De flesta av eleverna 
dokumenterar resultatet efter 
exemplet.  

Förklara - Det kan ta en stund innan det 
har runnit igenom. 

- Ni behöver inte all bomull.  
- Det känns på bomullen när det 

är klart.  
- De här borstarna kör bara runt 

när ni städar. En trasa är bättre. 

 

 
 
Begrepp som används av lärare och elever 
Frågeställningarna i undersökningen lyder: ”Hur kan ett undersökande arbetssätt bidra till elevers 
lärande?” och ”Hur kan lärares arbetssätt bidra till att elevers undersökande arbetssätt knyts till 
undervisningens övergripande syfte?”. För att kunna besvara frågeställningarna har de begrepp 
som används av lärare och elever studerats.  
 
I intervju 1 berättar lärarna att de anser att begreppen humus, lera och sand är relevanta för 
eleverna att lära sig i sammanhanget. De säger att det är roligt att se hur eleverna tar till sig dessa 
begrepp och använder dem på ett korrekt sätt. Lärarna säger att dessa begrepp är eleverna inte 
bekanta med sedan tidigare. Andra begrepp som eleverna behöver lära sig är den utrusning och 
material som de använder i sina undersökningar ex pipett, kompost. Även om eleverna inte kan 
alla begreppen nu, säger lärarna att ”De får någon sorts förförståelse tills nästa gång begreppet 
dyker upp”. 
 
De olika begrepp som elever och lärare använder under klassrumsobservationerna har 
kategoriserats i fyra kategorier, ”Naturvetenskapligt arbetssätt”, ”Naturvetenskapliga 
benämningar”, ”Redskap och material” och ”Beskrivande”. Dessa begrepp kan knytas till lärarnas 
övergripande syften ”Se hela förlopp” och ”Ställa hypoteser och undersöka”  
 
I Tabell 6 presenteras en översikt över de olika kategorierna och vilka begrepp som ingår i varje 
kategori som förekommer under de tre observationerna i samtalen i helklass mellan lärare och 
elever, men också mellan eleverna när de arbetar i klassrummet. Likaså finns ett begrepp med 
som nämndes av en lärare under intervjun.    
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Tabell 6: Indelning av begreppen i kategorier och dess användningsfrekvens 

Kategori Begrepp Används av 
lärare (ggr) 

Används av 
elever (ggr) 

Används 
totalt (ggr) 

Naturvetenskapligt arbetssätt hypotes   0 0 0 

Naturvetenskapliga 
benämningar 

Maskar 
rot 
ärta 
gro 
växa 
jord 
sand 
humus 
lera 
jordart 
kompost 

10 
1 
11 
0 
4 
2 
4 
6 
4 
1 
5 

5 
6 
7 
1 
19 
6 
13 
15 
14 
0 
2 

15 
7 
18 
1 
23 
8 
17 
21 
18 
1 
7 

Redskap och material  pipett 
bomull 

1 
4 

1 
7 

2 
11 

Beskrivande fuktig 
grön 
möglat 

0 
1 
0 

4 
3 
1 

4 
4 
1 

 
 
Totalt är det 17 begrepp som observeras. Två av begreppen använder inte eleverna (hypotes och 
jordart) och fyra av begreppen använder inte lärarna (fuktig, gro, hypotes och möglat). Fyra av 
sjutton begrepp använder lärarna fler gånger än eleverna (jordart, kompost maskar och ärta). Ett 
av begreppen (pipett) använder lärare och elever lika många gånger. Det är elva begrepp inom 
naturvetenskapliga benämningar. Inom de övriga kategorierna är det en till tre olika begrepp som 
används.  Totalt används de naturvetenskapliga begreppen 145 ggr. Begreppet gro används en 
gång av eleverna och växa används 19 ggr av eleverna.  Läraren säger i intervjun att ett av syftena 
är att lära eleverna att arbeta med hypoteser. Begreppet hypotes används varken av lärare eller av 
elever under observationerna. Andra begrepp som hör hemma inom kategorin naturvetenskapligt 
arbetssätt är observera, resultat och slutsats, vilka inte förekommer i undersökningen.  Begreppet 
jordart används vid ett tillfälle av läraren i en helklassdiskussion där följande dialog utspelar sig 
efter att läraren frågar eleverna vad som har hänt i deras rör: 
 

Elev: Alla tre har växt 
Lärare: Vilken jordart? 
Elev: Lera lite samma som sand. 

 
Eleverna tycks ha förstått begreppet jordart då de svarar lera, som är en jordart.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att elever och lärare främst använder naturvetenskapliga 
begrepp som berör det övergripande syftet ”Se hela förlopp”. Enbart ett fåtal begrepp kan knytas 
till det övergripande syftet som berör att eleverna skall ”Ställa hypoteser och undersöka”. (Se 
Tabell 4 för kopplingen mellan övergripande syfte och begrepp.) Det undersökande arbetet tycks 
därmed främst bidra till att elever och lärare samtalar om naturvetenskapliga fenomen.  
 
Begreppen används både i helklass och i samtalen mellan eleverna. I Tabell 7 ges exempel på 
begrepp som används av eleverna i helklass och i Tabell 8 visas exempel på begrepp som används 
när eleverna pratar sinsemellan. Tabell 7 och 8 visar också om eleverna använder rätt begrepp 
och om det sker i rätt sammanhang.   
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Tabell 7: Begrepp som används i helklass 

Elev säger Eleven använder begreppet korrekt1 

Titta den har fått en rot och den också. Ja 

I sanden och humusen har det växt, men inte i leran. Ja 

I två av rören har det grott. Det har blivit som en rot. 
Inte i leran. 

