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Sammandrag 
Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur lärare i F-6 använder undersökande 
arbetssätt i No-undervisningen, de möjligheter och utmaningar de ser med detta samt hur ofta 
lärarna erbjuder eleverna att arbeta undersökande. För att uppnå syftet intervjuades sex lärare om 
inom vilka områden de använder undersökande arbetssätt, vilka möjligheter och utmaningar de 
ser, vilka förutsättningar som finns i de skolor där lärarna arbetar samt hur mycket tid av 
undervisningen som ägnas åt undersökande arbetssätt. 
 

Metoden som använts i undersökningen är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som 
analyserats med hjälp av innehållsanalys. Innehållet i intervjuerna färgkodades och delades in i 
kategorier som knöt an till studiens frågeställningar.  
 
Resultatet visar att fem av lärarna använder undersökande arbetssätt hela undervisningstiden 
medan en av dem använder det ungefär 75 % och resterande tid med läroböcker. Lärarna ser 
fördelar med undersökande arbetssätt då eleverna når djupare kunskaper, att det finns större 
möjligheter att anpassa efter individen samt att det stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och 
lust att lära. Några utmaningar som nämns är att läraren måste vara väl förberedd och ha goda 
kunskaper i ämnet och att det kan vara svårt att möta upp flera nivåer hos elevgruppen. Lärarna 
önskar att de hade tillgång till mer laborativt material, men är relativt nöjda med de 
förutsättningar som finns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: 
Undersökande arbetssätt, naturvetenskapliga ämnen, F-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 

Innehåll 

Inledning .......................................................................................................................................................................................... 3 

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

Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 ....................................................... 3 

Timplan för grundskolan .................................................................................................................................................... 6 

Undersökande arbetssätt ................................................................................................................................................... 6 

Kunskap- intresse- attityd ................................................................................................................................................. 7 

Naturvetenskap och teknik för alla ............................................................................................................................... 7 

Laboration, experiment och praktiskt arbete .......................................................................................................... 8 

Teoretiskt perspektiv på lärande ................................................................................................................................... 9 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................................... 10 

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

Metodval .................................................................................................................................................................................... 10 

Urval och urvalskriterier ................................................................................................................................................... 12 

Intervjuns olika områden ................................................................................................................................................. 13 

Etiska överväganden .......................................................................................................................................................... 13 

Reliabilitet och validitet .................................................................................................................................................... 14 

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

Innehållsanalys som analytisk ansats ....................................................................................................................... 15 

Analys av intervjuernas innehåll .................................................................................................................................. 15 

Resultat .......................................................................................................................................................................................... 16 

Faktorer i undersökande arbetssätt och områden där det används........................................................ 16 

Betydelsefulla faktorer ...................................................................................................................................................... 16 

Områden i det centrala innehållet ............................................................................................................................... 18 

Möjligheter och utmaningar med undersökande arbetssätt ........................................................................ 19 

Möjligheter med undersökande arbetssätt .............................................................................................................. 19 

Utmaningar med undersökande arbetssätt ............................................................................................................. 21 

Förutsättningar för undersökande arbetssätt ...................................................................................................... 21 

Miljö, material och ekonomi, .......................................................................................................................................... 21 

Elevgrupper........................................................................................................................................................................... 22 

Undervisningstid i NO och i undersökande arbetssätt ................................................................................... 22 

Sammanfattning av resultat ........................................................................................................................................... 23 

Diskussion .................................................................................................................................................................................... 24 

Metoddiskussion .................................................................................................................................................................. 24 

Resultatdiskussion .............................................................................................................................................................. 25 

Faktorer i undersökande arbetssätt och områden där det används........................................................ 26 

Möjligheter och utmaningar med undersökande arbetssätt ........................................................................ 27 

Förutsättningar för undersökande arbetssätt ...................................................................................................... 28 

Undervisningstid i NO och i undersökande arbetssätt ................................................................................... 29 

Slutsats och förslag på vidare forskning .................................................................................................................... 30 



 

2 
 

Referenser ..................................................................................................................................................................................... 30 

 

 
 
 
Bilaga 1 Informationsbrev 
Bilaga 2 Intervjumall 
Bilaga 3 Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
Bilaga 4 Timplan för kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3 
 

Inledning 
I grundlärarutbildningen ingår ett antal perioder med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Under min första VFU-period diskuterade lärarlaget i VFU-skolan NO-undervisning. Det 
förekom olika åsikter om i vilken årskurs introduktion av ämnesspecifika begrepp och 
naturvetenskapligt förhållningssätt är lämpligt. Detta väckte mitt intresse att ta reda på vad som är 
betydelsefullt i NO-undervisningen för att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet. 
Detta intresse kunde användas när examensarbete 1 skulle utföras som en systematisk 
litteraturstudie. Därmed kunde en begränsad genomgång av forskningslitteratur utföras och ge en 
bild av vad några forskare anser vara betydelsefulla faktorer för elevers kunskapsutveckling. 
 
I den systematiska litteraturstudien (Eriksson 2015) framkom bland annat att diskussioner, arbete 
med begrepp, att skapa sammanhang, tidiga erfarenheter och praktiska experiment och 
undersökningar är betydelsefulla delar för elevernas utveckling. Många av dessa faktorer beskrivs 
av forskningen som ingående delar i det undersökande arbetssättet (Havu-Nuutinen 2005:275ff, 
Kim m fl. 2014:55ff, Leuchter, Saalbach & Hardy 2014:1 768, Lindahl 2003: 115, 232, 237, 
Nilsson 2009:67f, Novak 2005:33ff, Şimşek & Kabapinar 2010:1 191,Vikström 2005:128, 151, 
158). I litteraturstudien framkom att rapporterna från PISA-undersökningen 2012 (Skolverket 
2013:37) och TIMSS-undersökningen 2011 (Skolverket 2012a:111) antyder att ovanstående 
faktorer inte förekommer så ofta i undervisningen. Enligt rapporten från TIMSS (Skolverket 
2012a:110f) arbetar svenska elever mindre undersökande i jämförelse med EU/ OECD ländernas 
genomsnitt men i årskurs fyra sker arbetet till större delen undersökande med läroböcker som 
komplement medan elever i årskurs åtta arbetar större delen med läroböcker och mindre med 
undersökningar. 
 
En stor del av forskningen (Havu-Nuutinen 2005:277, Leuchter, Saalbach & Hardy 2014:1 768, 
Nilsson 2009:67f, Novak 2005:33f, Şimşek & Kabapinar 2010:1 193) som använts i 
litteraturstudien menar att undersökande arbetssätt som knyter an till elevernas vardag utvecklar 
kunskap och förmågor men de senaste rapporterna från TIMSS (Skolverket 2012a:110f) och 
PISA (Skolverket 2013:37) kritiserar undervisningen för att den inte anpassas efter elevernas 
intressen och vardag. Detta utvecklade intresset att undersöka hur lärare arbetar. I Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)( Skolverket 2011) beskrivs centralt 
innehåll i varje ämne som lärare ska erbjuda eleverna att få arbeta med. Eftersom en 
undersökning i ett examensarbete ska utföras på kort tid var det nödvändigt att begränsa 
undersökningsområdet. Därför kom jag fram till att jag vill undersöka inom vilka områden lärare i 
kommunen använder detta arbetssätt och de möjligheter och utmaningar de ser med det. 
 

Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs först de syften med NO-undervisning i skolan som styrdokumenten 
beskriver och relevanta timplaner. Här beskrivs även undersökande arbetssätt, Naturvetenskap 
och teknik för alla och begreppen laboration, experiment och praktiskt arbete. Slutligen 
presenteras de teoretiska perspektiv som kan ligga till grund för det undersökande arbetssättet. 
 
 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, (Skolverket 2011) 
beskrivs skolans värdegrund och uppdrag. I skolans uppdrag (Skolverket 2011:9) står bland annat 
att: ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra”. I kursplanen för 
varje ämne finns undervisningens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kursplanerna för 
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NO-ämnena biologi, fysik och kemi liknar varandra på många sätt men det finns skillnader se 
tabell 1.  
 

Tabell 1 Syfte med undervisning i NO 

Ämne  Förmåga att 
utveckla  

Förmåga att 
utveckla 

Förmåga att 
utveckla 

Biologi 
(Skolverket 2011: 
111f) 

Använda 
kunskaper i biologi 
för att granska 
information, 
kommunicera och 
ta ställning i frågor 
som rör hälsa 
naturbruk och 
ekologisk 
hållbarhet 

Genomföra 
systematiska 
undersökningar i 
biologi 

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

Fysik  
(Skolverket 
2011:127). 

använda kunskaper 
i fysik för att 
granska 
information, 
kommunicera och 
ta ställning i frågor 
som rör energi, 
teknik, miljö och 
samhälle 
 

genomföra 
systematiska 
undersökningar i 
fysik 

använda fysikens 
begrepp, modeller 
och teorier för att 
beskriva och 
förklara fysikaliska 
samband i naturen 
och samhället 

Kemi 
(Skolverket 
2011:144). 
 
 

använda kunskaper 
i kemi för att 
granska 
information, 
kommunicera och 
ta ställning i frågor 
som rör energi, 
miljö, hälsa och 
samhälle 

genomföra 
systematiska 
undersökningar i 
kemi 

använda kemins 
begrepp, modeller 
och teorier för att 
beskriva och 
förklara kemiska 
samband i 
samhället, naturen 
och inuti 
människan 

 

 

NO-ämnena har mycket gemensamt som synes när de förmågor eleverna ska ges förutsättning at 
utveckla jämförs. Gemensamt för dem är att eleverna ska ges förutsättning att utveckla sina 
förmågor att granska information, kommunicera, ta ställning, genomföra systematiska 
undersökningar och använda specifika begrepp för att beskriva och förklara samband (Skolverket 
2011: 111f, 127, 144). Det som skiljer är att i biologi för sig frågorna om hälsa naturbruk, 
ekologisk hållbarhet samt biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. I fysik 
rör det sig om energi, teknik, miljö och samhälle samt fysikaliska samband i naturen och 
samhället. I kemi rör det sig om energi, miljö, hälsa och samhälle samt kemiska samband i 
samhället, naturen och inuti människokroppen.  
 
I det centrala innehållet finns olika områden som undervisningen ska behandla (Skolverket 2011: 
113f, 128f, 145f). Dessa är för F-3:  

 året runt i naturen,  

 kropp och hälsa,  
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 kraft och rörelse, 

 material och ämnen i vår omgivning,  

 berättelser om natur och naturvetenskap samt  

 metoder och arbetssätt.  
 

I årskurs 4-6 skiljer de sig lite mellan ämnena, i biologi (Skolverket 2011:113f) finns dessa 
områden i det centrala innehållet:  

 natur och samhälle,  

 kropp och hälsa,  

 biologin och världsbilden samt  

 biologins metoder och arbetssätt.  
 

I fysik (Skolverket 2011: 129f) finns dessa områden:  

 fysiken i naturen och samhället,  

 fysiken och vardagslivet,  

 fysiken och världsbilden samt  

 fysikens metoder och arbetssätt.  
 

I kemi (Skolverket 2011:146f) finns:  

 kemin i naturen,  

 kemin i vardagen och samhället,  

 kemin och världsbilden samt  

 kemins metoder och arbetssätt. 
 
Det finns dessutom kunskapskrav för godtagbara kunskaper som eleverna ska uppnå i slutet av år 
tre och kunskapskrav för de olika betyg som eleven kan nå i år sex.  
 
Johansson och Wickman (2012) analyserat läroplanernas förändring i delstudie I, när det gäller 
vad eleverna ska lära sig om naturvetenskaplig verksamhet. De läroplaner som studerats är Lgr 
62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 (Johansson 2012:39). Johansson (2012:39) beskriver 
läroplaner som riktlinjer för lärares undervisning. Nya läroplaner är en del av en kontext där flera 
faktorer påverkar det läraren inkluderar i undervisningen. De mål som funnits i tidigare läroplaner 
är del av lärarnas erfarenheter och påverkar deras tolkning av den nya läroplanen även om vissa 
mål inte längre är en del av läroplanen. Detta betyder att även tidigare läroplaner har betydelse för 
undervisningens innehåll (Johansson & Wickman 2012: 39). Det som framkommer i delstudien är 
att det skett en förskjutning från att eleverna ska lära sig att nå slutsatser genom observation 
(induktiv metod) i tidiga läroplaner till att formulera frågor, hypoteser eller förutsägelser och 
sedan jämföra resultatet med dem (deduktiv metod) i senare läroplaner. Denna förskjutning leder 
till ökad betoning på vetenskapliga begrepp och på rapportering som en social process och det 
kritiska förhållningssättet kommer att omfatta naturvetenskap i allmänhet istället för att fokusera 
på elevernas egna undersökningar. I Lgr11 har dock en återgång mot en metod som liknar den 
induktiva metoden införts genom att begreppen hypotes och förutsägelse inte längre finns med  
och användning av vetenskapliga begrepp minskar liksom resultatrapportering som en social 
process (Johansson & Wickman 2012:39). 
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Timplan för grundskolan 
Skolverket (2014) har publicerat en timplan för grundskolan (Skolverket 2014). När eleverna 
genomgått grundskoleutbildningen ska de ha fått undervisning i minst det garanterade antalet 
timmar. Det totala antalet garanterade timmar är 6 785. Därav finns 600 timmar som är skolans 
val men antalet timmar får minskas med högst 20 % i ett ämne eller en ämnesgrupp. Enligt 
timplanen är 800 timmar vikta för biologi, fysik, kemi och teknik. Detta betyder att eleverna från 
årskurs ett till och med årskurs nio ska erbjudas i snitt lite drygt två timmars NO-undervisning i 
veckan.  
 
Den kommunala timplanen (bilaga 4) för NO och teknik visar att årskurs 1-2 ska erbjudas 100 
minuter NO och teknik i veckan. Årskurs 3-6 ska erbjudas 145 minuter i veckan och årskurs 7-
9 erhåller 190 minuter i veckan. Detta ger ett totalt 801 timmar under grundskoletiden vilket 
stämmer bra överens med Skolverkets timplan.  
 
