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Sammanfattning:  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare verksamma i förskoleklass till och med 

årskurs 3 beskriver arbetet med naturvetenskapliga undersökningar, mål med aktiviteterna 

samt möjligheter och utmaningar i undervisningssammanhang. Studien hade en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer. Det framgick att det var en stor spridning av hur 

mycket av undervisningstiden som lades på naturvetenskapliga undersökningar, mellan drygt 

30 % upp till 75 %. Samtliga fem respondenter använder sig av naturvetenskapliga 

undersökningar med prövning av hypotes eller idéer och undersökningar utan prövning av 

hypotes eller idéer. Studien visar också att lärarna är positivt inställda till användandet av 

naturvetenskapliga undersökningar och ser dem som motivationsbidragare till elevernas 

lärande. Utmaningarna var färre och beskrevs som negativt tänkande om NO av vissa kolleger 

samt bristande tillgång till material och lokaler. Lärarna gav skilda svar på frågan om mål 

med aktiviteterna. Detta indikerar att ett ökat kollegialt utbyte mellan kollegor skulle kunna 

främja utvecklingen av undervisningen.      
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1 INLEDNING 

Ett centralt uppdrag för grundskolan är att bidra till att eleverna utvecklas till medvetna 

samhällsmedborgare (Skolverket, 2015). En del i detta är en god undervisning i 

naturorienterade ämnen (NO-ämnen): kemi, fysik och biologi. Naturvetenskap har en 

betydande roll i samhället och bidrar till välfärd och en hållbar utveckling. Några exempel är 

kommunikationsteknologin, som krympt världen och gör att vi lätt kan kommunicera över 

större delen av vår värld. Forskningen inom medicin har lett till att tidigare obotliga 

sjukdomar fått botemedel och nya mediciner utvecklats. Vidareutveckling av jordbruk, vad 

och på vilket sätt man odlar är stora forskningsfält av betydelse för jordens välmående. 

Genom kunskap inom naturvetenskap förbereds eleverna att kunna fatta demokratiska och 

hållbara beslut för hela samhället (Skolverket, 2015).  

Naturvetenskap är betydelsefull i stora delar av världen eftersom den är en viktig del av 

kulturen och den hjälper till att förklara olika fenomen (Oskarsson, 2011). Grundkunskap 

inom naturvetenskap bidrar till allmänbildning, vilket är betydelsefullt för samtliga 

medborgare (Skolverket, 2015). Detta är en av anledningarna till att den har en särskild 

ställning i olika undersökningar som handlar om skolors utveckling och krav på elevens 

kunskapsnivå. Utifrån resultaten i OECD-rapporten (The Organisation for Economic Co-

operation and Development) Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective (2015) är 

det intressant att studera den naturvetenskapliga undervisningen i den svenska skolan. Det är 

intressant att studera naturvetenskap för de yngre årskurserna då de flesta avhandlingar och 

texter riktar sig till de högre årskurserna, medan mycket lite forskning fokuserar på de lägre 

(Johansson, 2012). De högre årskurserna har setts som intressantare för forskningen eftersom 

eleverna står inför val av olika utbildningar och arbeten (Jidesjö, 2012).  

Två studier inom skolvärlden som diskuterats är TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) och PISA (Programme för International Student Assessment). TIMSS är 

en internationell studie som genomförs vart fjärde år och undersöker elevers kunskaper i 

förhållande till landets läroplaner. Vid den senaste nu publicerade studien från 2011 deltog 50 

länder (Skolverket, 2012). Studien omfattar elevers kunskapsnivå i årskurs 4 och 8 inom 

matematik och naturvetenskap (Skolverket, 2012). TIMSS studerar inte bara elevernas 

resultat utan även skolledning och elevernas bakgrund och attityder. Eftersom PISA har varit 

relativt omtalat i media kan även den rapporten vara intressant för denna studie. PISA-

undersökningen, som är en del utav OECDs utbildningsprojekt, genomförs vart tredje år och i 

ca 35 länder deltar (Skolverket, 2013). Värt att notera är att PISA har samma uppgifter för alla 

deltagande länderna och grundar sig inte på de enskilda ländernas kunskapsmål eller 

läroplaner, utan på en mer samhällelig syn på naturvetenskap (Skolverket, 2013).  