Ja 

I sanden och humusen har det kommit upp en växt. Ja 

Ingen har växt. Ja 

Jag ser rötterna långt här nere. Den växer åt två håll. Ja 

Min växer åt två håll, men samma håll. Ja 

Det har växt en blomma. Ja 
1 Med korrekt avses både rätt begrepp och i rätt sammanhang 

 
Tabell 8: Begrepp som används mellan elever 

Elev säger Eleven använder begreppet korrekt1 

Sanden blir inte ett dugg blöt. Ja 

Min är inte fuktig än. Ja 

Lera är svår att vattna. Ja 
1 Med korrekt avses både rätt begrepp och i rätt sammanhang 

 
I en av diskussionerna i helklass använder två elever begreppet ull istället för bomull. När detta 
upprepas för andra gången gör läraren eleverna observanta på att ett annat begrepp ska användas.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i stort sett alltid använder rätt begrepp och alltid i rätt 
sammanhang, oavsett om de talar i helklass, där läraren är med i samtalet eller om de talar med 
sin klasskamrat.  

 
 
Utmaningar eleverna själva skapar  
Den ena frågeställningen i undersökningen lyder ”Hur kan ett undersökande arbetssätt bidra till 
elevers lärande?”. För att belysa hur ett undersökande arbetssätt bidrar till elevers lärande har de 
utmaningar eleverna möter studerats. Utmaning är en ”handling varigenom någon uppmanas till 
kamp”69. I denna undersökning komplicerar eleverna det praktiska utförandet för sig eller gör 
något som inte ingår i den tänkta arbetsgången, vilket kräver ett extra tankearbete.  
 
I observation 1 konfronteras eleverna med en del utmaningar i samband med det praktiska 
arbetet i NTA. Nedan följer fyra exempel på utmaningar eleverna själva skapar i undersökningen.  

 
1. En elev bankar ett av sina rör i bänken och säger då till kompisen: 

Elev1 - Hur gick det här till? Förut var det här uppe och nu är det här.  
          (Eleven pekar på sandnivån i röret.) 
Elev2 

- Jag tror jag vet varför.  
 
Kommentar: Här avslutar de konversationen.  

 
2. När eleverna ska sätta dit bomullen i ena änden på röret går det enkelt för de flesta, men 

en elev stoppar i bomullstussen i ena änden och försöker sedan föra den genom hela 
röret till andra änden. Först försöker eleven föra bomullstussen med hjälp av fingret, men 

                                                 
69 Nationalencyklopedin utmaning (hämtad 2013-03-03) 
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fingret räcker inte till för att få bomullen till andra änden. Eleven tar då en penna och 
trycker bomullen den sista biten till andra änden av röret. Detta tar tid för eleven att 
komma på och lösa.   

 
3. En elev har hällt sand och vatten i ett rör. Eleven upptäcker då att det blivit för mycket 

vatten och försöker därför hälla ut vattnet igen. När eleven häller ut vattnet rinner både 
vatten och sand ut ur röret. Eleven avslutar då snabbt momentet och låter vattnet vara 
kvar och istället låta det rinna ut ur botten på röret.   

 
4. När eleverna sått klart sina ärtor i krukan vattnar de krukan med pipetten. För en elev 

börjar vattnet rinna ur botten på krukan, vilket eleven uppmärksammar och då lyfter och 
tittar på krukan underifrån. 

 

 

Sammanfattning av resultatet 
De syften som lärarna har med undervisningen benämns övergripande syften och är ”Se hela 
förlopp” och ”Ställa hypoteser och undersöka”. Det övergripande syftet som visar sig i denna 
undersökning och hör samman med de två övergripandes syften som lärarna har är ”Hur 
näringsfattiga och näringsrika jordarter påverkar grobarheten och nedbrytning”. För att uppnå 
dessa syften använder sig lärarna av närliggande syften. De närliggande syftena i denna 
undersökning är: ”Plantera ärtor i olika jordarter”, ”Gissa vad de tror kommer att hända i rören”, 
”Repetera och dokumentera planteringen av ärtorna i olika jordarter”, ”Sköta om komposten” 
”Att repetera vad de gjort tidigare”, ”Gissa i vilken jordart det växt bäst” och ”Diskutera och 
dokumentera resultatet”. Sambandet mellan de övergripande och närliggande syftena i 
undersökningen åskådliggörs i Figur 1.  
 
Figur 1: Samband mellan övergripande och närliggande syften 
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Lärarna använder sig av flera olika arbetssätt i samband med undervisningen för att knyta 
undervisningens syfte till elevers lärande. De arbetssätt lärarna använder sig av är: ställa frågor, 
repetera, förklara, jämföra, föra diskussionen framåt och ge exempel. I samband med dessa 
arbetssätt använder lärare och elever olika begrepp. Begreppen är indelade i kategorierna: redskap 
och material, naturvetenskapliga begrepp, naturvetenskapligt arbetssätt och beskrivande.  

ÖVERGRIPANDE SYFTEN 

Lärarnas syften med undervisningen som framkom vid intervjuer: ”Se hela förlopp” och ”Ställa hypoteser 
och undersöka”  
Syfte som framkom vid observationerna: ”Hur näringsfattiga och näringsrika jordarter påverkar grobarheten 
och nedbrytning” 
  

NÄRLIGGANDE SYFTEN 

Observation 1 

Syften som framkom vid 
observationen:  
”Plantera ärtor i olika jordarter” 
 
”Gissa vad de tror kommer att 
hända i rören” 

 
  

  

NÄRLIGGANDE SYFTEN 
Observation 2 

  
Syften som framkom vid 
observationen:  
”Repetera och dokumentera 
planteringen av ärtorna i olika 
jordarter” 
  
”Sköta om komposten”. 