 

Undersökande arbetssätt  
Undersökande arbetssätt innehåller praktiska experiment eller undersökningar. Ibland sägs att 
eleverna får forska när de använder undersökande arbetssätt. I Näs (2010:5) definition av 
undersökande arbetssätt nämns att det omfattar allt från att hitta problem, undersöka dessa, 
resonera med andra elever till att göra försök att förklara och komma med lösningar. Eleverna 
behöver få utmanande frågor och empiriska fakta att diskutera utifrån. Eliassons och Lindös 
(1999:17) definition av undersökande arbetssätt stämmer med Näs (2010:5) definition, men de 
framhåller att det är ett vetenskapligt förhållningssätt som medför att eleverna aktivt försöker 
klarlägga olika frågeställningar inom ett kunskapsområde med hjälp av källor som de själva letar 
reda på samt att undervisningens måste ta utgångspunkt i elevernas erfarenheter. De framhåller 
dessutom vikten av att utveckla elevernas nyfikenhet och lust att lära. Eliasson och Lindö 
(1999:7) skriver:  
 

En stor utmaning för dagens pedagoger är att bevara och utveckla det lilla barnets genuina 
nyfikenhet och lust att lära. Det betyder att undervisningens innehåll, arbetsformer och arbetssätt 
måste ta sin utgångspunkt i barnens erfarenheter och deras naturliga förhållningssätt till lärande, 
det undersökande arbetssättet (1999:7) 

 
 
I litteraturstudien Undervisning i naturvetenskapliga ämnen. En litteraturstudie om vad som är betydelsefullt i 
NO-undervisning för elever i årskurs F-6 (Eriksson 2015) framkom det att några faktorer som är 
betydelsefulla för att eleverna ska utveckla kunskap är diskussioner, begrepp, sammanhang, tidig 
undervisning, praktiska experiment och undersökningar samt arbetssätt. Forskningslitteraturen 
(Havu-Nuutinen 2005:275ff, Kim m fl. 2014:55ff, Leuchter, Saalbach & Hardy 2014:1 768, 
Lindahl 2003: 115, 232, 237, Nilsson 2009:67f, Novak 2005:33ff, Şimşek & Kabapinar 2010:1 
191,Vikström 2005:128, 151, 158) pekar på att det är betydelsefullt för att eleverna ska få tillfälle 
att lära sig naturvetenskap är diskussioner mellan lärare och elever, mellan elever samt att lärare 
och elever använder vardagliga begrepp som kopplas ihop med de naturvetenskapliga begreppen. 
Det är essentiellt att läraren skapar lägen så att begreppen kan åskådliggöras i varierande 
kontexter och att läraren ger möjligheter för eleverna att skapa sammanhang.  Det är dessutom av 
vikt att ge unga elever möjlighet att få tidiga erfarenheter och att lärare erbjuder eleverna att 
arbeta med praktiska experiment och undersökningar.  

En del av de forskningsstudier (Havu-Nuutinen 2005:277, Lindahl 2003:232, Leuchter, Saalbach 
& Hardy 2014:1 768, Nilsson 2009:67f) som användes i litteraturstudien (Eriksson 2015) 
framhåller vikten av att undervisningen innehåller praktiska experiment kopplade till elevernas 
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vardag. När eleverna får utföra praktiska experiment i klassrummet eller i andra miljöer och sedan 
diskutera, med elever och lärare, utifrån de erfarenheter de erhållit får eleverna en koppling 
mellan sitt vardagliga liv och naturvetenskapen. Eleverna får då lättare att se sambanden mellan 
de vetenskapliga begreppen. Forskningslitteraturen visar på att praktiska inslag i undervisningen 
kräver att läraren tänker igenom syftet, vilket lärande som uppnås och att elevernas upplevelser 
diskuteras.  

En av de forskare (Vikström 2005:158) vars avhandling används i litteraturstudien (Eriksson 
2015) menar att användning av praktiska experiment i undervisningen ställer krav på att dessa 
problematiseras. Syftet med arbetet måste tydliggöras för eleverna. De konkreta upplevelserna, 
associationerna upplevelsen leder till och den kunskap som uppkommer genom de praktiska 
inslagen måste problematiseras. Det finns en risk att eleverna glömmer att experimenten har ett 
syfte när de arbetar med experiment. Eleverna fokuserar på att utföra experimentet istället för 
varför experimenten utförs. Istället för att fokusera på vad som sker när två ämnen blandas, 
fokuserar de på att blanda.  
 
 

Kunskap- intresse- attityd 
I Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket 2008:80) beskrivs vad Lyons (2006:598) menar att 
eleverna anser om NO-undervisningens innehåll. De anser att det är ett tråkigt och irrelevant 
innehåll och att det passiva arbetssättet som används inte leder till kunskap. Den terminologi och 
de begrepp som används i naturvetenskapliga ämnen är svåra. Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011:7) 
ska skolan främja att eleverna utvecklar sina kunskaper, sitt lärande och en livslång lust att lära. 
Havu-Nuutinen (2005:275), Lindahl (2003:231) och Nilsson (2009:58) menar att det finns ett 
samband mellan att utveckla kunskap och elevernas intresse. Med ett för eleverna intressant och 
relevant innehåll är det lättare för eleverna att utveckla kunskap och tvärtom när innehållet verkar 
irrelevant minskar intresset och eleverna utvecklar inte kunskaper lika bra. Intresset utvecklas 
dessutom när eleverna känner sig duktiga och har en känsla av att ha kunskaper och att de förstår 
innehållet i undervisningen. Detta leder till en positiv attityd till ämnet. Det motsvarande gäller 
när eleverna känner att de inte kan och inte förstår, då leder detta många gånger till en negativ 
attityd. Sjøberg och Schreiner (2010:29) beskriver att eleverna vill att deras intressen 
uppmärksammas när undervisning planeras och det material som används väljs ut. 
Undervisningen behöver kopplas till elevernas värderingar och intressen för att vara motiverande, 
meningsfull och engagerande. 
 
 

Naturvetenskap och teknik för alla 
Naturvetenskap och teknik (NTA) är ett verktyg som förberetts, en vidareutbildning och ett 
nätverk av lärare (Skolverket 2012b).  Arbete med NTA innebär att läraren först får utbildning på 
innehållet och då får träffa kollegor att diskutera undervisningen med sedan får läraren tillgång till 
lådor med olika experiment, minilaboratorier att använda i klassrummet. NTA kom till i ett 
samarbete mellan Kungliga vetenskapsakademin, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin samt 
några kommuner 1997 därför att det ansågs finnas behov av material att arbeta med i NO och 
Teknik. NTA grundar sig på fem delar. Dels är det ett frågebaserat, undersökande arbetssätt som 
grundar sig på experiment. Det ger tillgång till experimentmaterial som kombinerats med elev-
och lärarhandledningar. Det ger lärare som använder NTA kontinuerlig kompetensutveckling. 
Arbete med NTA ger en fortlöpande utvärdering av elevernas lärande. Den sista delen är att 
NTA ger samverkan mellan skolan, kommunen, näringslivet och högskolor och universitet. 

Johansson och Wickman (2013:51) skriver att det blivit vanligare att arbeta med undersökande 
arbetssätt i grundskolans tidigare år och att allt fler skolor använder NTA i undervisningen.  I 
deras studie undersöker de vad lärare för de yngre eleverna väljer att inkludera eller exkludera när 
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de använder NTA-teman i undervisningen. De undersöker hur undersökande arbetssätt genom 
NTA integreras i lärarnas undervisningstraditioner. De traditioner som nämns i studien är: 
samarbetsorienterad tradition, kommunikationsorienterad tradition, faktaorienterad tradition 
samt aktivitetsorienterad tradition (Johansson & Wickman 2013:55).  
 
Det som framkommer i studien (Johansson & Wickman 2013:61) är att kognitiva värden som rör 
undervisningens svåra moment betonas olika inom de olika traditionerna. Svåra moment kan tas 
med eller tas bort i undervisningen och i den faktaorienterade och den aktivitetsorienterade 
traditionen syns en tendens till att de svåra moment som rör skriv- och läsförmåga tas bort men 
moment med praktiskt arbete tas med. Inom den samarbetsorienterade traditionen tas främst de 
förmågor som rör samarbete mellan eleverna med och den kommunikationsorienterade 
traditionen är den där svårt diskuteras utifrån ämnets innehåll. Tre av traditionerna (Johansson & 
Wickman 2013:62) utgår ifrån att det undersökande arbetssättet engagerar och väcker intresse för 
naturvetenskap hos eleverna. Intresse beskrivs som ett villkor för att eleverna ska utveckla 
kunskap och detta påverkar lärarnas val av metod och undervisningens innehåll. På så sätt får det 
som väcker elevernas engagemang och intresse betydelse för undervisningens innehåll och även 
elevernas naturvetenskapliga socialisering.  Att lägga stor vikt vid estetiska kvalitéer (Johansson & 
Wickman 2013:63) spelar roll för elevernas välbefinnande men kan bli problematiskt om 
undervisningen såsom i den aktivitetsorienterade traditionen bara framhåller det som är roligt och 
det kognitiva innehållet exkluderas. Det finns en skillnad (Johansson & Wickman 2013:63) mellan 
den faktaorienterade traditionen och den aktivitetsorienterade traditionen när det gäller 
förhållningssättet till om eleverna gör rätt.  Den förstnämnda betonar vikten av att 
instruktionerna ska följas på rätt sätt medan den sistnämnda menar tvärtom, att det inte spelar 
någon roll om eleverna följer instruktionerna rätt eller fel. Två av (Johansson & Wickman 
2013:63) traditionerna (faktaorienterade och aktivitetsorienterade) framhåller att både tal och 
skrift var svårt och tråkigt vilket gav att detta innehåll minskades ner eller togs bort från 
undervisningen.  
  

Laboration, experiment och praktiskt arbete 
Hult (2000:17ff) beskriver att begreppen laboration, experiment och praktiskt arbete emellanåt 
går i varandra och emellanåt används som synonymer till varandra. Detta beskrivs även av 
Gunnarsson (2008) som visar att lärare och elever i årskurs sju använder dessa termer synonymt 
samt Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010) som har intervjuat lärare som undervisar i 
naturvetenskap på högstadiet. Intervjuerna visar på att det finns osäkerhet i lärarnas tillämpning 
av termerna laboration och experiment.  
 
Laboration och experiment betyder olika saker. Ordet laborera kommer från latinets laborare 
som betyder arbeta. Enligt Svenska akademins ordbok finns det flera betydelser av laborera. 
Dessa lyder: att arbeta, bemöda sig, att bearbeta, utarbeta, förfärdiga, att utföra experiment, 
framställa något, att utöva verksamhet, syssla med något eller att lida av något, dras med något. 
Ordet experiment kommer från det latinska experimentum och betyder pröva, försöka; erfara.  
 
Hult (2000;17ff) ger utifrån sina kunskaper en definition av begreppens innebörd. I laborationer 
ges eleven möjlighet att pröva tankar eller teorier. Syftet kan vara att illustrera en teori eller ett 
förlopp eller att träna på att samla in material och att mäta det. Experiment beskrivs som en 
aktivitet där eleven får möjlighet att pröva eller bekräfta tankar eller teorier. Experiment ger 
eleverna träning i att använda vetenskapliga metoder och ofta öva på att mäta och observera. 
Praktiskt arbete innehåller ofta laborationer och experiment men kan även vara andra aktiviteter 
som eleverna utför (Hult 2000:17ff). 
Hodson (1988) beskriver praktiskt arbete som en del av en metod, laborativt arbete som en del av 
praktiskt arbete och experiment som en del av laborativt arbete. 



 

9 
 

  
 
Teoretiskt perspektiv på lärande 
Inom den sociokulturella traditionen anses att kunskaper är både teoretiska och praktiska. 
Lärande och kunskap är ständigt pågående processer och kunskap växer fram i samspel med 
andra människor (Säljö 2010:187ff). Det var den ryske pedagogen och filosofen Vygotskij (1896-
1934) tillsammans med A. R. Luria (1902-1977) och A.N. Leontiev (1903-1979) som grundade 
det sociokulturella perspektivet på lärande som handlar om utvecklar de kulturella förmågorna, 
att läsa, skriva, räkna tänka abstrakt, lösa problem med mera (Säljö 2010: 183f). Det handlar om 
hur vi approprierar det som i den sociokulturella traditionen kallas medierande redskap (Säljö 
2010: 184f).  
 
Vygotskijs (Säljö 2010:191) tanke var att lärande är som en ständigt pågående process, ”den 
närmaste proximala utvecklingszonen” är ett välkänt begrepp som härstammar från hans arbeten. 
Det som menas med ”den närmaste proximala utvecklingszonen” är att när en människa kan ett 
begrepp eller en färdighet så är hon nära att kunna något nytt. De nya kunskaperna och 
färdigheterna finns inom räckhåll, i ”den närmaste proximala utvecklingszonen”.  

Pragmatismen beskrivs av Säljö (2010:173–183) som en filosofisk tradition med företrädare som 
Charles Sanders Peirce (1837-1914), William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), 
George Herbert Mead (1863-1931) samt Donald Schön (1930-1997). Meads och Schöns arbeten 
om reflektionens inflytande på kunskapsutvecklingen inom olika yrkesområden har fått stor 
utbredning. Den som haft störst inflytande inom skola och utbildning är forskaren och filosofen 
Dewey.  