PISA-rapporten som kom 2012 visar att skolresultaten för svenska 15-åringar har sjunkit 

rejält inom delarna matematik, läsförståelse och naturvetenskap. TIMSS-studien visar att 

eleverna i årskurs 4 har goda kunskaper i naturvetenskap och anger att elevernas resultat 

ligger över genomsnittet i OECD länderna. Den visar också att eleverna i årskurs 8 presterar 

lägre resultat än genomsnittet i OECD länderna (Skolverket, 2013). Eleverna som nu deltog i 

årskurs 8 med lägre resultat än genomsnittet hade fyra år tidigare deltagit i studien som 

årskurs 4:or och då med högre resultat än genomsnittet (Skolverket, 2012). I TIMSS-studien 

diskuteras var bristen finns inom NO undervisningen, om det är i de lägre årskurserna som 

grunden blir för dålig eller om det är i de högre som utbildningsnivån är för låg (Skolverket, 

2012). I TIMSS-studien framgår det också att undersökande arbetssätt är vanliga i alla länder 

men att Sverige ligger under genomsnittet i användningen av det.  
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Enligt läroplanen för de tidigare årskurserna ska undervisningen utgå från eleverna och deras 

närmiljö (Skolverket, 2015). Eleverna får praktiskt undersöka och studera omvärlden. När 

eleverna kommer högre upp i årskurserna flyttas NO ämnenas fokus från eleverna till 

faktakunskaper som eleverna förväntas uppnå. Det är en tänkbar anledning till att eleverna i 

årskurs 4 har bättre kunskaper i NO än vad de har i årskurs 8 (Oskarsson, 2011). Samtidigt 

visar PISA från 2012 att elevernas intresse för att lära sig mer inom NO sjunkit kraftigt när 

eleverna kommit upp från årskurs 4 till årskurs 8 (Skolverket, 2013).  

Historiskt sett har naturvetenskapliga undersökningar så som exempelvis experiment varit ett 

viktigt pedagogiskt instrument i utbildningen inom skolan. Användningen av 

naturvetenskapliga undersökningar i undervisningen syftar till att åskådliggöra olika fenomen 

(Löfgren, Scholtz, Hultman & Björklund, 2010). Det inkluderar ett stort fält av olika 

aktiviteter såsom receptlaborationer där eleverna följer tydliga anvisningar, observationer av 

naturrutor, blandningar av olika ämnen, arbete med solsystemet eller bygga ett eget kretslopp. 

Arbetet med naturvetenskapliga undersökningar skiljer sig mellan olika skolor i deras försök 

att bidra till goda lärandesituationer för elever (Skolinspektionen, 2012). Skolverket (2015) 

skriver att undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena också ska bidra till att eleverna 

uppmuntras till eget kritiskt tänkande. Läroplanen betonar vikten av att eleverna lär sig det 

naturvetenskapliga arbetssättet med att ställa hypoteser, genomföra aktivitet och se om 

resultatet är rimligt och sedan handla utifrån det (Skolverket, 2015). En hypotes ska vara en 

kvalificerad förutsägelse om vad som kan hända. En del av denna studie har fokus på om 

lärare använder sig av naturvetenskapliga undersökningar som bygger på ställandet av 

hypotes eller prövning av idéer, eller om de riktar in sig på undersökningar som saknar dessa 

delar. Vidare framgår det i denna studie i vilken utsträckning som några lärare använder sig 

av naturvetenskapliga undersökningar samt vilka olika mål och syften som de kan ha med 

dem.  

1.1 Bakgrund 

Naturvetenskapliga undersökningar är ett samlingsnamn för flera olika typer av aktiviteter 

som genomförs i utbildningssyfte. För de yngre eleverna kan det handla om att exempelvis 

odla pumpa, studera vattenfåglar, bygga en vindsnurra, undersöka vad som leder värme bäst, 

bygga en maskkompost, balansera tyngdpunkter, fast-flytande-gas, tillverka bubblor eller 

smakernas kemi. Vad eleverna faktiskt lär sig beror till stor del på vad lärarna lyckas 

uppmuntra dem till att fokusera på (Nilsson, 2012). Naturvetenskapliga undersökningar 

bygger på fysiska aktiviteter men högre upp i utbildningarna förekommer även så kallade 

torra laborationer där eleverna inte rör något fysiskt utan endast knappar in data i en dator 

(Hult, 2000).  