NÄRLIGGANDE SYFTEN 

Observation 3 

Syften som framkom vid 
observationen:  
”Att repetera vad de gjort tidigare” 
  
”Gissa i vilken jordart som det växt 
bäst”  
  
”Diskutera och dokumentera 
resultatet”. 
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Diskussion  
 

Metoddiskussion 
De metoder som används för undersökningen ses som relevanta och passar väl in i 
sammanhanget, då intervju i kombination med observation är att rekommendera för denna typ av 
undersökningar.70 Intervjuerna utförs som halvstrukturerade, vilket innebär att tonen är av typen 
vardagssamtal och där manuset inte följs fullt ut, utan där den ena fråga leder till den andra, men 
där alla frågor ändå håller sig inom manuset.71 Samtalen under intervjuerna är avslappnade och 
öppna, trots att de spelas in. Det är till en stor fördel att samtalen spelas in när materialet ska 
bearbetas. Att kunna lyssna om och om igen, gör att kommentarer av särskilt intresse beaktas och 
inte behöver skrivas ner.72 Lärarna intervjuas samtidigt i den första intervjun, vilket i vissa fall kan 
vara en nackdel, då den ena respondenten kan ta över samtalet så den andra inte kan få sin 
stämma hörd.73 Detta har jag dock inte sett någon fara med i denna undersökning då relationen 
mellan lärarna är sådan att de vågar uttrycka sina åsikter inför varandra. En av nackdelarna med 
intervjuer är att de kan ta lång tid, varvid antalet intervjuer bör begränsas.74 Med tanke på 
storleken på denna undersökning var antalet intervjuer med lärarna rätt anpassade. Frågorna 
skickades till lärarna en knapp vecka före första intervjun. Fördelen med att göra det är att lärarna 
vet vad samtalet kommer att handla om och därmed kan förbereda sig inför samtalet, vilket de 
också gjorde.  
 
Att anteckna i samband med intervjuer kan ha sina nackdelar, exempelvis kan det vara svårt att få 
det flyt i samtalet som önskas. Det kan också vara distraherande att anteckningar görs samtidigt.75 
Personligen ser jag det även som en fördel att anteckna, då det är lättare att komma ihåg vad som 
sägs, vilket är till stor hjälp när materialet ska bearbetas.  
 
När planeringen gjordes för undersökningen fanns funderingar på om observationer och 
intervjuer skulle göras i fler klasser än en. Det hade varit av intresse att observera fler klasser och 
diskutera undervisningens syften med fler lärare, men då undersökningen skedde under en 
begränsad tid fattades ändå rätt beslut. 
 
I denna undersökning kan validiteten anses hög. Denna slutsats grundar sig på observatörens 
vana att reflektera över skeenden och beteenden samt att undersökningen visar en 
undervisningssituation, inte undervisning rent generellt. 
 
 

 
Resultatdiskussion  
I den här delen kopplas resultatet ihop med litteratur, forskning och mina egna reflektioner. 
Rubrikerna är strukturerade på samma sätt som resultatet. Avslutningsvis presenteras en 
sammanfattning med koppling till de två forskningsfrågorna: 
 

 Hur kan ett undersökande arbetssätt bidra till elevers lärande? 
 

 Hur kan lärares arbetssätt bidra till att elevers undersökande arbetssätt knyts till 
undervisningens övergripande syfte? 

                                                 
70 Patel Runa & Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en undersökning s 82 
71 Kvale Steinar & Brinkmann Svend (2009).  Den kvalitativa forskningsintervjun s.139-140 
72 Bell Judith (2006) Introduktion till forskningsmetodik s.165 
73 Ibid s.164 
74 Ibid s.158 
75 Kvale Steinar & Brinkmann Svend (2009).  Den kvalitativa forskningsintervjun s. 195 
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Lärarnas syfte med undervisningen 

Inför intervju 1 läste lärarna i lärarhandledningen för temat jord, för att se vilka syftena var. De 
upptäckte dock att det som beskrivs inte är syften, utan målen för samtliga NTA teman, men 
också målen, för temat jord.76 Vad är då skillnaden mellan mål och syfte? Syfte definieras som 
”avsikt”77 medan definitionen på mål är ”det man vill åstadkomma med sin handling”78.  
 