En av pragmatismens grundteser är att kunskaper är något som människor har praktisk 
användning av i de situationer och problem de möter i vardagen. James (1907) ställer frågor om 
kunskapens ”cash-value”, vilken betydelse har vardagskunskaper och vilket värde har dessa? 
Bidrar ett visst slags kunskap till att vi kan agera på annat sätt? Pragmatismens kunskapssyn är att 
teori och praktik hänger ihop, den ena är inte möjlig utan den andra. För att kunna tillverka ett 
föremål behöver vi kunna reflektera och tänka ut hur det ska gå till. Dewey är känd bland annat 
för uttrycket ”learning by doing” med detta menas att praktiska inslag varvas med teoretiska 
inslag i till exempel naturvetenskap vilket Dewey ansåg underlättar elevernas lärande. Dewey har 
även sagt ”you teach a child, not a subject” (Säljö 2010:176). Betydelsen är att skolans 
undervisning behöver bygga på och knyta an till barnens erfarenheter och stötta dem i 
utvecklingen av kunskaper som är relevanta för det samhälle de lever i. Att uppleva med sina 
sinnen och koppla samman skolans och vardagens erfarenheter är två av Deweys ståndpunkter. 
Dewey undrade hur de erfarenheter barnen gör i vardagen hänger ihop med de erfarenheter de 
får i skolan. Knyts dessa skilda erfarenheter samman eller finns det en klyfta mellan dem? Ett 
problem som kan uppstå är att skolans värld och de kunskaper barnen får där inte kan bidra till 
att utveckla kunskaper som behövs i samhälle och vardag. Pedagogers främsta uppgift är att 
organisera undervisningen så att barnen kan bygga vidare på sina erfarenheter. 

Inom pragmatismen anses språket vara ett av de viktigaste verktygen för att barns lärande av 
abstrakta saker och samhällsfärdigheter (Säljö 2010:179). När vi kommunicerar med andra vidgas 
våra erfarenheter. Språk och kommunikation ses därmed som centrala delar i undervisningen. 
Dewey betonar vikten av språket men varnar samtidigt för en ensidigt verbal framställning i 
undervisningen. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om hur några lärare i F-6 i närområdet använder 
undersökande arbetssätt i NO-undervisningen, de möjligheter och utmaningar lärarna ser med 
detta samt hur ofta de erbjuder eleverna att arbeta undersökande.  

Följande frågeställningar används för att nå syftet: 
 

 Vilka områden inom NO-ämnet anser lärarna lämpar sig för ett undersökande arbetssätt? 

 

 Vilka möjligheter respektive utmaningar ser lärarna med ett undersökande arbetssätt i 

dessa områden? 

 

 Vilka förutsättningar finns att låta deras elever arbeta med undersökande arbetssätt? 

 

 Hur ofta erbjuds eleverna möjlighet att arbeta med undersökande arbetssätt? 

 
 

 
Metod 
I detta avsnitt presenteras metodval, urval och urvalskriterier, analys, etiska överväganden samt 
reliabilitet och validitet.  

 
 
Metodval 
Det finns två olika ansatser att använda i forskningsstudier (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:51f). Det är kvantitativ ansats och kvalitativ ansats. I kvantitativa studier 
bemödar sig forskaren om att hålla sig objektiv och hålla distans till det som studeras för att inte 
låta förutfattade meningar påverka resultatet. I en kvantitativ studie är det forskaren som 
kontrollerar det teoretiska ramverket, urvalsramen och undersökningens struktur. Denna ansats 
strävar efter att ordna, se samband, förutsäga och förklara. Insamling av data sker med 
mätmetoder som: granskning av dokument, frågeformulär, tester, intervjuer, observationer. 
Mätmetoden måste ha god reliabilitet och validitet för att resultaten ska kunna generaliseras. 
Resultat i en kvantitativ studie visas ofta i tabeller, figurer eller diagram och kan redovisas i antal 
procent, medelvärde och median. En nackdel med kvantitativ ansats kan vara att forskaren 
förbiser att reflektera över den personliga upplevelsen och hur den påverkar forskningsprocessen 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:52).   
 
Larsen (2007:23) beskriver de kvalitativa metoderna som de bästa om målet för undersökningen 
är att få förståelse för enskilda fenomen. De vanligaste sätten att samla in kvalitativa data är 
intervjuer och observationer. Skrivna texter och videoinspelningar är ofta tilläggsmetoder (Larsen 
2007:83). En nackdel med den kvalitativa metoden är att det kan vara svårare för informanten att 
ge ärliga svar tillsammans med en intervjuare än att vara anonym i en enkät i en kvantitativ 
undersökning (Larsen 2007:27). Larsen (2007) beskriver ”intervjueffekten”. Det innebär att 
intervjuaren påverkar intervjuresultatet genom att den intervjuade svarar det som intervjuaren 
förväntas vilja höra, för att göra gott intryck, för att dölja eventuella kunskapsbrister eller det som 
är allmänt accepterat (Larsen 2007:27f). 
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:60) presenterar en tabell där de visar skillnader 
mellan kvantitativ ansats och kvalitativ ansats. I den förstnämnda är syftet bland annat att testa 
hypoteser eller undersöka på förhand definierade företeelser och deras egenskaper och hur dessa 



 

11 
 

fördelar sig. I en kvalitativ ansats är syftet att undersöka deltagarens upplevelse av ett fenomen 
eller att förstå och utveckla en teori utifrån insamlad data. Analysprincipen är för kvantitativ 
ansats deduktiv eller testande och i kvalitativ ansats induktion, kartläggande. Deltagarna kallas 
respondenter respektive informanter. Respondenternas antal bestäms i förväg medan 
informanternas antal kan expanderas med tiden. Resultaten blir att i en kvantitativ studie ser 
forskaren samband mellan olika företeelser och resultaten är mätbara. I den kvalitativa studien 
visar resultatet strukturer och variationer hos fenomen. När det gäller datasäkerheten ger en 
kvantitativ studie reliabilitet och validitet medan en kvalitativ ger trovärdighet och 
överensstämmelse (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:60) 
 
Eftersom syftet med denna undersökning är att få förståelse och kunskap om ett enskilt 
fenomen, hur lärare i F-6 arbetar i de naturvetenskapliga ämnena har en kvalitativ metod valts. På 
grund av den tid som finns antogs att en kvalitativ ansats skulle vara att föredra i denna studie.  
 
I intervjuer samtalar intervjuare och informant i ett personligt möte, i telefon eller i skrift.  Den 
intervjuade får med egna ord ge sin syn på det som forskaren vill ha svar på och förstå.  (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013:127). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013:131) Beskriver tre olika typer av organisation av intervjufrågor nämligen ostrukturerad, 
halvstrukturerad och strukturerad. De beskriver att den ostrukturerade intervjun styrs av den 
övergripande forskningsfrågan. Följdfrågor växer fram under tiden intervjun pågår och inte 
bestämda i förväg. Styrkan med ostrukturerade intervjuer är att relevansen i frågorna stärks 
eftersom det går att ställa följdfrågor, intervjuformen utvecklas och växer fram genom de 
observationer intervjuaren gör samt den ostrukturerade intervjun kan anpassas efter situationen 
och den intervjuade. Svagheterna med ostrukturerade intervjuer är att om vissa frågor inte 
uppkommer naturligt under intervjun blir informationen mindre systematisk och heltäckande 
samt har stor variation. Organiseringen och analysen av data kan vara krånglig.  
 
Den halvstrukturerade intervjun (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:131) har 
förutbestämda ämnesområden och teman och att intervjuaren under intervjuns gång bestämmer 
hur och i vilken ordning frågorna ställs. Styrkan med denna metod är att förutbestämda 
ämnesområden ökar homogenititen i datainsamlingen. Svagheten med metoden är att möjligheten 
för intervjuaren att vara flexibel med frågornas ordningsföljd och hur de ställs kan leda till att 
personerna som intervjuas uppfattar frågorna på olika sätt vilket kan innebära att homogeniteten i 
datainsamlingen minskar.  
 
I den strukturerade intervjun (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:131) är frågornas 
formulering och följd bestämda i förväg och de ställs på samma sätt till alla personer som 
intervjuas. Styrkan är att datainsamlingen är fullständig från alla intervjuade inom det bestämda 
området. Intervjuarens möjlighet att påverka minskar och analys samt organisation av data blir 
enklare. Metodens svagheter är att naturligheten och relevansen i frågorna och svaren blir sämre 
på grund av de standardiserade frågorna. 
 
I denna undersökning kommer halvstrukturerade intervjuer att användas eftersom syftet är att få 
kunskap om i vilka områden några verksamma lärare arbetar med undersökande arbetssätt. Den 
halvstrukturerade intervjuns flexibilitet kan leda till att informanten har lättare att berätta utförligt 
och det går att ställa följdfrågor så att intervjuaren får ökad förståelse för det informanten 
berättar.  
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Urval och urvalskriterier 
Lärarna som deltagit som informanter i denna studie har valts utifrån vissa urvalskriterier. 
Urvalskriterierna var att lärarna är grundskollärare som undervisar i ämnet NO i årskurs F-6. 
Kvale och Brinkmann (2009:130) anser att det är bättre att se till att det finns tid att noga 
förbereda intervjufrågor, att genomföra färre intervjuer och ha tid att bearbeta materialet under 
en tidsbegränsad studie. På grund av att denna studie utförs under en begränsad tid av tio veckor 
valdes att intervjua sex lärare vilket faller inom ramen för det rekommenderade antal på 5-25 
intervjuer som Kvale och Brinkmann (2009: 130) framhåller.  
 
De urvalsmetoder som används vid kvalitativa studier syftar till att öka möjligheterna att beskriva, 
förklara och förstå problemområdet. Den urvalsstrategi som väljs har stor betydelse för studiens 
resultat. Urvalet ska passa ändamålet. De vanligaste urvalsstrategierna är strategiskt urval, 
snöbollsurval och teoretiskt urval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:136f).  
 
Strategiskt urval är ett kvalitativt urval där informanterna har stor kunskap om det 
undersökningen behandlar. Det är ofta få informanter som deltar och de väljs ut med tanke på 
studiens syfte. Vid strategiskt urval vill forskaren vara säker på att få en variation i svaren. När 
speciella urvalskriterier som har teoretisk betydelse för studien identifieras blir det naturligt vilka 
informanter som ska tas med (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:137). 
  
I undersökningens uppstart användes ett strategiskt urval. Först skickades förfrågning om 
deltagande i undersökning till kommunens rektorer. På grund av svårigheter att få ett tillräckligt 
antal informanter fick ett bekvämlighetsurval bli ett av urvalskriterierna under studiens senare del. 
Bekvämlighetsurval beskrivs av Bryman (2002:114) som ett urval med ”... sådana personer som 
för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren”.  

Urvalets storlek har betydelse för möjligheten till generalisering, då urvalet behöver vara 
tillräckligt stort för att vara representativt för den grupp som undersöks (Larsen 2009:38). Därför 
var det av betydelse att hitta fler informanter än de två som accepterade att delta via kontakten 
med rektorerna.  
  
I studien deltog sex lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen i årskurs ett till nio. För att 
få kontakt med informanter skickades förfrågningar till rektorerna på de kommunala skolorna om 
informationsbrevet fick skickas till de lärare i skolan som undervisade i NO i årskurs F-6. I 
informationsbrevet (bilaga 1) uppmanas de lärare som vill delta att ta kontakt med ansvarig för 
denna studie. Därefter bestämdes tidpunkt för intervju. Utifrån detta svarade två personer att de 
var villiga att delta. Eftersom detta ger ett mycket litet underlag för undersökningen lades 
förfrågningar ut i två facebookgrupper som har anknytning till undervisning i NO. Detta gav 
ytterligare en informant. I ytterligare ett försök att hitta fler informanter tillfrågades en bekant, 
som är lärare. Denne samtyckte till deltagande. Fyra informanter ger fortfarande ett något litet 
underlag, därför togs en personlig kontakt med en rektor som tillfrågades om lärarna fick 
tillfrågas personligen om deltagande i undersökningen. Denna fråga bifölls och detta gav två 
informanter till. Detta gav slutligen att sex lärare deltog i denna studie. Fyra av intervjuerna 
utfördes i ett personligt möte i lärarnas klassrum och två intervjuer genomfördes över telefon. 
Alla intervjuerna utgick från en intervjumall (bilaga 2) och pågick ungefär trettio minuter. I början 
av de intervjuer som genomfördes i personliga möten i klassrummen visades informationsbrevet 
och därefter tillfrågades informanterna om intervjun fick spelas in. Alla biföll denna fråga. Vid de 
två telefonintervjuerna lästes informationsbrevet upp men det var inte praktiskt möjligt att spela 
in dessa intervjuer varför noggranna anteckningar gjordes vid dessa intervjuer. 
 
De sex lärare som deltog i undersökningen undervisar eller har undervisat i NO.  
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Lärare A blev färdig med ”Grundlärarutbildning F-3” för ungefär 5 månader sedan. Hen 
undervisar NO i årskurs 1.  
Lärare B blev färdig med sin lärarutbildning ”Lärare mot yngre åldrar” för sex år sedan och har 
undervisat i NO i fyra år. Undervisar nu årskurs 1-3. 
Lärare C har ämneslärarutbildning i matematik och tyska med legitimation för årskurs 3 till och 
med gymnasiet och har undervisat i NO i drygt ett år. Undervisar nu årskurs 4-6.  
Lärare D blev färdig med folkskollärarutbildningen för ungefär 40 år sedan. Vidareutbildade sig 
senare till ämneslärare i matematik, fysik och kemi. Undervisade alla yrkesverksamma år i fysik, 
kemi och matematik samt under senare tid även data och svenska. Hen har undervisat flera olika 
årskurser och även arbetat inom lärarutbildningen för F-3 och 4-6, numera pensionär men arbetar 
med att utveckla läromedel anpassade för undersökande arbetssätt i naturvetenskapliga ämnen. 
Lärare E är småskollärare i grunden, blev färdig lärare för 45 år sedan. Har gått utbildningar som 
anordnats av Naturskolan. Har arbetat med NO under alla yrkesverksamma år. Hen skulle ha gått 
i pension men undervisar fortfarande i årskurs två.  
Lärare F är utbildad drama och historielärare för årskurs 7-9 och gymnasiet med behörighet i 
historia från årskurs 3. Har undervisat i NO i ett och ett halvt år och undervisar i årskurs 3.   

 

Intervjuns olika områden 
Eftersom halvstrukturerade intervjuer användes i studien liknade intervjuerna ett samtal där 
frågorna anpassades efter situationen. Intervjuerna utgick från studiens syfte och frågeställningar 
vilket medförde att tre områden berördes i intervjuerna. Dessa områden är: inom vilka områden 
används undersökande arbetssätt och vilka möjligheter och utmaningar ser du med detta 
arbetssätt, vilka förutsättningar finns att låta eleverna arbeta med ett undersökande arbetssätt 
samt tidsaspekten i NO-undervisningen. 
 