Det centrala innehållet i läroplanen för biologi, fysik och kemi för årskurs 1-3 beskriver att 

eleverna ska få använda sig av följande metoder och arbetssätt:  

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.  

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.  

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer. (Skolverket, 2015, s. 150)  

I kunskapskraven för årskurs 3 betonas vikten av att eleverna aktivt får delta och genomföra 

enkla undersökningar och fältstudier (Skolverket, 2015). Eleverna ska också träna på att 

jämföra egna och andras resultat av undersökningarna samt att sammanställa och 
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dokumentera de genomförda aktiviteterna (Skolverket, 2015).  Dokumentationen kan ske på 

olika sätt exempelvis med bilder eller text. Denna dokumentation ska eleverna använda sig av 

i samtal och diskussioner med andra. Man betonar också vikten av att skapa förståelse hos 

eleverna själva för hur man arbetar naturvetenskapligt. Det är ett led i att de ska kunna 

genomföra undersökningar själva och komma fram till rimliga slutsatser (Skolverket, 2015).  

1.2  Litteraturgenomgång 

1.2.1 Vad syftar naturvetenskapliga undersökningar till? 

Det finns flera mål med naturvetenskapliga undersökningar. Ett mål som Skolverket (2015) 

framhåller är att eleverna ska ges möjlighet att använda sig av naturvetenskapliga 

undersökningar på ett vetenskapligt sätt. En del i det är att ge eleverna tillfällen att använda 

undersökande arbetssätt. Dessa bör innehålla tillräckligt med tid och plats för eleverna att 

fundera, skapa egna frågeställningar, planera och välja metoder, se resultat samt diskutera 

dessa (Johansson, 2012). Lärarna ska även introducera eleverna till naturvetenskapliga 

begrepp exempelvis friktion. Kommunikation är en viktig del för att naturvetenskapliga 

undersökningar ska bidra till lärande vilket framkommer tydligt i flera avhandlingar 

(Högström, 2009; Johansson, 2012; Oskarsson, 2011).  

När elever arbetar med naturvetenskapliga undersökningar är syftena ofta flera. Högström 

(2009) har i sin avhandling studerat lärarnas olika mål och syften med naturvetenskapliga 

undersökningar. Han fokuserar som så många andra på de högre årskurserna, men en del av 

dessa bakomliggande teorier kan antas vara de samma oavsett ålder på eleverna. 

Naturvetenskapliga undersökningar är en viktig del inom all NO utbildning idag och därför 

kan vissa texter som egentligen är riktade mot högre årskurser vara intressanta även ur 

perspektivet för förskoleklass upp till och med årskurs 3.  

Hur väl lärare lyckas motivera eleverna i deras lärande genom att utgå ifrån deras intresse har 

Jidesjö (2012) studerat i sin avhandling. Han fann att det som lärarna undervisade om och det 

som eleverna var intresserade av inte sammanföll. Undersökningen visade att elevernas 

intressen hade en tydligare koppling till Discovery Channel än lärarens undervisningsinnehåll. 

Genom att utgå ifrån elevernas intressen och använda mer av de fenomen som är aktuella i 

dagspress och liknande samhällsfunktioner menar han att eleverna blir mer motiverade till 

undervisningen än när läroboken följs rakt av. Motivation hos eleverna är avgörande för att de 

ska lära sig det eftersträvade innehållet (Areskoug, Ekborg, Nilsson & Sallnäs, 2015). 

I skolan bör det grundläggande arbetet vara att göra eleverna bekväma i ämnena snarare än att 

förklara varför naturvetenskapliga ämnen är viktiga att lära sig (Jidesjö, 2012). Nyttan och 

användbarheten kommer eleverna att förstå när de redan blivit intresserade av och bekanta 

med naturvetenskapen framhåller Jidesjö (2012). Ett problem som han beskriver är att 

eleverna uppfattar undervisning i naturvetenskap som ett tillfälle där man bara ska lära sig 

redan kända fakta och inte vara särskilt delaktig i lärandet. Detta talar emot hur Skolverket 

(2015) beskriver att NO undervisningen ska gå till eftersom de anger att den ska bygga på 

elevernas intressen och motivation.  