Lärarna presenterar vad de ser som syftet med undervisningen, vilket de beskriver som ”Se hela 
förlopp” och ”Ställa hypoteser och undersöka”. De syften som lärarna beskriver kan jämställas 
med övergripande syfte.79 Ett övergripande syfte kan även vara läroplanens syfte i ämnet och i 
detta fall då ett naturvetenskapligt begrepp eller fenomen.80  Det övergripande syfte som visar sig 
vid klassrumsobservationerna och som kan kopplas mot de två övergripande syftena som lärarna 
nämner är ”Hur näringsfattiga och näringsrika jordarter påverkar grobarheten och nedbrytning”. 
Lärarna beskriver också att det är samma syfte som spänner över samtliga lektioner. För att nå 
det övergripande syftet behöver lärare ta hjälp av ett närliggande syfte som ofta är något som 
ligger närmare vardagen för eleverna.81 I observation 1 planterar eleverna ärtor i humus, sand och 
lera för att se i vilken av dessa tre jordarter det är bäst grobarhet. Här använder läraren två olika 
närliggande syften. Det första närliggande syftet är ”Plantera ärtor i olika jordarter”, vilket visar 
sig genom att eleverna planterar ärtor i de tre olika jordarterna. Det andra närliggande syftet är 
”Gissa vad de tror kommer att hända i rören” som lärarna använder sig av när eleverna 
tillsammans med dem och de andra eleverna i klassen får framföra sin teori om vad som kan 
tänkas hända i rören. I observation 2 återkopplar lärare och elever till det som gjordes i 
observation 1 då eleverna planterade ärtor i olika jordarter, men där läraren nu använder sig av ett 
annat närliggande syfte: ”Repetera och dokumentera planteringen av ärtorna i olika jordarter”. 
Det är då lärare och elever går igenom tillsammans vad eleverna gjorde på lektionen innan samt 
tar fram sina rör, som ställts i det mörka skåpet, för att dokumentera resultatet.  Under samma 
observation är det dags för eleverna att titta till sin kompost och mata dessa med mer löv och 
vatten. Nu är det närliggande syftet ”Sköta om komposten”. I den tredje och sista observationen 
nyttjar läraren tre olika närliggande syften. Det första närliggande syftet är ”Repetera vad de gjort 
tidigare”. Läraren ber här eleverna återberätta vad de gjort tidigare lektioner.  Detta syfte avslutas 
efter en stund och går över till syftet ”Gissa i vilken jordart som det växt bäst” då eleverna får 
gissa i vilken jordart som ärtan växt bäst i det mörka skåpet. Lektionen avslutas med att det tredje 
och sista närliggande syftet används ”Diskutera och dokumentera resultatet”. Här diskuterar 
elever och lärare tillsammans hur resultatet såg ut från sina planteringar i rör och kruka. Vad som 
visar sig i denna undersökning är att lärare använder sig av samspelet mellan närliggande och 
övergripande syfte även om de inte talar i dessa termer. Lärarna behöver dock vara medvetna om 
att de behöver knyta de närliggande syftena till övergripande syftet.82  
   
Lärarna nämner att ett av syftena är att ”Ställa hypoteser”, vilket också beskrivs i 
lärarhandledningen för temat jord, men där det då benämns att eleverna gör förutsägelser.83 En 

                                                 
76 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 11 
77 Snille och Smak (2009). Svenska akademiens ordlista över svenska språket. s. 938 
78 Wikipedia (hämtad 2013-01-26) syfte 
79 Johansson Annie-Maj och Wickman Per-Olof (2012) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching s. 1 
80 Johansson Annie-Maj och Wickman Per-Olof (2012) Using organizing purposes to support learning progressions: a study of 
talk in primary science classrooms. Research In Science Education s. 3 
81 Johansson Annie-Maj och Wickman Per-Olof (2012) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching s. 1-2 
82 Skolporten (hämtad 2012-10-02) Undersökande arbetssätt i NO 
83 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 13 



 

 29 

hypotes kan översättas som ett ”antagande som kan prövas”84 eller ett ”kvalificerat antagande om 
verkligheten”85 eller endast ”antagande”86. Observation 1, när eleverna diskuterar med läraren om 
vad de tror kommer att hända i rören efter plantering, är ett sätt för eleverna att öva på att ställa 
hypoteser. Även i observation 3 får eleverna framföra i vilken av jordarterna de tror att det växt 
bäst - alltså öva på att ställa hypoteser. Eleverna har därmed fått öva på målet att utveckla 
elevernas förtrogenhet med biologins modeller och teorier.87   
 
I Lgr 11 är ett av målen att eleverna skall utföra ”enkla naturvetenskapliga undersökningar”88, 
vilket kan jämföras med det syfte lärarna benämner ”Ställa hypoteser och undersöka”. NTA har 
också som ett av målen för temana ”att eleverna lär sig se mönster och strukturer samt att lösa 
problem och att arbeta självständigt”89. När eleverna arbetar med undersökningar lär de sig att 
arbeta självständigt samt att de övar sig på att lösa problem. Ett undersökande arbetssätt bidrar 
därmed till att undervisningens syfte uppnås. De tre delar som visar enighet kring detta är: 

 
Figur 2: De tre delar som bidrar till användandet av ett undersökande arbetssätt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ett undersökande arbetssätt utvecklar elevernas förmåga, förtrogenhet och förståelse för 
naturvetenskapen, vilket resultatet av denna undersökning visar och som även påtalas i Lgr 11.90 
(Se Tabell 1 för definition av begreppen). Sin förtrogenhet utvecklar eleverna när de använder de 
olika naturvetenskapliga begreppen och när de arbetar på ett undersökande sätt och lär sig att 
ställa hypoteser. Sin förmåga utvecklar eleverna när de visar att de kan laborera och samtala om 
resultatet samt dokumentera det. Förståelsen utvecklar eleverna när de utför olika experiment och 
då förstår att resultaten kan variera och vad orsaken kan vara till variationerna. Det lärare i 
allmänhet vill uppnå med lektionerna i naturvetenskap är att: 
 

ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra ett resonemang, att öka deras 
skicklighet i att lösa problem på ett vetenskapligt riktigt sätt i takt med sin 
intellektuella utveckling och låta dem ta itu med nya företeelser och nya erfarenheter 
på sina egna villkor.91   

 
Naturvetenskapen och dess arbetssätt bidrar därmed till utveckling av elevernas förmågor. 
 