Det första området berör inom vilka områden lärare använder undersökande arbetssätt och de 
möjligheter och utmaningar de ser med ett undersökande arbetssätt i dessa områden. Det andra 
området berör de förutsättningar som finns att erbjuda eleverna att arbeta med undersökande 
arbetssätt. Det tredje området som berörs är hur många timmar NO eleverna har i veckan och 
hur stor del av den tiden de arbetar med undersökande arbetssätt.  
 
 

Etiska överväganden 
God etik är en essentiell aspekt i vetenskaplig forskning (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:141).  Det är ett krav att alla vetenskapliga studier gör etiska överväganden. 
Forskning kring ny kunskap måste alltid skydda dem som deltar i undersökningar. Forskaren 
måste visa hänsyn till deltagarna så att de inte kommer till skada eller får men av sitt deltagande. 
Forskaren ska vara noggrann när slutsatser dras och göra en rättmätig redovisning av de resultat 
som han/hon kommer fram till (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:141).  
 
Innan en studie påbörjas bör överväganden göras utifall studien behöver prövas av en etisk 
nämnd. Detta har skett genom att en blankett, ”etisk egengranskning” (bilaga 2), som 
tillhandahållits av Högskolan Dalarna har besvarats. Om någon av de sju frågorna besvarats med 
”Ja” eller ”Tveksamt” skulle en diskussion mellan denna studies författare och dennes handledare 
avgöra om en etisk ansökan behövts. Så var inte fallet då alla frågor besvarades med ”Nej”.                          
 
Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011) har kommit med riktlinjer angående 
god forskning. De understryker att fusk och ohederlighet inte får finnas. Det finns fyra krav att 
hålla sig till när en undersökning genomförs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera de personer som berörs av forskningen 

om vilket syfte forskningsuppgiften har. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill medverka i en 
undersökning. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som deltar i en undersökning ska 
ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för  
forskningsändamål. 
 
I denna undersökning har informationsbrev (bilaga 1) sänts ut där eventuella deltagare 
informerats om undersökningens syfte.  I informationsbrevet och i samband med intervjuerna 
har deltagarna informerats om att deltagandet är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas utan 
att deltagaren behöver tala om varför. Deltagarna kommer vara anonyma och deras 
personuppgifter kommer inte tillkännages. De uppgifter som kommer fram under 
undersökningen kommer endast användas för forskningsändamål. När examensarbetet är 
godkänt kommer allt insamlat material förutom det som publiceras att förstöras. 
 

 
Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet (Eliasson 2013:14f) handlar om undersökningens pålitlighet, om resultatet blir 
detsamma ifall undersökningen upprepas har den hög reliabilitet. Reliabiliteten avgörs av hur 
mätningarna genomförs och hur noggrann efterbearbetning som sker. I en kvalitativ 
undersökning krävs att den som utför undersökningen förstår informanten eller källan och att 
oavsett vem som tolkar uppgifterna så tolkas de på samma sätt (Eliasson 2013:15). Eliasson 
(2013:15f) beskriver hur forskare kan öka reliabiliteten i kvalitativa undersökningar. Detta kan 
göras genom att intervjuaren i en intervjusituation återkommer till en variabel flera gånger. Det är 
viktigt att vara väl förberedd med tydliga instruktioner och tydliga rutiner. Vid inspelade 
intervjuer kontrolleras att de dokumenterats korrekt genom att gå tillbaka till inspelningen, 
eventuellt kan informanten läsa dokumentationen för godkännande. Antecknade uppgifter bör 
dateras.  
 
Larsen (2009:81) beskriver att det är svårare att uppnå hög reliabilitet vid kvalitativa 
undersökningar än vid kvantitativa. Vid intervjuer kan det hända att informanten blir påverkad av 
situationen eller av den som intervjuar vilket kan få betydelse för vad som sägs. Vid en annan 
tidpunkt eller en annan intervjuare kanske han/hon skulle sagt något annat. För att säkerställa 
hög reliabilitet är det viktigt att vara noggrann vid hantering av informationen (Larsen 2009:81). 
Larsen (2009:80f) beskriver att validitet handlar om relevans och giltighet. En undersökning med 
hög validitet har samlat in information som är relevanta för frågeställningen. Det går att ändra 
frågornas ordning och det finns möjlighet att ställa följdfrågor i intervjuer under tiden de 
genomförs om det framkommer fakta som är betydelsefulla för undersökningen. Detta kan bidra 
till en högre validitet i en kvalitativ undersökning (Larsen 2009:80f). Eliasson (2013:16f) beskriver 
att validitet betyder giltig, i detta sammanhang att undersökningen mäter det vi vill att den ska 
mäta. Hon påpekar dessutom att validiteten inte blir bättre än reliabiliteten så det är viktigt att 
den som utför en undersökning är säker på vad som ska mätas. Det är viktigt att den information 
som samlas in kontrolleras så gott det går angående sanningshalten i den. 
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Larsen (2009:15) beskriver vikten av att vara objektiv i betydelsen att vara saklig och fri från 
personliga värderingar i undersökningar. Hon menar också att det är svårt att vara helt objektiv 
då erfarenheter och värderingar har betydelse för formulering av frågeställningar, angreppssätt 
och hur resultaten tolkas. Därför är det av vikt att beskriva utförande och tolkning av resultat så 
att studien blir transparant. 
 

 
Analys 
När resultatet ska analyseras är det till stor hjälp att gruppera och kategorisera informationen för 
att likheter och samband ska tydliggöras (Larsen 2007:101). När kvalitativa data ska analyseras 
innebär detta arbete med stor textmängd. Datamängden behöver reduceras så att information 
som inte är relevant sorteras bort. Det viktigaste för att göra materialet analyserbart är att 
komprimera, systematisera och ordna materialet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:146f, Larsen 2007:101). Larsen (2007:101–105) beskriver sex olika sätt att genomföra 
kvalitativ dataanalys, dessa är: innehållsanalys, berättelseanalys, diskursanalys, 
konversationsanalys, meningsanalys samt delanalys. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013:147) beskriver att vanliga analysmetoder vid kvalitativa undersökningar är: innehållsanalys, 
etnografisk metod, konstant jämförande metod, hermeneutisk metod, fenomenologisk metod, 
fenomenografisk metod och diskursanalys. I denna undersökning kommer innehållsanalys 
användas som analytisk ansats. 

 

Innehållsanalys som analytisk ansats 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:147) beskriver att det grundläggande 
arbetssättet i en innehållsanalys karakteriseras av att forskaren systematiskt och successivt 
klassificerad informationen för att kunna hitta mönster och teman.  Larsen (2007:101f) beskriver 
innehållsanalys som det troligen mest använda sättet att analysera kvalitativa data. Dess syfte är 
att hitta mönster, samband och gemensamma drag eller olikheter. Arbetsgången i innehållsanalys 
är som följer:  

 Datainsamling, transkription till text. 

 Kodning av texterna. 

 Klassificering av koderna i teman eller kategorier. 

 Sortering av datamaterial enligt teman eller kategorier. 

 Granska datamaterialet för att identifiera viktiga mönster eller processer. 

 Identifierade mönster evalueras mot redan befintlig forskning och teorier, därefter kan 
överförbar ny kunskap uttryckas. 

 

Analys av intervjuernas innehåll 
När intervjuerna genomförts transkriberades ljudupptagningar och anteckningar så snart det var 
möjligt, i de flesta fall samma dag eller dagen efter. Därefter granskades materialet och 
färgkodades utifrån de tre områden som utgjorde stommen i intervjuerna. Dessa områden utgår 
från studiens frågeställningar. Färgkodningen bidrog till att mönster blev lätta att identifiera. De 
halvstrukturerade intervjuerna resulterade i ett samtal där lärarnas svar besvarade fler än ett 
område i taget. Under analysen har hänsyn tagits till detta på så sätt att samtalet setts som en 
helhet och analyserats så att inte olika svar getts. Efter granskning och färgkodning analyserades 
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och sammanfattades svaren och kategoriserades utifrån intervjuernas temaområden förutom det 
faktum att när det insamlade materialet analyserades upptäcktes att alla lärarna gett beskrivning av 
faktorer som de anser ingår i ett undersökande arbetssätt. Detta fick bli en egen kategori.  
De kategorier som formulerats för att analysera intervjuerna är följande:  
 

 Faktorer i undersökande arbetssätt och områden där det används. 

 Möjligheter och utmaningar med undersökande arbetssätt. 

 Förutsättningar för undersökande arbetssätt. 

 Tidsaspekt i NO-undervisningen 

 
Dessa kategorier används som olika avsnitt när resultatet presenteras. 
 

Resultat 
Denna del har delats in i fyra olika delar utifrån de kategorier som framkommit i analysen. Den 
första delen tar upp det som lärarna beskriver som faktorer i undersökande arbetssätt samt inom 
vilka områden i det centrala innehållet i Lgr 11 där lärarna använder detta arbetssätt. I den andra 
delen beskrivs de möjligheter och utmaningar lärarna ser med att erbjuda undervisning med 
undersökande arbetssätt. Den tredje delen tar upp vilka förutsättningar som finns i de skolor där 
lärarna arbetar för detta arbetssätt. I den fjärde och sista delen tas tidsaspekten för NO-
undervisning upp.  
 
 

Faktorer i undersökande arbetssätt och områden där det används 
Lärare D beskriver hur arbetssättet i Naturvetenskapliga ämnen förändrats under de 40 åren som 
hen varit lärare. I början användes tryckta häften som eleverna skulle läsa och därefter svara på 
frågor. Så småningom växte det undersökande arbetssättet fram.  

Betydelsefulla faktorer  
Alla lärarna beskriver samma faktorer i undersökande arbetssätt med något undantag som 
beskrivs nedan. De faktorer som nämns är:  
 
Veta (förkunskaper)  
Lärarna i studien beskriver vikten av att utgå från elevernas förkunskaper. Eleverna har alltid en 
förförståelse. Läraren måste ta reda på vilken förförståelse eleverna har och utgå från den. En 
öppning kan vara att låta eleverna skriftligt besvara frågorna "Vad vet ni om …?”, "Vad vill ni 
veta om …?” och/eller ”Vad kan ni om..?”. 
 
Planera 
Utifrån elevernas svar kan läraren sedan planera och göra eleverna delaktiga i planeringen av 
arbetet. Att utgå från elevernas egna frågeställningar i planeringen kan leda till mer djupinlärning. 
Det är viktigt att eleverna individuellt och/eller i gruppen sätter upp mål för arbetet. En av 
lärarens uppgifter är att säkerställa att elevernas mål uppfylls och att dessa stämmer överens med 
styrdokumentens mål.  
 
Fundera 
Lärare B, C, D och E nämner att innan experiment påbörjas gör eleverna en hypotes, de funderar 
över det sannolika resultatet. Lärare A nämner inte att ställa hypoteser ingår i det undersökande 
arbetssättet utan säger att de utgår från en frågeställning vilket även lärare F säger är 
utgångspunkten i undersökningar och experiment. Lärare E beskriver hur de gjort 
skattningsschema bland annat när de tog in ett stort isblock i en balja i klassrummet för att se hur 
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lång tid det tog för isblocket att smälta och hur mycket vatten det blev i baljan. Här fick eleverna 
fundera över hur lång tid det skulle ta för isblocket att smälta. 
 
Pröva (experimentera, laborera, praktiskt arbete) 
Eleverna genomför experiment. De diskuterar och ställer frågor till experimentet och får svaren 
därifrån. De gör även iakttagelser. Lärarna som intervjuats gör skillnad på att göra en 
undersökning och att experimentera. De beskriver att praktiskt arbete är att undersöka, 
experimentera och även att samla in material för undersökningar eller experiment. Lärare F 
beskriver hur hen oftast har en teoretisk genomgång innan eleverna får experimentera. Hen 
menar att när eleverna får pröva så ser de vad som händer, de får uppleva det som blir resultatet 
av experimentet. De får se själva vad som händer när de prövar på olika sätt.  
 
Notera (dokumentera) 
Eleverna antecknar under experimentet, skriver ner iakttagelser, besvarar frågor och antecknar 
resultat. Alla lärarna pratar om att eleverna får dokumentera i form av laborationsrapporter. 
  
Diskutera 
Lärare B, C, D, E och F nämner vikten av att eleverna diskuterar hypotes, experiment och 
resultat. De delar med sig av sina kunskaper till övriga elever och lär sig på så sätt av varandra. 
Det ger bredare och djupare kunskaper att diskutera. Lärare A nämner diskussion för att fördjupa 
kunskaper. Lärare F berättar att eleverna i diskussioner efter experiment kan relatera till det som 
beskrevs i den teoretiska genomgången.  
 
Ändra 
Denna faktor nämns av lärare C, D och F som även har utbildning för eller undervisat i årskurs 
7-9. Försöksbetingelserna kanske måste ändras, t ex genom att olika variabler prövas. Bara en 
variabel i taget får ändras. Lärare F säger att eleverna kan ändra och prova olika variabler när de 
experimenterar. 
 
 
Reflektera 
Eleverna reflekterar över den hypotes eller frågeställning som ställdes - var den riktig, var sättet 
att undersöka på det bästa osv. Lärare A nämner inte hypoteser men berättar att reflektionen är 
en del av undersökande arbetssätt som leder till djupare kunskaper. Lärare F nämner att 
reflektionen ibland återknyter till det teoretiska innehåll som presenterats före experiment eller 
undersökningar vilket ger djupare kunskaper. 
 
Förklara 
Lärarna beskriver vikten av att eleverna får förklara det som sker i experimenten. Eleverna 
kommer med sina förklaringar och dessa stämmer inte alltid med de förklaringar som råder inom 
vetenskapen. Lärare B säger:  
                    

                    ”När eleverna får förklara för andra delar de med sig av sina kunskaper och  

                    de får möjlighet att lära sig av varandra blir det mer djupinlärning” (Lärare B). 