Skäl till varför naturvetenskapliga undersökningar är viktiga inom naturvetenskapen är:  

Det är av motivationsskäl, d v s att praktiskt arbete anses motivera studenter, man 

måste få en färdighet i och en vana att använda experimenttekniker, praktiskt 

arbete stödjer teorin och inlärningen av teorin, laborationen utvecklar 
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problemlösningsförmågan och – slutligen – så kan studenten genom praktiskt 

arbete få en känsla för fenomenet i fråga. (Woolnough & Allsop refererade i Hult, 

2000, s. 13) 

1.2.2 Olika typer av naturvetenskapliga undersökningar  

Hult (2000), Laborationen – myt och verklighet, försöker klargöra vad som är en laboration, 

dess kännetecken och hur beroende undersökningarnas syfte är av de pedagogiska val av 

undervisningsmetoder som utbildaren gör. Författarens fokus ligger på naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningar på universitetsnivå. Praktiskt arbete, experiment och laborationer 

används ibland synonymt och utan reflektion inom undervisningen (Hult, 2000). Författaren 

påpekar även att naturvetenskap är föränderlig och därmed även de idéer som hör till den. 

Praktiskt arbete kan ses som ett samlingsbegrepp som kan innefatta så gott som alla olika 

vetenskapliga inlärningsaktiviteter där den lärande personligen är aktiv (Hult, 2000). Trots 

namnet så är det fokus på lärande och inte på praktiskt arbete eftersom det inom skolan är 

lärandet som är det viktiga (Hult, 2000; Oskarsson, 2011).  

Laborationen kan ha flera olika syften allt ifrån att eleverna ska få träna sig på att mäta och 

anteckna rätt, till att testa en teori som de har (Hult, 2000). I ett experiment, till skillnad från 

en laboration, ges eleven alltid möjlighet att testa en teori eller tanke det vill säga en hypotes 

(Hult, 2000). Laborationer kan också vara en träning i att använda det vetenskapliga 

arbetssättet, till exempel väga och mäta. Den lärande kan genomföra allt själv eller endast 

delta i en del av experimentet. Hult menar att experiment även bör vara motivationshöjande 

eftersom de innefattar öppenhet till resultatet som inte andra undersökningarna har. Med det 

menas att experimentet inte har en klar lösning, ett fast resultat som det måste leda till för att 

vara lyckat.  Det är genomförandet som är det viktiga (Hult, 2000).  

Figur 1 visar relationen mellan undervisningsmetod, praktiskt arbete, experiment och 

laborationer utifrån Hodson (refererad i Hult, 2000). Figuren vill visa att det övergripande, när 

det handlar om aktiviteter i utbildningssyfte, är den undervisandes (lärarens) syfte med 

aktiviteterna. Alla aktiviteterna används i inlärningssyfte och träning i vetenskapliga metoder 

(Hodson refererad i Hult, 2000). En viktig skillnad som Hodson pekar på är, som tidigare 

beskrivits ovan, att i laborationer testas inte alltid hypoteser eller teorier men det görs alltid i 

experiment. Läroplanerna från 1962 till och med 2011 anger alla att eleverna ska arbeta med 

experiment (Johansson & Wickman, 2012). Men hypoteser omnämns endast i läroplanen från 

1994 med kursplaner från 1996 och 2000, och i den nuvarande läroplanen finns begreppet 

hypotes endast med i kommentarerna till läroplanen (Johansson & Wickman, 2012). 

 
Figur 1. Relationen mellan undervisningsmetod, praktiskt arbete, laborationer och experiment 

(Hodson refererad i Hult, 2000). 
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1.2.3 Naturvetenskapliga undersökningar som metod 

Traditionellt sett har naturvetenskapliga undersökningar varit viktiga inom de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik. Hult (2000) delar in skälen till varför man ska 

använda naturvetenskapliga undersökningar i två grupper: tekniska och icke-tekniska. De 

tekniska motiven bakom naturvetenskapliga undersökningar är följande: att ge de lärande 

teknikerfarenhet, att skapa intresse och visa hur teorier fungerar i verkligheten, att 

komplettera teorin samt att lärandet bör ske med alla sinnen, syn, lukt, känsel och ljud (Hult, 

2000). Som de icke-tekniska motiven anger han: social kompetens, kommunikationsförmåga, 

planera och genomföra undersökningar samt analysera vad som kommer att ske och slutligen 

varför detta skedde.  