                                                 
84 Snille och Smak (2009). Svenska akademiens ordlista över svenska språket. S.353 
85 Wikipedia (hämtad 2013-01-20) hypotes 
86 Nationalencyklopedin hypotes (hämtad 2013-01-20) 
87 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s. 111 
88 Ibid s. 113 
89 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 11 
90 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s.111 
91 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.23 

Lgr 11 
(utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar) 

 

Lärarhandledningen för jord 
(lära sig se mönster, strukturer, lösa problem och arbeta självständigt) 

 

Lärarnas syfte 
(Ställa hypoteser och undersöka) 
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Lärarnas arbetssätt 

Precis som att människor har olika personligheter har de också olika sätt att lära sig på.92 Detta 
gör att det inte finns en pedagogisk metod som är bäst, utan precis som en snickare behöver olika 
verktyg i sitt arbete behöver läraren olika arbetssätt för att kunna göra ett bra jobb.93 Det finns 
fyra perspektiv på barns lärande, som bygger på fyra olika grundläggande aktiviteter: att visa, att 
berätta, att diskutera och att reflektera.94  I denna undersökning använder sig lärarna av flera olika 
arbetssätt i undervisningen, såsom att ställa frågor, jämföra, repetera, föra diskussionen framåt, ge 
exempel och förklara. När läraren ställer en öppen fråga krävs ett utförligare svar än ”ja” eller 
”nej”, vilket gör att eleverna behöver tänka till och formulera ett svar.95 Lärarna arbetar aktivt 
under diskussionerna med att ställa öppna frågor till eleverna. Det är tydligt att eleverna är vana 
vid att svara på öppna frågor. Detta märks framför allt vid ett tillfälle när läraren ställer en sluten 
fråga: ”Tror ni att det är någon skillnad om en ärta växer i sand, lera eller humus?”  Eleverna 
skulle på denna fråga kunnat svara ”ja” eller ”nej”, men väljer istället att utveckla svaret. Svaren 
eleverna ger är: ”Tror det kommer bli olika växter beroende på vad den växer i.” och ”Tror den 
växer bäst i humus för det är så den brukar växa.” Intressant är om eleverna väljer att svara mer 
utförligt på grund av att de är vana vid att läraren ställer öppna frågor när de arbetar på ett 
undersökande sätt eller om det bara är en tillfällighet. Av situationen i klassrummet att döma visar 
eleverna stor vana att under diskussionerna tänka fritt och dra slutsatser. Därför är min tolkning 
av situationen att det är ett invant arbetssätt mer än en tillfällighet. Läraren ställer även öppna 
frågor som: ”Vad tror ni kommer att hända?” och ”Varför ska ni sätta en bomullstuss i andra 
änden också?”. Svaren som eleverna ger på första frågan är: ”En liten växt”, ”En blomma”, 
”Kanske ett blad först”, ”Ruttnar eller exploderar”. På den andra frågan ger eleverna svaren: ”För 
att fukten ska stanna kvar.” och ”För att det inte ska åka ut.” I den vetenskapliga träningen är 
frågor och resonerande viktigt, så viktigt att det inte får uteslutas. Resonerande frågor hjälper 
eleverna att börja kunna göra allmänna påståenden eller kunna dra slutsatser med hjälp av de 
faktiska data de samlat på sig eller upptäckt i sitt arbete. Vad som också påpekas i samband med 
naturvetenskapligt arbetssättet är att: 96 
 

Det är väsentligt att man låter dem tala fritt och att de inte hejdas av några röda 
varningsljus, för också det mest befängda påståendet kan leda till förändring och 
justering under förutsättning att det är baserat på ett vettigt och väl understött bevis.97 

 
Att låta eleverna få framföra sina tankar utan att de värderas och anses som konstiga och inte 
skulle passa in i sammanhanget är även något som läraren säger vid två tillfällen i en av 
intervjuerna.  
 

Att man inte som lärare är så inriktad på speciella svar, utan att de får hålla på att fråga 
och diskutera och ta upp alla frågor eller funderingar som lika bra på något sätt.  

 
 

Det är en viktig grej att de får ha sina funderingar. Även om de också säkert har det i 
sig om rätt och fel i ryggraden.  

 

                                                 
92 Gärdenfors Peter (2010) Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor s. 129 
93 Ibid s. 122 
94 Ibid s. 216 
95 Patel Runa & Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en undersökning s. 
80 
96 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.10 
97 Ibid s.58 
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Precis som läraren säger i citaten ovan håller jag med om att även de mest konstiga och 
annorlunda tankar och funderingar är väsentligt att få framföra och ventilera. Kanske är det just 
de som bidrar allra mest? 
 