 

 
De idag aktiva lärarna beskriver även hur det undersökande arbetssättet kan erbjuda inspiration, 
väcka intresse och lust till lärande. Lärare B beskriver när de arbetade med friktion genom att åka 
pulka i pulkabacken. Eleverna provade bland annat olika sätt att sitta i pulkan för att se vad 
skillnaden blev. Eleverna hade roligt och lärde sig en hel del, detta väckte intresset och lusten att 
lära mer om naturvetenskap. 
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Områden i det centrala innehållet 
De intervjuade lärarna berättar att de utgår från läroplanen när de planerar sin undervisning och 
att den är det regelverk de har att förhålla sig till. Genom att behandla det centrala innehållet 
säkerställs att eleverna tillgodogörs det som eleverna ska kunna enligt kunskapskraven.  
   
Lärare A, lärare C och lärare F har inte så lång erfarenhet av att undervisa i NO. De är mycket 
positiva till att arbeta med undersökande arbetssätt så långt det är möjligt. Lärare A som börjat 
undervisa denna termin arbetar för tillfället med ”Djur och växter i närmiljön”, ”Årstidsväxlingar 
i naturen”, ”enkla fältstudier och observationer i närmiljön” och ”Dokumentation av 
naturvetenskapliga undersökningar”. Denna lärare upplever att det undersökande arbetssättet kan 
anpassas så att det kan användas inom de flesta delar av det centrala innehållet såsom till exempel 
månens faser, stjärnbilder och stjärnhimlens utseende samt kropp och hälsa. Lärare C har 
undervisat i ämnet ett år och har då arbetat med undersökande arbetssätt i områdena 
”ekosystemtjänster”, ”fotosyntes”, ”kropp och hälsa”. Lärarens beskrivning av hur de arbetade 
med ekosystemtjänster lyder ungefär så här:  
 
                      ”Vi började inte med laborationer, utan undersökte utifrån planscher  

                        vilket ledde till funderingar och diskussioner om hur människan påverkar   

                        naturen. Vi tittade på bilder från raset i Vagnhärad för att förstå vad  

                        erosion kan leda till och hur det knyter an till vardagen” (Lärare C). 

  
Lärare F berättar om sitt arbete med undersökande arbetssätt i ”Året runt i naturen”, ”Kropp och 
hälsa”, ”Material och ämnen i vår omgivning”, och ”Kraft och rörelse”. Dessutom nämns 
”Metoder och arbetssätt” med ”enkla fältstudier och observationer i närmiljön” och ”enkla 
naturvetenskapliga undersökningar”. 
 
Lärare C beskriver hur arbetet med ögat och örat i biologi ledde vidare in i fysikens område där 
de arbetade med ljus och ljud. De har även arbetat med dokumentation av enkla undersökningar 
när de arbetade med kroppen och vilopuls och puls efter arbete skrevs ner i tabellform. Eleverna 
skriver även enkla skriftliga rapporter. Genom att söka fakta i faktatexter arbetar eleverna även 
undersökande med området ”tolkning och granskning av information…” 
 
Lärare B har något längre erfarenhet av att undervisa i NO-ämnena med sina fyra år. I sin 
undervisning har Lärare B arbetat med ” människan i rymden”, ”tyngdkraft och friktion”, 
”balans, tyngdpunkt och jämvikt”, ”enkla fältstudier och observationer i närmiljön”, ”enkla 
naturvetenskapliga undersökningar” samt ”dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar 
med text, bild och andra uttrycksformer”. 
 
Lärare D och Lärare E har lång erfarenhet av undervisning med ett undersökande arbetssätt. 
Under lärare D:s sista 20 år som lärare arbetade hen uteslutande på detta sätt. Några områden 
som nämns under intervjun är luft, magnetism, optik, syror och baser, ämnets egenskaper, vatten 
och vattentryck. Lärare E har haft ”Året runt i naturen” som ett återkommande tema genom året. 
Varje årstid har lett till nya undersökningar och vartefter eleverna blivit äldre har svårighetsgraden 
på uppgifterna ökats. Hen säger att det centrala innehållet betats av så att alla områden togs upp 
under de tre år hen följde klassen. 
 
I Tabell 2 synliggörs alla de områden som lärarna nämner i intervjuerna vilket gör det lättare att 
jämföra inom vilka områden de arbetar undersökande eller anser det lämpligt att arbeta med 
undersökande arbetssätt.  
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Tabell 2 Områden i det centrala innehållet som används av lärarna 

 Lärare 
A 

Lärare 
B 

Lärare 
C 

Lärare 
D 

Lärare 
E 

Lärare 
F 

Året runt i naturen 
(F-3) 

X X   X X 

Kropp och hälsa (F-
3, 4-6) 

X X X  X X 

Kraft och rörelse (F-
3) 

X X  X X X 

Material och ämnen 
i vår omgivning (F-
3) 

X X  X X X 

Berättelser om 
natur och vetenskap 
(F-3) 

      

Metoder och 
arbetssätt (F-3) 

X X  X X X 

Natur och samhälle 
(4-6) 

 X X    

Fysik/kemi och 
vardagslivet (4-6) 

  X X   

Biologi/fysik/ kemi 
och världsbilden (4-
6) 
 

 X X X   

Biologins/fysikens/ 
kemins metoder 
och arbetssätt (4-6) 

  X X   

 
 
 
Det går att utläsa i tabell 2 ovan att lärarna anser att undersökande arbetssätt är lämpligt i de 
områden som finns i det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket 2011: 112-114, 128-130, 145-
147) förutom i området ”Berättelser om natur och naturvetenskap” som ingen av de fyra lärarna 
nämner. Lärare A arbetar uteslutande utifrån det centrala innehållet för F-3, lärare B tar dessutom 
upp områden från 4-6. Lärare C nämner endast innehåll från 4-6 och lärare D tar upp från både 
f-3 och 4-6 men inget från biologi delen då hen inte undervisar i biologi. Lärare E och F tar bara 
upp områden från F-3 vilket är de årskurser de undervisar i för tillfället. 

 
 
Möjligheter och utmaningar med undersökande arbetssätt 

Möjligheter med undersökande arbetssätt 
Alla lärare i undersökningen har en positiv inställning till undersökande arbetssätt. De säger att 
det finns övervägande fördelar med detta arbetssätt. Några exempel de lyfter fram är att det går 
att anpassa efter elevernas individuella nivåer. Fyra av lärarna säger att det går att anpassa 
arbetssättet så att fler ämnen berörs. Alla säger att undersökande arbetssätt ger eleverna djupare, 
bredare kunskaper och att det stimulerar nyfikenhet, intresse och lust att lära. Lärare F säger: ”Ett 
undersökande arbetssätt ger eleverna möjlighet att uppleva kunskap inte bara bli matade med 
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den”. Hen säger också att eleverna blir självgående, de blir mer självständiga och lär sig samarbeta 
då hens klass alltid arbetar i grupp i NO. Eleverna delar med sig av sina kunskaper i diskussioner 
och lär sig på så sätt av varandra. Lärare D säger:  
 
                         ”Det är mitt sätt att undervisa. I stället för att säga: gör så här… 

                               säger man: Hur ska vi göra?,  vilket är nyckeln till ett undersökande 
                               arbetssätt” (Lärare D).  

 
Lärare C framhåller det positiva med att kunna ge eleverna möjligheten att bli färdiga med sina 
uppgifter. Det undersökande arbetssättet tillåter att eleverna arbetar på olika nivåer och att alla 
kan fullfölja på sin nivå. Sedan görs en uppföljning där alla kan vara aktiva. En annan möjlighet är 
att det numera finns många bra filmklipp på internet som visar hur laborationer eller experiment 
går till, då kan eleverna titta på invecklade experiment och sedan utföra en enklare variant i 
klassrummet. Hen ger ett exempel på vattenreningsverk där eleverna fått se en film om 
reningsverk där kemiska metoder används. I skolan gjorde de sedan enklare reningsverk med 
vatten som hämtades i skogen, PET-flaskor, kaffefilter och sand. Lärare F använder också bilder 
och filmer som introduktion till experiment eller undersökningar eller som utgångspunkt till 
diskussioner. Hen nämner att det kan vara svårt att undersöka djur på riktigt och att hen därför 
använder bilder för att se hur djuren och deras spår ser ut och sedan används bilderna i en 
diskussion.  
  
Lärare E lyfter även möjligheten till samarbete mellan lärare där var och en kan dra nytta av sina 
speciella intresseområden. Den lärare som har småkryp som specialitet håller sin kunskap om 
detta uppdaterad medan den som har djur läser på om detta. Detta blir en möjlighet för eleverna 
som får nytta av kunniga, intresserade lärare.  
 

Kunskap- intresse- attityd 
Att väcka elevernas intresse och utgå från dessa i undervisningen nämns av Lärare A, B, C, E och 
F. Lärare B berättar att när undervisningen stimulerar elevernas nyfikenhet och intresse så får 
man med dem. Hen beskriver ett tillfälle i pulkabacken där de arbetade med friktion där eleverna 
undrade om det går fortare om de lutade sig bakåt på stjärtlappen i backen. Eleverna provade. 
Därefter testades hur friktionen påverkades av att de fäste pinnar på pulkornas och stjärt-
lapparnas undersidor och vad som hände när undersidan polerades med stearin. Eleverna lärde 
sig mycket och deras attityd till NO blev positiv vilket Lärare B menar underlättar lärandet av ny 
kunskap. Lärare E berättar om när en elev på väg till skolan sett en mandarinand i ån. Hen 
släppte då sin planering, tog med sig klassen till ån och tittade på mandarinanden som fortfarande 
fanns kvar. Hen poängterar vikten av att utgå från elevernas intressen och vardag när det gäller 
att väcka intresse för NO i skolan och att eleverna får en positiv attityd till lärande och kunskap. 

 

NTA 
Lärare A, B och F kan tänka sig att använda NTA- tema i undervisningen då de ser många 
möjligheter med detta medan lärare C, D och E inte vill använda detta material. Lärare B har 
emellanåt använt NTA i sitt arbete, vilket hen anser förenkla undervisning med undersökande 
arbetssätt då det finns material och handledning för både elever och lärare. Det ger en viss 
trygghet då läraren dessutom får utbildning på temat innan det används. Det är anledningen till 
att Lärare A skulle kunna tänka sig att arbeta med NTA-tema, att det ger trygghet att få med det 
som ska vara med i undervisningen. Som nyutbildad lärare finns en viss oro att missa viktiga delar 
så att eleverna senare inte får godtagbara kunskaper. Lärare F tänker att NTA-tema skulle kunna 
säkerställa att hens elever får de kunskaper de har rätt till eftersom dessa lådor utgår från det 



 

21 
 

centrala innehållet. Hen menar också att lådorna innehåller allt material som behövs vilket 
underlättar framförallt eftersom hen inte är utbildad NO-lärare. Lärare C menar att arbetet kan 
bli för uppstyrt och utan spontanitet när experimenten och laborationerna har färdiga 
instruktioner. Lärare E säger att när NTA-tema kom till hens förra skola så försvann 
spontaniteten, att gå ut och hämta saker i naturen och till viss del att följa elevernas intressen. 

 

Utmaningar med undersökande arbetssätt 
De intervjuade lärarna ser några utmaningar med undersökande arbetssätt. En utmaning är att 
läraren måste vara väl förberedd för att kunna vara flexibel att följa elevernas tankegångar. Lärare 
D berättar att hen träffat många lärare som tycker det är svårt att undervisa med undersökande 
arbetssätt därför att de inte har de kunskaper som behövs för att kunna besvara elevernas 
funderingar. Stora elevgrupper kan också vara en utmaning. Det kan också vara en utmaning att 
få eleverna att bibehålla fokus så att syftet med uppgiften inte glöms bort. En annan utmaning 
som Lärare C nämner är att ha tid att plocka fram saker till laborationer och att hitta lämpligt 
material som inte kostar för mycket. Lärare A tycker att det är en utmaning att möta upp flera 
nivåer och förgreningar av lärande hos eleverna. Lärare E anser att en utmaning är att ha tillgång 
till material att använda vid experiment och undersökningar. Hen säger att det behövs håvar, 
vattentråg, förstoringsluppar, bestämningsdukar med mera för att kunna gå till kärret och 
undersöka där. Vid andra undersökningar krävs annat material. Det är en utmaning att få 
ekonomin att gå ihop med allt material som kan behöva köpas in. Hon nämner även kunskap hos 
lärarna, att vara påläst kan vara en utmaning. Lärare F tycker att det är en utmaning att göra vissa 
undersökningar som till exempel när de arbetade med djur. Det är svårt att undersöka en riktig 
älg så därför har hen använt sig av bilder och filmer istället. Lärare F ser även en utmaning i att 
arbeta undersökande i vissa moment med kroppen, nervsystemet kan vara svårt att undersöka 
praktiskt. Hen tycker att det kan vara en utmaning att komma på experiment och undersökningar 
som är lämpliga men säger att lärarhandledningen som används är bra på så sätt att den ger tips 
på praktiskt arbete.  
 
 

Förutsättningar för undersökande arbetssätt 
Lärarna beskriver de förutsättningar som behövs för att de ska kunna arbeta med undersökande 
arbetssätt. En betydelsefull förutsättning är att läraren är en drivande kraft och det finns tid att 
läsa in sig på området, att planera och reflektera.  
 

Miljö, material och ekonomi, 
Lärare A, B, C, E och F beskriver att de har tillgång till skolskog, stor skolgård och en i övrigt bra 
närmiljö där det finns bra förutsättningar för undersökande arbetssätt. De säger att de ofta utför 
sina experiment och undersökningar utomhus där det finns gott om plats och inte är känsligt för 
till exempel spill av vatten. Lärare D beskriver att det är stor skillnad mellan olika kommuner, 
olika skolor och även inom olika arbetslag hur förutsättningarna för undersökande arbetssätt ser 
ut. 
 
När det gäller miljön inomhus säger lärare A, C, E och F att det finns vatten i klassrummen. 
Lärare A, C, E och F har ett dragskåp i skolan men det står i personalrummet och används inte. 
Lärare C nämner även att det går att använda böcker som material i ett undersökande arbetssätt. 
Hen saknar att det inte finns så mycket böcker med faktatexter i hens skola, men eleverna har en-
till-en datorer där de kan söka upp faktatexter och då kan de även utveckla sina kunskaper att 
vara källkritiska. Lärare F beskriver att det finns material att använda vid experiment och 
undersökningar men att det är utspritt i skolan och hen skulle därför vilja ha ett skåp eller 
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liknande där allt NO-material var samlat. Helst skulle det finnas ett klassrum som var utrustat för 
NO. Lärare B, C, E och F säger att de hämtar mycket av sitt material i skogen men att de även 
handlar in en del själva. Lärare C säger att hen skaffar enkla saker på grund av det ekonomiska 
läget. Lärare D berättar att hen har inhandlat en del material för egna pengar för att kunna utföra 
vissa experiment i skolan. Lärare E beskriver hur hens tidigare arbetslag planerade och köpte in 
material i maj månad för att kunna utnyttja sin budget innan det blev köpstopp i kommunen, 
vilket det ofta blev under senare halvan av höstterminen. På detta sätt kunde de fylla på och 
komplettera sitt material för undersökningar som behövdes så att de kunde fortsätta arbeta 
undersökande. Hen berättar även att under många år var alla lärarna i arbetslaget överens om att 
detta skulle prioriteras. Lärare B önskar att skolan hade mer pengar till material för 
undersökningar och Lärare C skulle gärna vilja att skolan kunde köpa in ett bra mikroskop.  
 

 
Kunskap, samarbete och skolledning 
Något som Lärare D tar upp som en viktig förutsättning att kunna undervisa med undersökande 
arbetssätt är att läraren behöver vara förberedd, påläst och flexibel. Hen måste kunna följa 
elevernas trådar, besvara deras frågor och låta arbetet ta den tid det tar. Det som inte hinns med 
får tas upp nästa lektion för det är viktigt att låta arbetet ha sin gång. Även lärare E och F 
poängterar hur viktigt det är att kunna innehållet som undervisningen tar upp. Lärare C säger att 
det inte tar längre tid att planera för undersökande arbetssätt utan det som tar tid är att läsa in sig 
på området eftersom hen inte är utbildad NO-lärare. 
 
Lärare E menar att det behövs en eller två eldsjälar som drar på skolan för att orka, samarbete 
behövs för det går inte att göra allt själv. Lärare F har arbetat själv under det senaste året och 
menar att hen tappat samarbete för att det var första gången hen arbetade med yngre elever. Hen 
menar att fokus hamnade på att läsa in kunskaper eftersom hen inte har NO i sin utbildning men 
att det skulle gå att samarbeta med andra lärare i skolan. Lärare A nämner kollegialt lärande som 
en förutsättning och även läraren som en drivande kraft. Dessutom lyfter hen att det behöver 
finnas tid för planering och reflektion då detta är en grundläggande del av en lärares arbete. 
Lärare E menar att förutsättningarna påverkas av hur skolledningen ser på undersökande 
arbetssätt. Alla sex lärarna i denna undersökning säger att de har stöd från skolledningen i sitt 
arbete med undersökande arbetssätt. Lärare E har under större delen av sin tid som lärare haft 
skolledning som uppmuntrar undersökande arbetssätt.  

 

Elevgrupper 
Fyra av de fem lärare som är verksamma i dag har alla elevgrupper där det fungerar bra att arbeta 
med undersökande arbetssätt. De har relativt små grupper som går att dela in i mindre grupper så 
att arbetet kan anpassas efter individernas behov. Det finns inte mycket problematik i deras 
elevgrupper för tillfället och eleverna är positiva till NO-undervisning. Dessa lärare har en del av 
sin undervisning utomhus medan lärare D har haft största delen av sin undervisning i 
klassrummet. Lärare E har vid tidpunkten när intervjun genomförs en klass som haft mycket 
problematik med elever som lämnat klassrummet eller området där klassen befinner sig. Detta 
har lugnat sig och hen säger att i nuläget fungerar det att utföra undersökningar och experiment 
men att det för någon månad sedan skulle ha varit omöjligt.  
 
 

Undervisningstid i NO och i undersökande arbetssätt 
Alla lärarna beskriver att de har hållit sig till de av kommunen (bilaga 4) fastställt antal timmar i 
NO som ska erbjudas eleverna. Kommunen har satt krav på 100 minuter i årskurs 1-2 och 145 
minuter i årskurs 3-6 vilket är så mycket som lärare A, B, C, E och F uppger som tid för NO och 
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teknik. Lärare D säger att hen alltid har följt kommunens och Skolverkets riktlinjer men att det 
varierat över tid. Lärare A, B och E undervisar i NO 100 minuter i veckan. Lärare C uppger 120 
minuter i NO, men de eleverna har teknik med en annan lärare ett pass varannan vecka. Lärare F 
har 90 minuter NO i veckan och eleverna har 45 minuter teknik varannan vecka. När det gäller 
hur mycket av tiden som eleverna får arbeta undersökande säger alla lärare utom lärare A att de 
arbetar så gott som uteslutande med undersökande arbetssätt. Lärare A menar att tiden med 
undersökande arbetssätt är ungefär 75 % av lektionstimmarna, resterande 25 % arbetar eleverna i 
läroböcker där de läser och besvarar frågor utifrån texten.  
 

 
Sammanfattning av resultat 
Lärarna beskriver viktiga faktorer som ingår i undersökande arbetssätt som de anser är 
betydelsefulla för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och förmågor. Några av dessa faktorer 
är: förkunskaper, frågeställningar och hypoteser, experimentera/laborera/ praktiskt arbete, 
dokumentera, diskutera, reflektera och förklara.  
 
I resultatet har det tydligt framkommit inom vilka områden lärarna i undersökningen använder 
sig av undersökande arbetssätt. Lärarna nämner att de arbetar/ har arbetat eller kan tänka sig att 
arbeta med nästan alla områden ur det centrala innehållet, för F-3: året runt i naturen, kropp och 
hälsa, kraft och rörelse, material och ämnen i vår omgivning samt metoder och arbetssätt. I 
årskurs 4-6 finns en del skillnader mellan ämnena, i biologi (Skolverket 2011:113f) finns de här 
områdena i det centrala innehållet: natur och samhälle, kropp och hälsa, biologin och världsbilden 
samt biologins metoder och arbetssätt. I fysik (Skolverket 2011: 129f) finns: fysiken i naturen och 
samhället, fysiken och vardagslivet, fysiken och världsbilden samt fysiken metoder och arbetssätt. 
I kemi (Skolverket 2011:146f) är områdena: kemin i naturen, kemin i vardagen och samhället, 
kemin och världsbilden samt kemins metoder och arbetssätt.  
 
Det område i det centrala innehållet som inte tas upp som lämpligt att använda undersökande 
arbetssätt är: berättelser om natur och naturvetenskap. 
 
Lärarna beskriver möjligheter med undersökande arbetssätt. Några av dessa är att eleverna får 
djupare kunskaper av att arbeta undersökande genom att diskutera det resultat de får. Intresse 
och nyfikenhet stimuleras så att eleverna får lust att lära. Tre av lärarna ser möjligheter med 
NTA-teman.  
 
Det finns också utmaningar med att arbeta med undersökande arbetssätt till exempel: om det är 
stora elevgrupper eller brist på material och pengar. Även lärarnas egna kunskaper i ämnet tas 
upp som en utmaning då de som inte är utbildade NO-lärare känner viss osäkerhet hur 
undersökningar kan utföras och även att de behöver läsa in sig mer än en utbildad lärare.  
 
De intervjuade lärarna anser att de har bra förutsättningar att erbjuda eleverna undersökande 
arbetssätt genom att de har tillgång till bra miljö och det finns en del material att tillgå i skolan. I 
övrigt kan de göra undersökningar med material som inte kostar så mycket och även sådant som 
kan hämtas i naturen.  
 
När det gäller tidsaspekten följer lärarna kommunens rekommendationer vilka också följer de 
riktlinjer Skolverket satt upp för undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik. 
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Diskussion 
I den första delen diskuteras den metod som använts i denna studie med fokus på etiska 
överväganden samt reliabilitet och validitet. I den andra delen diskuteras studiens resultat och 
jämförs med bakgrund/tidigare forskning ur ett teoretiskt perspektiv och studiens syfte och 
frågeställningar besvaras. 
 

 
Metoddiskussion  
I början av denna studie gjordes en etisk egengranskning för att se om studien behövde prövas av 
en etisk nämnd. Det behövdes inte någon etisk prövning. I övrigt har hänsyn tagits till de 
riktlinjer som Vetenskapsrådet (Gustavsson, Hermerén & Pettersson 2011) gett ut. 
Informanterna har fått information om undersökningens syfte, de har informerats om att de när 
som helst får avbryta deltagande i studien. Alla lärare som deltar är anonyma och deras 
personuppgifter är oåtkomliga för obehöriga och uppgifterna de lämnat används endast för 
forskningsändamål. Resultaten har återgetts i en rättmätig redovisning och slutsatserna har dragits 
efter en noggrann granskning av det som framkommit i intervjuerna.  
 
När syftet med en undersökning är att få förståelse för ett fenomen är kvalitativa metoder det 
bästa enligt Larsen (2007:23). När syftet är att ordna, se samband, förutsäga eller förklara är det 
enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström(2013:51) bäst att använda en kvantitativ 
metod. En kvantitativ metod är ofta mer tidskrävande och för att få ett resultat som kan 
generaliseras behövs 5-25 intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009:130). Eftersom denna studie 
skulle slutföras på tio veckor valdes att använda halvstrukturerade intervjuer som är ett sätt att 
samla in kvalitativa data. Denna metod ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor men det 
finns ändå ett tema som gör att det är lättare att behålla fokus så att intervjuaren får svar på det 
som efterfrågas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:131). I intervjuerna användes tre 
temaområden där informanterna fick uppmaningen att berätta hur de tänkte kring dessa 
områden. Följdfrågor ställdes emellanåt för att intervjuaren skulle förstå vad informanten 
menade. Styrkan med halvstrukturerade intervjuer är att ämnesområden eller teman är bestämda i 
förväg vilket leder till att homogeniteten i undersökningen ökar (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:131). Svagheten med halvstrukturerade intervjuer är att möjligheten att vara 
flexibel med frågornas ordningsföljd kan leda till minskad homogenitet i undersökningen 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:131). Det som är styrkan med metoden är också 
dess svaghet, flexibiliteten kan leda till ökad eller minskad homogenitet. 
 
Eliasson (2013:14f) beskriver hur reliabiliteten kan stärkas genom att intervjuaren återkommer till 
en variabel flera gånger vilket är möjligt i en halvstrukturerad intervju. Detta gjordes flera gånger 
under de intervjuer som genomfördes i undersökningen. Eliasson poängterar även vikten av att 
intervjuaren förstår informanten (2013:15).  
 
Larsen (2009:81) beskriver att det är svårare att nå hög reliabilitet i kvalitativa undersökningar än i 
kvantitativa på grund av att informanten kan påverkas av situationen eller av intervjuaren. Om 
intervjun utförts vid en annan tidpunkt av en annan intervjuare kan informanten sagt andra saker.  
Larsen (2009:27f) beskriver ”intervjueffekten” som en nackdel i kvalitativa undersökningar. 
Intervjueffekten innebär att informanten påverkas av intervjuaren och svarar det hen tror att 
intervjuaren vill höra antingen för att göra gott intryck, dölja okunskap eller det som är allmänt 
accepterat. Med tanke på att informanterna i undersökningen är legitimerade lärare och 
intervjuaren än så länge inte är färdig med lärarutbildningen bör inte intervjueffekten ha inträffat 
under dessa intervjuer. Alla intervjuade lärare var engagerade och avspända under intervjuerna. 
Alla lärare som deltog i undersökningen undervisar i NO vilket påverkar undersökningens 
validitet positivt då frågeställningarna rör undervisnin 
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g i NO. Även Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:60) menar att det är svårare att 
uppnå hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning. De beskriver att en kvantitativ ansats ger 
högre reliabilitet och validitet men att en kvalitativ ansats ger trovärdighet och överenstämmelse.  
 
Validitet (Larsen 2009:80f) handlar om relevans och giltighet, undersökningar som har samlat in 
information som är relevant för frågeställningen har hög validitet. Eftersom en intervju kan 
ändras under tiden den pågår om informanterna kommer fram med fakta som de anser 
betydelsefulla för undersökningen kan detta bidra till en högre validitet (Larsen 2009:80f).  
  
I undersökningen gjordes vid fyra av intervjuerna ljudupptagningar som sedan transkriberades, 
vid de övriga två intervjuerna gjordes noggranna anteckningar. Larsen (2009:81) beskriver att det 
är viktigt att vara noggrann när informationen hanteras för att hög reliabilitet ska kunna uppnås.  
 
Larsen (2009:15) beskriver även vikten av att vara objektiv i en undersökning, men hon säger att 
det är svårt att vara helt objektiv. Erfarenheter och värderingar har betydelse då frågeställningar 
formuleras, vilket sätt att angripa undersökningen som väljs och hur resultaten tolkas. Detta har 
funnits i tankarna under hela undersökningen vid val av metod, vid alla intervjuer och när 
resultaten tolkats.   
 
En stor svaghet i undersökningen är att det var mycket få lärare som ville/ kunde delta i 
undersökningen vilket gör att resultatet inte kan generaliseras (Larsen 2009:38). Endast sex lärare 
deltog och dessa lärare kan inte representera alla lärare som är verksamma i NO-undervisningen i 
Sverige eller kommunen. De kan ses som exempel på lärare som undervisar i NO men resultatet 
av undersökningen kan inte generaliseras. Eventuellt kan resultatet ses som trovärdigt trots att 
några av lärarna har dessutom kort erfarenhet av undervisning i NO.  
 