I klassrummet sker samtal och diskussioner såväl i helklass som mellan elever där de som vill får 
vara med. Under observation 2 inleder och avslutar läraren lektionen med en diskussion i 
helklass. Samtal i helklass kallas även gemensamma samtal. Ett lämpligt tillfälle att använda sig av 
gemensamma samtal är i början av en lektion, vilket lärarna i undersökningen gör.98  Att arbeta 
enligt NTA:s upplägg innebär också att du som lärare knyter tillbaka till det eleverna gjort tidigare 
lektioner.99 Detta görs i undersökningen antingen i början på en lektion eller då ett nytt 
delmoment startas upp under en lektion. Under observation 3 inleder läraren lektionen med att 
ställa en fråga vad de gjorde på lektionen innan. Läraren ställer frågan: ”Vad var det vi gjorde på 
senaste lektionen?” Eleverna berättar då utförligt vad de gjorde. Ett annat exempel är när läraren 
haft en genomgång av ett nytt moment som eleverna skall göra och läraren ber eleverna att 
repetera vad de skall göra och säger därför: ”Repetera nu vad det var vi skulle göra.”, Eleverna 
återberättar det lärarna berättat och visat det de ska göra. Dessa exempel visar inte bara att 
eleverna är delaktiga i de gemensamma samtalen utan också att eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmågan att samtala om just naturvetenskap.100 När eleverna samtalar sinsemellan pratar de om 
sådant som de inte alla gånger väljer att ta upp i lärarens närvaro. Dessa samtal är kanske de 
viktigaste, eftersom det är då eleverna fritt diskuterar sina idéer och tankar med sin klasskamrat.101 
Självklart är dessa samtal värdefulla, men att de skulle vara de allra viktigaste är jag inte benägen 
att hålla med om, framför allt inte för de yngre barnen. Min erfarenhet är att eleverna först 
behöver vara relativt bekväma med det naturvetenskapliga arbetssättet och dess begrepp innan 
dessa samtal är mer givande, än samtalen där läraren deltar. En reflektion från observationerna är 
att läraren inte märkbart uppmuntrar eleverna till att prata mer med varandra under tiden de 
samarbetar och utför sina experiment.  
 
Under diskussionerna i helklass, i samtalen mellan eleverna eller när läraren visar och förklarar 
hur de skall gå tillväga har eleverna möjlighet att ta över eller ta till sig - appropriera, kunskaper 
från en annan människa, som Vygotskij kallar det.102 Vygotskij pratar också om utvecklingszoner 
och där utvecklingszon kan beskrivas som avståndet mellan det en individ kan klara ensam utan 
något stöd från någon annan och det personen kan klara tillsammans med en annan vuxen eller 
annan mer kunnig elev. Ett exempel från undersökningen är i observation 3 när läraren hjälper 
eleverna att fundera och komma fram till varför bladen har olika färg på de ärtor som växt i 
mörker och de som växt i krukan i dagsljus, som planterades i observation 1. Utan en mer kunnig 
person vore det nog tveksamt om eleverna kommit fram till detta resultat själva. Ytterligare ett 
exempel är när läraren visar och förklarar för eleverna hur de ska dokumentera händelseförloppet 
av ärtorna som växer i rören. Vygotskij menar att människan utvecklas bäst i interaktion med 
andra och där språket är av avgörande betydelse.103 
 
Eleverna planterade ärtor i rör i olika jordarter och rören ställdes i ett mörkt skåp. På samma 
lektion planterade de även en ärta i jord i en kruka som ställdes i dagsljus. Här använder sig 
läraren av de olika objekten för att eleverna skall kunna jämföra de olika växterna. Jämföra 
handlar om att kunna se skillnader och likheter. Syftet med att studera skillnader är att kunna se 
de egenskaper som kan leda till att få en förståelse av vilka faktorer som påverkas. I vissa fall är 

                                                 
98 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.119 
99 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 13 
100 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s. 111 
101 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.122 
102 Säljö Roger (2000) Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv s. 119 
103 Säljö Roger (2005) ) Introduktion: Vygotskijs tid och liv s. 113 
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det kanske likheterna som är viktigare att studera, vilket i många fall inte uppmärksammas alls på 
samma sätt.104      
 
 

Begrepp som används av lärare och elever  

Forskning visar att det svåraste med att lära sig naturvetenskap är det naturvetenskapliga språket, 
som innefattar många olika ord och begrepp.105 För att förstå de naturvetenskapliga fenomenen 
behöver eleverna bygga upp ett förråd av begrepp, som kan hjälpa dem att knyta ihop sina 
erfarenheter.106 Begreppens funktion i denna undersökning är att hjälpa eleverna att nå 
undervisningens övergripande syfte som är att ”Se hela förlopp” och ”Ställa hypoteser och 
undersöka”. Biologins syfte är enligt Lgr 11 att undervisningen skall utveckla elevernas förmåga 
och förtrogenhet att använda biologins begrepp.107 I lärarhandledningen för temat jord finns 
angivet som ett av målen ”att barnen övar sin förmåga att kommunicera genom rika möjligheter 
att skriva, samtala och läsa”.108 Detta innebär att lärarna varken har stöd av Lgr 11 eller av 
lärarhandledningen för temat jord, för att få reda på vilka begrepp eleverna ska lära sig. Varje 
lärare måste därmed fatta ett eget beslut om de begrepp som anses relevanta för eleverna. 
Motsatsen är att det finns en lista med alla begrepp eleverna behöver lära sig. Risken jag kan se 
med det är att fokus flyttas från att arbeta på ett vetenskapligt och undersökande sätt109, som 
NTA är, till begreppsinlärning. För att konkretisera begreppen behöver eleverna vara delaktiga 
och aktiva och använda olika uttryckssätt.110 I undersökningen talar eleverna i helklass eller med 
sin klasskamrat och använder då de olika begreppen, de dokumenterar sitt resultat från 
undersökningen och tillämpar även då olika begrepp samt att de i samband med arbetet med sin 
undersökning talar antingen till läraren eller till en klasskamrat och då använder olika begrepp. 
Totalt använder sig lärare och elever av 17 olika begrepp i dessa sammanhang. De 
naturvetenskapliga begreppen finns redovisade i Tabell 6. Ett av begreppen har två av eleverna 
ännu inte lärt sig, vilket är bomull. Eleverna kallar bomull för ull. När eleverna använder fel 
begrepp för andra gången gör läraren eleverna observanta på detta och talar om det korrekta. 
Eleverna lär sig i diskussionerna de olika begreppens betydelse och i vilket sammanhang de hör 
hemma. Att diskutera ord och begrepp tar tid, likaså att resonera kring begreppens betydelse.111 
Detta visar sig även i denna undersökning då begreppen återkommer och diskuteras lektion efter 
lektion.  
 