Styrkan i denna undersökning är att intervjuaren genom att kunna ställa följdfrågor fått god 
förståelse för informanternas arbete med undersökande arbetssätt. Reliabiliteten och validitet har 
stärkts genom att homogeniteten ökats genom att intervjuerna följt olika temaområden, 
följdfrågor har kunnat ställas, informanternas svar har hög relevans då de har mycket kunskap om 
frågeställningarna. Några av de intervjuade lärarna har arbetat mindre än två år som lärare i NO, 
men de är antingen nyutbildade eller har utbildning och erfarenhet av undervisning i ämnen där 
undersökande arbetssätt används på ett liknande sätt som i NO. Detta stärker deras trovärdighet i 
undersökningen. Två av lärarna har mer än 40 års erfarenhet och deras svar liknar på många sätt 
de yngre lärarnas vilket kan ses som att brist på erfarenhet inte påverkar sättet att se på 
undersökande arbetssätt. Det insamlade materialet behandlats noggrant och tolkats så objektivt 
som möjligt. Informanterna bör ha gett sanningsenliga svar då de inte på något sätt är beroende 
av intervjuaren. Fem av informanterna var ytligt kända av intervjuaren medan den sjätte var helt 
okänd. Det var ingen större skillnad att utföra intervjuerna i telefon eller ansikte mot ansikte 
förutom att i telefonintervjuerna kunde inte kroppsspråket utläsas. I undersökningen har ingen 
vikt lagts vid observationer av det slaget så detta bör inte ha påverkat analysen av intervjuerna. 

 
 
Resultatdiskussion 
I denna del kommer resultatet diskuteras och relateras till bakgrundens olika delar nämligen: 
läroplanen, undersökande arbetssätt, kunskap-intresse-attityd, naturvetenskap och teknik för alla 
(NTA), laborationer, experiment och praktiskt arbete, teoretiska perspektiv på lärande samt 
timplan för grundskolan. Resultatdiskussionen delas in i samma fyra områden som resultatet; 
faktorer i undersökande arbetssätt och områden där det används, möjligheter och utmaningar 
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med undersökande arbetssätt, förutsättningar för undersökande arbetssätt samt tidsaspekten i 
NO-undervisningen. Diskussionen ska besvara studiens frågeställningar. 

 

 
Faktorer i undersökande arbetssätt och områden där det används  
I inledningen till detta examensarbete nämns att intresset att undersöka vad som är betydelsefullt 
i NO-undervisning började genom diskussioner mellan lärare i VFU-skolan under den första 
VFU-perioden. I examensarbete 1 som var en systematisk litteraturstudie (Eriksson 2015) 
framkom att faktorer som diskussioner, begrepp, sammanhang, tidig undervisning, praktiska 
experiment, undersökningar samt arbetssätt (Havu-Nuutinen 2005:275ff, Kim m fl. 2014:55ff, 
Leuchter, Saahlbach, & Hardy 2014:1 768, Lindahl 2003:115, 232, 237, Nilsson 2009:67f, Novak 
2005:33f, Şimşek & Kabapinar 2010:1 191, Vikström 2005:128, 151, 158, Näs 2010:5,) är 
betydelsefulla för elevernas kunskapsutveckling. Alla lärare som intervjuas i denna studie, 
examensarbete 2, beskriver undersökande arbetssätt i början av intervjuerna. Det var något de 
tyckte var viktigt att ta upp och därför presenteras faktorer i undersökande arbetssätt tillsammans 
med områden där lärarna använder undersökande arbetssätt. Lärarna tar upp samma saker som 
den tidigare forskningen beskriver. De tar upp diskussioner, att ställa upp frågeställningar eller 
hypoteser, att undersöka/ experimentera, dokumentera, förklara. Lärarna beskriver att genom att 
eleverna diskuterar med varandra så delar de med sig av olika erfarenheter vilket utvecklar deras 
kunskaper. Hult (2000:17ff) skriver liksom Gunnarsson (2008), Gyllenpalm, Wickman och 
Holmgren (2010) att begreppen laboration, experiment och praktiskt arbete ofta går i varandra. 
De sistnämnda beskriver hur de i intervjuer med lärare på högstadiet upptäckt att dessa var 
osäkra på hur begreppen experiment, laboration och praktiskt arbete skulle användas. De lärare 
som deltagit i undersökningen särskiljer begreppen och beskriver precis som Hult (2000:17ff) att 
undersökningar, laborationer och experiment ingår i praktiskt arbete.  

Johansson och Wickman (2012) har studerat fem läroplaner och vilken förändring som skett när 
nya läroplaner utarbetats. En förändring (Johansson & Wickman 2012:39) som de tar upp är att 
tidigare läroplaner innehöll att eleverna skulle lära sig dra slutsatser genom att formulera frågor 
och ställa hypoteser och sedan jämföra resultatet utifrån dessa. I den nuvarande läroplanen finns 
inte längre begreppen hypotes och förutsägelse med. Johansson och Wickman(2012:39) säger 
dock att nya läroplaner är en del av en kontext där lärares erfarenheter påverkar det som tas med i 
undervisningen. Detta syns i denna studie då Lärare C, D och E som arbetat länge i skolan 
nämner att ställa hypoteser som en betydelsefull faktor i undersökande arbete. Även lärare B 
nämner att eleverna får ställa hypoteser innan de börjar laborera. De andra lärarna säger att de 
utgår från en frågeställning i det praktiska arbetet. Frågan kan vara: vad är det som händer? Eller: 
hur lång tid tror du att det tar? 

Informanterna knyter även an till skolans uppdrag, undervisningens syfte och det centrala 
innehållet i Lgr 11 (Skolverket 2011) genom att undervisningen utgår från det centrala innehållet 
och målet är att eleverna ska uppnå kunskapskraven.   När lärarna beskriver i vilka områden de 
arbetar med undersökande arbetssätt så är det områden från det centrala innehållet (Skolverket 
2011: 112-114, 128-130, 145-147) som beskrivs, till exempel ”kropp och hälsa” som alla utom 
lärare D nämner.  Detta har sin förklaring i att lärare D inte undervisat i biologi. Lärarna nämner 
alla områden som berör deras respektive årskurser; ”året runt i naturen”, ”kropp och hälsa”, 
”kraft och rörelse”, ”material och ämnen i vår omgivning”, ”natur och samhälle”, ”fysik/ kemi 
och vardagslivet”, ”biologi/fysik/kemi och världsbilden” samt ”biologins/ fysikens/ kemins 
metoder och arbetssätt” som tänkbara i arbete med undersökande arbetssätt förutom ”berättelser 
om natur och naturvetenskap”. Det finns ett område som alla nämner och det är ”metoder och 
arbetssätt” som innehåller fältstudier, observationer, naturvetenskapliga undersökningar och 
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar (Skolverket 2011: 112-114, 128-130, 145-
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147). Vad det beror på att området ”berättelser om natur och vetenskap” inte ingår i 
undervisning med undersökande arbetssätt förklaras inte av informanterna i studien.  

Den första frågeställningen: ”Vilka områden inom NO-ämnet anser lärare lämpar sig för ett 
undersökande arbetssätt?” besvaras med att lärarna anser att alla områden i det centrala innehållet 
för NO-ämnen i Lgr 11 (Skolverket 2011) är lämpliga för arbete med undersökande arbetssätt 
förutom ”berättelser om natur och naturvetenskap”.  
 
 

Möjligheter och utmaningar med undersökande arbetssätt 
I detta avsnitt besvaras frågeställningen: ”Vilka möjligheter respektive utmaningar ser lärare med 
ett undersökande arbetssätt i dessa exempel?” 
 
Möjligheterna med ett undersökande arbetssätt är enligt resultatet i den här undersökningen 
större än utmaningarna. De intervjuade lärarna anser att det ger eleverna djupare och bredare 
kunskaper vilket kan ses ur det sociokulturella perspektivet som att de erbjuds en helhet, de får 
både språkliga och materiella kunskaper tillgodosedda (Säljö 2010:186f). Även pragmatismen ser 
att teori och praktik har ett samband. Vid tillverkning av föremål behövs de praktiska 
kunskaperna likväl som de teoretiska (Säljö 2010:173–183).   Elevernas nyfikenhet stimuleras och 
deras lust att lära ökar. Detta är ett av skolans uppdrag (Skolverket 2011:9) vilket lärarna i 
undersökningen är medvetna om. Att arbeta med undersökande arbetssätt innebär att eleverna 
kan arbeta på olika nivåer så att alla kan fullfölja sina uppgifter. Det som Eliasson och Lindö 
(1999:7) beskriver som en utmaning för dagens lärare, att utveckla elevernas nyfikenhet och lust 
att lära. Fem lärare (A, B, C, E och F) som deltog i denna studie nämner vikten av att väcka 
elevernas intresse och nyfikenhet och lärare C beskriver hur det stärker elever att bli färdiga med 
sina uppgifter. Sjøberg och Schreiner (2010:29) skriver att eleverna vill att deras intressen tas i 
beaktande när undervisningen planeras. Detta så att undervisningen kan relateras till deras 
värderingar och intressen för att de ska se den som motiverande, meningsfull och engagerande.  
 
Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011:7) ska skolan underlätta att eleverna utvecklar kunskaper, lärande 
och en livslång lust att lära.  Några forskare (Havu-Nuutinen 2005:275, Lindahl 2003:231, Nilsson 
2009:58) menar att det finns ett samband mellan att utveckla kunskap och elevernas intresse. 
Dessa forskare säger att med ett undervisningsinnehåll som är relevant och intressant för eleverna 
blir det lättare för eleverna att lära sig och när innehållet känns irrelevant och tråkigt blir det 
svårare för eleverna att lära sig. Detta påverkar även elevernas attityd till ämnet vilket även Lyons 
(2006:598) beskriver i Skolverkets kunskapsöversikt (2008:80). Detta säger även lärare B när hen 
beskriver arbetet med friktion där eleverna fick undersöka med hjälp av pulkor och stjärtlappar. 
Eleverna lärde sig mycket om friktion därför att de hade roligt under tiden de undersökte. Lärare 
E beskriver hur hen bland annat följt upp en elevs intresse för en mandarinand som eleven sett 
på sin väg till skolan. Genom att läraren följde upp elevens intresse stärktes elevens lust att lära 
och intresset väcktes även hos de andra eleverna som också utvecklade kunskaper när de 
undersökte fakta om fågeln. Läraren menar att när undervisningen utgår från elevernas intressen 
så väcks lusten att lära och de får en positiv syn på lärande och kunskap. Även lärare A, C och F 
menar att det finns ett samband mellan intresse och kunskapsutveckling. Lärare F menar att det 
undersökande arbetssättet innebär att eleverna upplever kunskap vilket är mer motiverande än att 
matas med kunskap. När eleverna experimenterar blir deras tidigare kunskap meningsfull 
eftersom den leder till ny kunskap när de prövar på olika sätt eller med olika saker. Lärarna är 
mycket medvetna om de fördelar med undersökande arbetssätt som forskningen beskriver. 
 
I det pragmatiska perspektivet (Säljö, 2010: 173-183) har Dewey sagt ”you teach a child, not a 
subject” i betydelsen att undervisningen behöver bygga på och knyta an till barnens erfarenheter 
och stötta dem i utvecklingen av kunskaper som är relevanta för det samhälle de lever i. 
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Forskarna Havu-Nuutinen (2005: 277), Lindahl (2003:232), Leuchter, Saahlbach och Hardy 
(2014:1 768) samt Nilsson (2009:67f) betonar vikten av att eleverna får arbeta med praktiska 
experiment och undersökningar som knyter an till deras vardag och lärarna i studien beskriver 
just detta i intervjuerna. Exempelvis när Lärare E tar klassen till ån för att studera anden som en 
elev sett på morgonen eller när Lärare B passar på att låta eleverna undersöka friktion när de åker 
pulka. Lärare C knyter an till elevernas vardag och intressen när hen visar bilder och diskuterar 
kring raset i ett närbeläget samhälle där flera hus rasade ner i ån. Både Lärare C och E har låtit 
eleverna experimentera med vattenreningsverk vilket också knyter an till deras vardagliga 
erfarenheter. 
 

Lärare A, B och F ser även möjligheter med att arbeta med NTA-teman i undervisningen. De 
menar att det skulle kunna förenkla deras planering och säkerställa att eleverna får den utbildning 
de har rätt till. Johansson och Wickman (2013:62f) tar upp att det går att använda NTA-temat på 
olika sätt. De har i en undersökning kring detta identifierat olika undervisningstraditioner där 
lärare utesluter eller inkluderar delar av NTA-temat så att det passar deras undervisning.  
Johansson och Wickman (2013:62f) menar att när bara vissa delar av materialet används förloras 
säkerheten som framförallt lärare A och F ser som positivt med just NTA-temat. Lärare C, D och 
E menar att spontaniteten kan gå förlorad när NTA- tema används eftersom det finns noggrann 
planering, lärarhandledning, elevmaterial och material att undersöka, experimentera med. Det 
som Lärare A, B och F ser som en fördel med NTA-tema är det som de övriga lärarna ser som en 
nackdel.  

Lärarna ser några utmaningar att arbeta med undersökande arbetssätt. En utmaning är att läraren 
måste vara väl förberedd och att hitta lämpligt material. En av lärarna ser en utmaning i att möta 
upp flera nivåer och förgreningar av lärande hos eleverna medan de andra ser det som en 
möjlighet. Stora elevgrupper är en utmaning som om det finns möjlighet kan delas så att det inte 
blir en utmaning längre. Detta är inte aktuellt för dessa lärare men det är en utmaning de tar upp 
som en lärare kan ställas inför. En annan utmaning lärarna beskriver är att eleverna behåller fokus 
på uppgiften. Vikström (2005:158) menar att arbete med praktiska experiment i undervisning 
ställer krav på att experimenten problematiseras så att syftet med experimentet tydliggörs för 
eleverna. Det finns en risk att eleverna glömmer varför experimentet utförs och fokuserar på 
handlingen. Detta nämner även lärarna som intervjuats i denna studie som en utmaning. Lärare F 
brukar börja sin undervisning med en teoretisk genomgång innan de undersöker eller 
experimenterar och sedan avsluta med en diskussion kring resultatet. Hen problematiserar och 
eleverna relaterar ofta experimentens resultat till den teoretiska genomgången. Lärare C berättar 
att hen anser att det kan vara en utmaning att ha tid till att plocka fram material till experiment 
och undersökningar och att kostnaden inte får bli för stor. Även Lärare E ser tillgång på material 
att använda vid undersökningar som en utmaning och i detta är det en utmaning att få budgeten 
att räcka till allt material som den ska räcka till.  

 

Förutsättningar för undersökande arbetssätt 
De förutsättningar som finns att arbeta undersökande kan också bli möjligheter eller utmaningar. 
Lärare A, B, C, E och F beskriver att de har tillgång till en stor skolgård, skog runt hörnet och 
skolskog i anslutning till skolan vilket underlättar när de vill göra fältstudier utomhus. Det finns 
inget speciellt klassrum för NO i dessa lärares skolor. De har tillgång till sitt vanliga klassrum där 
det finns tillgång till vatten. Annat material är utspritt i skolorna och kan vara svårt att hitta. Alla 
lärarna inhandlar material själva ibland, vilket gör att det inte får kosta mycket. Ett önskemål från 
lärare B är att det fanns mer pengar till NO-undervisningen så att det skulle finnas större 
möjligheter att utföra experiment och lärare C önskar att det fanns mikroskop. Lärarna är inte 
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nöjda med de ekonomiska förutsättningar som finns men anstränger sig för att ge eleverna 
möjlighet att få arbeta med experiment och undersökningar i den mån de kan. De gör enkla 
experiment som inte kostar så mycket och de är noga med att betona vikten av att eleverna får 
diskutera vilket Havu-Nuutinen (2005:275ff), Kim m fl. (2014:55ff), Leuchter, Saalbach och 
Hardy (2014:1 768), Lindahl (2003: 115, 232, 237), Nilsson (2009:67f), Novak (2005:33ff), Şimşek 
& Kabapinar (2010:1 191), Vikström (2005:128, 151, 158) anser vara viktigt då de pekar på vikten 
av att lärare skapar förutsättningar för eleverna att diskutera och att använda naturvetenskapliga 
begrepp i varierande kontexter så att eleverna får förutsättningar att se sammanhang. Dessa 
forskare menar även att lärare behöver skapa förutsättningar för eleverna att få tidiga erfarenheter 
av naturvetenskap och att arbeta med praktiska experiment och undersökningar. Detta kan även 
knytas till det sociokulturella perspektivet där det anses att lärande och kunskap är processer som 
alltid pågår och att kunskap växer fram i samspel med andra människor (Säljö 2010:187ff) samt 
pragmatismen där språket är ett av de viktigaste verktygen att utveckla kunskap (Säljö, 2010:173–
183).  
 
Några andra förutsättningar för undersökande arbetssätt som alla lärarna nämner är kunskap, 
samarbete med andra lärare och att skolledningen är positivt inställd till detta arbetssätt. Näs 
(2010:5) menar att eleverna behöver få utmanande frågor och empiriska fakta att utgå från i 
diskussionerna. Om en lärare inte har tillräcklig kunskap saknas förmågan att kunna ställa dessa 
frågor till eleverna och elevernas spontana frågor kan inte besvaras. Lärare C och F berättar hur 
noga de varit i sina förberedelser att läsa in sig på ämnet innan de tar med något i undervisningen.  
 
I det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket 2011: 112-114, 128-130, 145-147) finns området 
”metoder och arbetssätt” detta område innehåller delarna: ”enkla fältstudier och observationer i 
närmiljön” och ”enkla naturvetenskapliga undersökningar”. Detta betyder att lärare behöver 
erbjuda eleverna praktiskt arbete enligt styrdokumenten. Skolledningen kan då inte neka lärare att 
arbeta med undersökande arbetssätt. Dock underlättar lärares arbete om skolledningen stödjer 
det arbetssätt lärare väljer att arbeta med. När det gäller samarbete nämns det av lärarna som 
intervjuats i denna undersökning att samarbete kan underlätta arbetet och att lärare kan dela på 
arbetet utefter sina specialintressen eller kunskaper.  
 
Lärarna som intervjuas menar att det går bra att arbeta undersökande i de elevgrupper de har för 
tillfället. De har mindre grupper som är positiva till naturvetenskapliga ämnen. Det som ses som 
ett möjligt problem är stora elevgrupper, men de flesta lärarna har i nuläget mindre grupper. Att 
ha stora grupper medför mindre tid för varje elev och det är därför lärarna gärna har små grupper 
vid experiment och undersökningar. Läraren kan få eleverna att bibehålla fokus på uppgiften och 
problematisera experimenten så att syftet blir tydligt såsom Vikström (2005:158) anser att 
praktiskt experimenterande bör ske. Lärare E har den största elevgruppen som är den grupp där 
det har varit svårt att utföra experiment och praktiskt arbete då några av eleverna brukat lämna 
klassrummet eller området där resten av gruppen är. Hen säger att det inte varit möjligt att vara 
ute och arbeta med experiment och samtidigt leta eller hämta tillbaka elever som avvikit. Det har 
skett en stor förbättring så detta inträffar nu alltmer sällan så hen kan numera tänka sig att utföra 
experiment även utomhus.  

 
 

Undervisningstid i NO och i undersökande arbetssätt 
När det gäller tidsaspekten så har Skolverket (2014) publicerat en timplan för grundskolan. I 
timplanen står att från årskurs ett till och med årskurs nio ska eleverna erbjudas 800 timmar NO-
undervisning, Detta blir i snitt två timmar i veckan under grundskoletiden. Kommunens timplan 
som lärarna uppger att de utgår ifrån följer skolverkets timplan med 1 timme mer 
undervisningstid under grundskoletiden. Lärarna i undersökningen berättar att de utgår från 
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timplanen och de har nu mellan 100 och 120 minuter NO-undervisning i veckan. Av den tiden 
har alla lärare utom lärare A endast undersökande arbetssätt. Lärare A använder undersökande 
arbetssätt ungefär 75 % av tiden resterande 25 % arbetar hens elever i läroböcker.  Lärare F 
använder läroböcker men menar att det undersökande arbetet utgår från detta material så att 
arbetssättet är undersökande.  
 
 
 

Slutsats och förslag på vidare forskning 
Syftet i denna studie kan besvaras med att lärare i f-6 använder undersökande arbetssätt i största 
delen av sin undervisning och att de använder detta arbetssätt inom så gott som alla områden i 
det centrala innehållet. De ser övervägande möjligheter med att arbeta med undersökande 
arbetssätt men tar även upp några utmaningar. Några möjligheter är djupare kunskaper, ökat 
intresse, möjlighet anpassa arbetet och att eleverna delar sina kunskaper med varandra. Några 
utmaningar är de materiella och ekonomiska förutsättningar som finns i skolan men även 
elevgruppernas storlek och sammansättning. När det gäller förutsättningar för undersökande 
arbetssätt i skolorna där lärarna arbetar nämner de att det finns bra utomhusmiljö, att 
inomhusmiljön inte är anpassad till undersökande arbetssätt och att de ekonomiska 
förutsättningarna är små. Lärarna i studien nämner att de själva kan skapa förutsättningar för ett 
undersökande arbetssätt genom att läsa in sig på undervisningens innehåll så att de har de 
kunskaper som krävs för att kunna erbjuda eleverna möjligheten att utveckla kunskap och 
förmågor. Det finns förutsättningar för samarbete vilket ger eleverna större möjligheter att få en 
kunnig och intresserad lärare i flera olika områden. En förutsättning är också att de ibland köper 
in material till experiment. Lärarna följer den timplan som kommunen har gjort utifrån 
Skolverkets regelverk.  
 
Något som skulle vara intressant att undersöka i vidare forskning utifrån resultatet i denna studie 
är hur många lärare i kommunen som använder undersökande arbetssätt i undervisningen. En 
fundering kring detta har uppkommit i arbetet med detta examensarbete eftersom väldigt få lärare 
ville/ kunde delta i undersökningen. Denna fundering rör ifall lärare använder detta arbetssätt 
eller inte och de möjligheter och utmaningar de ser med undersökande arbetssätt. Kan det vara så 
att de som inte ville/ kunde delta inte arbetar med undersökande arbetssätt? Det skulle även vara 
intressant att utföra vidare studier kring hur NTA-teman används i skolan. För att utföra dessa 
undersökningar kan eventuellt en kvantitativ metod lämpa sig.  
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Bilaga 1 

 

Information om undersökning av lärares användning av undersökande arbetssätt i NO-
undervisning i förskoleklass till årskurs 6.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med studien är att få kunskap om inom vilka områden som lärare erbjuder elever i F-6 att 
arbeta med undersökande arbetssätt i NO och i vilken omfattning detta sker. Enligt tidigare 
studier har arbete med praktiska experiment och undersökningar stor betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling. Detta gör det intressant att undersöka om det finns förutsättningar för lärare 
att erbjuda eleverna att arbeta med praktiska experiment och enkla undersökningar, i vilken 
omfattning och vilka möjligheter respektive utmaningar lärarna ser med detta. 
 
Det vore önskvärt att intervjua ungefär 10 lärare som undervisar i NO från förskoleklass- år 6. 
Detta urval baseras på studiens inriktning och arbetets tidsramar. 
 
Intervjuerna är tänkta att genomföras under vecka 38 och 39 på en för dig lämplig tid. Ditt 
deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 
 
Materialet som samlas in kommer att transkriberas samt analyseras, därefter kommer resultatet 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Inga namn eller personuppgifter 
kommer finnas med i arbetet utan det är bara jag, min handledare och examinatorn som har 
tillgång till det material som samlats in. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer allt 
insamlat material, såsom anteckningar från intervjuer, att förstöras. När uppsatsen är färdig 
kommer den finnas tillgänglig för den som är intresserad att ta del av den i databasen DiVA på 
Högskolan Dalarna. 
 
Jag som gör denna undersökning heter Annica Eriksson och läser grundlärarprogrammet F-3 vid 
Högskolan Dalarna. Om ni kan tänka er att hjälpa mig med denna undersökning vill jag att ni 
meddelar mig via mejl eller telefon senast 13 september.  
 
Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga:  
 
Annica Eriksson                                                                         Maria Petersson 
(student)                                                                                     (handledare) 
 
XXX-XXXXXXX                                                                         XXX-XXXXXX 
v12aerik@du.se                                                                          map@du.se 

 

Ort och datum                                                                            
 
 
 

mailto:v12aerik@du.se
mailto:map@du.se
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Bilaga 2 

 
Intervjumall 
 
Introduktion 

(Försäkra mig om att en ljudinspelning tillåts) 

Presentera syftet med studien i klarspråk 

Kort bakgrundsfakta 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka årskurser undervisar du?  

Vilken är din utbildning? 

Hur många år har du undervisat i NO? 

Vilken/vilka årskurser undervisar du i under läsåret 2015-2016? 

Intervjun är tänkt att ge svar på tre olika frågeställningar, 

temaområden som jag är jätteintresserad av att få höra dig 

berätta om. Dessa är:  

 inom vilka områden som undersökande 

arbetssätt används och de möjligheter och 

utmaningar lärare ser med ett undersökande 

arbetssätt i dessa områden. 

 

 vilka förutsättningar finns att låta eleverna arbeta 

med undersökande arbetssätt. 

 

 (tidsaspekten i NO-undervisningen) 
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Exempel på frågor för att få igång ett samtal:  

Kan du berätta om vilka områden i det centrala innehållet som ni arbetar med undersökande 

arbetssätt? 

Vilka områden ser du som mer utmanande att använda ett undersökande arbetssätt i? 

Kan du se någon skillnad i hur och hur ofta ni arbetar undersökande i biologi, fysik och kemi?  

Berätta om de möjligheter och utmaningar du ser med ett undersökande arbetssätt. 

 

Kan du berätta om de förutsättningarna för ett undersökande arbetssätt som finns i din skola 

med tanke på miljö och material? 

Vill du berätta om dina förutsättningar, är det något du känner att du saknar när ni arbetar med 

undersökande arbetssätt? (Tid, kunskap, material, motivation etc.) 

Berätta hur förutsättningarna är med tanke på elevgruppen. Finns det möjlighet att gå ut i naturen 

och att undervisningen fungerar? 

Använder ni NTA-lådor eller något liknande? 

Berätta om var du brukar ha din NO-undervisning (klassrum, NO-sal, skolskog, skolgård och så 

vidare). 

Hur ser det ut med tillgång till dragskåp, vatten i klassrum och övrigt material? 

 

Hur många timmar i veckan har ni NO? 

Hur mycket av den tiden arbetar ni undersökande?  
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Bilaga 3 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

   

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

   

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

   

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

   

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
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7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 
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Bilaga 4 
 
Kommunens timplan 
 

 
 

Timplan för grundskolan: åk 1 - 9:Reviderad och anpassad till Lgr-11 och utökad timplan i matematik 29.05.2013

Tid/Tim Tid/Min Tim Tot min

Ämne Åk 1-9 Åk 1-9 Åk 1-6 Min Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 4-6 Åk 1-6

Bild 230 390 123 210 30 30 60 60 60 180 210

Hkk 118 200 29 50 0 50 50 50

Idh 500 845 304 540 90 90 90 270 90 90 90 270 540

Mu 230 390 165 280 45 45 45 135 50 50 45 145 280

Sl 330 560 205 350 90 90 80 90 90 260 350

Sv/SvA 1490 2510 1205 2030 440 440 350 1230 300 250 250 800 2030

En 480 801 266 450 50 100 150 100 100 100 300 450

Ma 1020 1720 735 1240 250 250 260 760 160 160 160 480 1240

So 885 1500 547 930 100 100 100 300 210 210 210 630 930

No inkl Tk  800 1350 462 780 100 100 145 345 145 145 145 435 780

Språkval 320 540 0 0 0 0

Elev val 382 645 240 405 45 45 45 135 90 90 90 270 405

Totalt min 7265 1070 1120 1255 3445 1285 1245 1290 3820 7265

Tim 6785 4311 17,8 18,7 20,9 2044 21,4 20,8 21,5 2267 4311