Lärarna säger vid intervju 1 att ett av de övergripande syftena med undervisningen är att ”Ställa 
hypoteser och undersöka”. Intressant är att begreppet hypotes inte används en enda gång av 
eleverna eller lärarna under observationerna. Istället frågar lärarna eleverna ”Vad de tror kommer 
att hända” eller ”I vilken tror ni att det kommer växta bäst”. I undervisningssammanhang brukar 
man översätta hypotes med ”Varför tror du att det kommer att hända?”112 medan förutsägelse 
översätts med ”Vad tror du kommer att hända?”113 Läraren som använder sig av begreppet 
hypotes menar enligt denna tolkning förutsägelse. Tabell 6 visar att det är flest begrepp som 

                                                 
104 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.38 
105 Skolverket (2012) Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv s. 84 
106 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.10 
107 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s. 111 
108 KVA och IVA (2002) Jord – handledning för lärare s. 11 
109 http://www.nta.kva.se/Teman/ (hämtad 2012-11-20) 
110 Skolverket (2012) Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv s. 84-87 
111 Ibid s. 84-87 
112 Wickman Per-Olof & Persson Hans (2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - en ämnesdidaktisk 
vägledning s. 109 
113 Wickman Per-Olof & Persson Hans (2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - en ämnesdidaktisk 
vägledning s.109 
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kategoriserats Naturvetenskapliga benämningar och dessa begrepp används flest gånger. De begrepp 
som kategoriserats Naturvetenskapligt arbetssätt, Beskrivande, samt Redskap och material omfattar inte 
fler än 1-3 ord. Detta upplever jag logiskt, då det undersökande arbetssättet ska hjälpa eleverna 
att använda de naturvetenskapliga benämningarna för att uppnå syftet ”Se hela förlopp” som 
lärarna har med undervisningen. Möjligtvis skulle det kunna finnas fler än ett begrepp (hypotes) 
inom kategorin naturvetenskapligt arbetssätt, eftersom lärarnas andra övergripande syfte är 
”Ställa hypoteser och undersöka”.  Begreppet jordart som är samlingsnamnet för lera, sand och 
humus används endast av läraren en gång och inte någon gång av eleverna. Vid det tillfälle då 
läraren frågar eleverna vilken jordart det är svarar eleven med lera, vilket kan tolkas som att 
eleven är väl införstådd med betydelsen av begreppet jordart, även om det är ett ord som inte 
används av eleverna. Övriga begrepp i Tabell 6 används av både lärare och elever om än i olika 
omfattning. Den bakomliggande tanken med att använda rätt begrepp är att ”Begrepp 
sammanfattar och organiserar vår kunskap till en meningsskapande uppfattning om världen och 
naturen”.114 Eleverna visar att de förstår begreppen när de lyckas placera dem i rätt 
sammanhang.115 I denna undersökning använder eleverna i stort sett alltid rätt begrepp och alltid i 
rätt sammanhang oavsett om det är i diskussion i helklass eller när eleverna talar med varandra, 
vilket framgår av Tabell 7 och Tabell 8. 
 
 

Utmaningar eleverna själva skapar  

Att undervisa i naturvetenskap innebär att fånga elevernas intresse för fortsatt lärande och inte se 
undervisingen som kunskapsöverföring. Undervisningen ska istället bidra till att eleverna skall 
förstå det naturvetenskapliga innehållet.116 Detta gör att elever kan behöva utmaningar. Där 
utmaning kan definieras som ”något som behöver kraftig ansträngning”117. I detta fall 
tankemässiga utmaningar. Det jag såg i undersökningen tolkades som att ett inarbetat 
undersökande arbetssätt ger elever trygghet och intresse och inte skrämmer eleverna för 
oförutsedda händelser. I observation 1 stöter några elever på oplanerade utmaningar. En av 
utmaningarna är när en elev bankar ett av rören de planterat en ärta i i bordet och nivån på 
jordarten sjunker. Eleven reagerar på att nivån sjönk och påpekar detta till sin kamrat, som säger 
sig veta svaret. Tyvärr avslutas samtalet här mellan eleverna. En annan utmaning är när en elev 
vattnar krukan som den sått en ärta i och det börjar rinna ut ur botten. Eleven lyfter då krukan 
och tittar undertill vad det är som händer. Intressant i dessa två fall är att eleverna 
uppmärksammar en händelse som inte förväntats. För att elever skall kunna lära sig mer behöver 
de utveckla sin förmåga att iaktta. Det svåraste är dock inte att förbättra sin iakttagelseförmåga 
utan att verkligen iaktta och att göra det utan att läraren påpekar vad som skall observeras.118 
Eleverna stöter på ytterligare två utmaningar som kräver att de blir lösningsorienterade. Den 
första är när en elev försöker trycka igenom bomullstussen från ena röränden till den andra. 
Eleven arbetar på egen hand med att försöka lösa problemet. Efter en stund lyckas eleven att 
trycka igenom bomullen med en penna, eftersom fingret inte räcker till. Den andra händelsen 
som kräver att eleven kommer fram till en lösning är när en elev har hällt i för mycket vatten i ett 
rör med sand. Eleven försöker då att hälla ut vattnet, men ser då att både vatten och sand åker ut, 
varvid eleven avslutar momentet och väntar på att vattnet istället skall rinna ut genom botten på 
röret. Genom de många diskussioner som förekommer i ett undersökande arbetssätt lär sig 

                                                 
114 Ekstig Börje (2002) Naturen, naturvetenskapen och lärandet s. 209 
115 Ibid s. 209 
116 Skolverket (2012) Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv s. 75-76 
117 http://sv.wiktionary.org/wiki/utmaning  
118 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.49 
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eleverna att iaktta och ett undersökande arbetssätt förbereder därmed eleverna till att lösa 
problem som de ställs inför.119   
 

 

Sammanfattning av resultatdiskussion 

Utgångspunkten i sammanfattningen är de två frågeställningarna i undersökningen. 
 
 

Hur kan ett undersökande arbetssätt bidra till elevers lärande? 
Resultatet av undersökningen visar att ett undersökande arbetssätt konkretiserar 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen och därmed bidrar till elevers lärande.  
 
 

Hur kan lärares arbetssätt bidra till att elevers undersökande arbetssätt knyts till 
undervisningens övergripande syfte? 
Resultatet av undersökningen visar att lärares arbetssätt har stor betydelse för att elevernas 
undersökande arbetssätt knyts till undervisningens övergripande syfte. Lärarna håller ihop 
lektionerna och hjälper eleverna att fokusera på de närliggande och övergripande syftena. 
 
 

Avslutande reflektion 

Genom undersökningen har jag fått insikt i hur betydelsefullt det är att som lärare känna till 
kopplingen mellan närliggande och övergripande syfte och hur dessa två syften samspelar och 
tillsammans bidrar till att uppnå syftet och målen i Lgr11 och där det närliggande syftet hjälper till 
att konkretisera det många gånger abstrakta övergripande syftet. Likaså har min insikt fördjupats i 
vad ett undersökande arbetssätt är och på vilket sätt det bidrar till att eleverna når målen i ämnet. 
För mig har det varit intressant att se hur lätt det är att väcka elevernas intresse för 
naturvetenskap med relativt enkla medel, som att diskutera, laborera och dokumentera. Eleverna 
frågar ofta i positiv bemärkelse om de skall ha NTA och visar därmed att de tycker det är 
intressant att arbeta med det NTA-konceptet har att erbjuda, men som lärare kan du bli 
frustrerad över tidsåtgången. NTA är roligt och intressant, men tidskrävande. En tanke som slagit 
mig är att det inte finns några digitala hjälpmedel i form av filmer, spel mm som anknyter till 
temat. Istället finns endast skriftlig information till eleverna. På skolan där undersökningen 
gjordes arbetar klassen med ett tema per termin, i detta fall jord. För att uppfylla målen i 
läroplanen behöver lärare arbeta parallellt med ett annat område för att hinna med det som står i 
läroplanen. Det innebär att den tid som behöver avsättas för NO är mer omfattande än i 
timplanen. I samtal med lärarna ställde jag frågan om de visste hur det kom sig att jord hade ett 
eget tema, när detta begrepp inte förekommer i läroplanen, vilket de inte hade funderat på. Själv 
kan jag tänka mig att jord på ett bra sätt bidrar till att visa det som Lgr 11 beskriver med att 
undervisningen skall ge eleverna förmågan att förklara och beskriva biologiska samband i 
naturen.120 I massmedia får skolan ofta kritik121, därför är det extra roligt att få vara med och se 
hur väl lärarnas övergripande syfte med undervisningen stämmer med Lgr 11:s syfte i NO 
ämnena122. Att få möjligheten att vara med och se hur undervisning kan vara när den är som allra 
bäst har varit en förmån.  
 
                                                 
119 Harlen Wynne (2002) Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen s.36 
120 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 s.111 
121 Metro (2010-02-10) Forskare: Svenska elever allt sämre 
122 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 111-112 
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Förslag på vidare forskning 

Lärarna nämner för mig att de är övertygade om att eleverna kommer att komma ihåg att de 
laborerade med jord i skolan. De berättar också att även om eleverna inte kommer att komma 
ihåg alla begrepp har de en förförståelse när de nästa gång stöter på begreppet. Det vore därför 
intressant att undersöka vad det är eleverna minns från lektionerna i NTA när de arbetade på ett 
undersökande sätt och varför de minns just detta.  
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Bilaga 1: Informantbrev till föräldrar 
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Bilaga 2: Informantbrev till pedagoger 
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Bilaga 3: Frågor till lärarna 
 
 
Frågorna som ställdes under intervju 1 
 

 Vilket är syftet med uppdraget/lektionen?  

 Är det samma syfte med alla uppdrag/lektioner? 

 Är det några särskilda begrepp ni vill att eleverna skall lära sig? 

 Hur kan du som lärare hjälpa eleverna att uppnå syftet med uppdraget/lektionen? 

 Hur kan du som lärare hjälpa eleverna att få syn på det avsedda syftet?  

 På vilket sätt är eleverna med och bestämmer syftena?  
 
 
 
 
Frågorna som ställdes under intervju 2 
 

 Tycker du att du uppnådde syftet med uppdraget/lektionen? 

 Vilka begrepp lärde de sig under uppdraget/lektionen? 

 Hur kunde du som lärare hjälpa eleverna att uppnå syftet med uppdraget/lektionen?  

 Hur kan du som lärare hjälpa eleverna att få syn på det avsedda syftet?  