Flertalet författare betonar vikten av att skapa intresse för ämnet eller det aktuella fenomenet 

som en viktig anledning till att använda naturvetenskapliga undersökningar (Hult, 2000; 

Högström, Ottander & Benckert, 2006; Johansson, 2012; Nilsson, 2012; Skolinspektionen, 

2012; Skolverket, 2015). Både Johansson (2012) och Hult (2000) menar att lärare ofta 

använder undersökningar för att motivera de lärande att bli mer intresserade av 

undervisningen. Författarna kan dock inte visa om aktiviteterna verkligen har de effekterna på 

de lärande. Hult (2000) har angett sju syften med laborationer. Dessa är:  

1. Komplettera teorin. Den naturvetenskapliga undersökningen kan komplettera teorin 

och ge eleverna en känsla för fenomenet som enbart teori inte kan göra. Detta kräver 

att läraren är noggrann i sitt val av undersökning och arbetar med både för och 

efterarbete så att den lärande får en helhet och inte bara den ”roliga” aktiviteten.  

2. Analytisk och kritisk förmåga. Den naturvetenskapliga undersökningen är ett stöd i 

den lärandes utveckling till att kunna formulera mål och träna på att kunna tänka 

analytiskt och kritiskt.  

3. Lärande med alla sinnen. Den naturvetenskapliga undersökningen kan bidra till att 

eleven ser mer meningsfullt på kunskap. Att själv få vara fysiskt aktiv och själv mäta 

etcetera gör att man lär på ett annat plan än när man endast läser något i en bok.  

4. Vetenskapligt arbete som metod. Naturvetenskapliga undersökningar kan bidra till 

förståelse för hur vetenskapligt arbete går till. De skapar en känsla för processer och 

bidrar till att ge en större förståelse för vetenskap.  

5. Kunskap om olika arbetsmetoder. Det egna arbetet ger möjlighet att prova på olika 

tekniker vilket bidrar till den viktiga vanan och kunskapen om olika 

naturvetenskapliga undersökningsmetoder.  Detta kan ses som ett steg in i den 

vetenskapliga undersökningsvärlden där de lärande ges möjlighet att själva genomföra 

och testa olika arbetsmetoder. Att på sikt lära sig fördelar respektive nackdelar med 

olika tekniker beroende på tillfälle och undersökningens typ.  

6. Motivationsbidragare. Den naturvetenskapliga undersökningen kan fungera som en 

motivationsbidragande effekt inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena.  

7. Kommunikativ och social kompetens. Den naturvetenskapliga undersökningen ger 

träningstillfällen för den kommunikativa och sociala kompetensen.  Hult menar att 

detta inte bör vara huvudsyftet med laborationer men att det relativt naturligt uppstår 

träningstillfällen för detta vid genomtänkta och välplanerade undersökningar.  
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När aktiviteter bygger på de lärandes förkunskaper används de på ett meningsfullt sätt (Hult, 

2000). Det är också av betydelse att de lärande uppfattar undervisningsinnehållet som relevant 

och intressant, gärna med verklighetsförankring. Det bör också finnas tid för att förankra den 

nya kunskapen samt att testa om den vidareutvecklar förkunskaperna, som de lärande redan 

har inom området. Hult (2000) diskuterar i sin studie hur viktigt det är att naturvetenskapliga 

och tekniska undersökningar har relevanta och ändamålsenliga mål för de lärande eftersom 

inte kraven uppfylls utan dem. Om de lärande inte känner att anledningen till aktiviteten är 

meningsfull blir motivationen låg eller mycket låg (Hult, 2000).  

Eleverna bör få genomföra större delen av de naturvetenskapliga undersökningarna själva, 

istället för att bara observera (Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen (2012) beskriver 

också vikten av att inte stanna vid den fysiska aktiviteten utan att undersökningarna behöver 

bottna i elevernas förkunskaper, ge dem förklaringar på vad som händer och varför det är 

relevant för de enskilda eleverna. En undersökning av Liljestrand (2007) visar att lärare 

nuförtiden fokuserar mer av sin undervisning på elevernas intressen och söker på så sätt 

engagera dem så att de ser sitt eget lärande. 

Barn får tidigt en relation till naturvetenskapliga fenomen och när de sedan blir så gamla att 

de blir elever i skolan har de redan vissa begrepp och uppfattningar som de ser som sanningar 

och ibland även självklarheter (Nilsson, 2012). Det finns fyra nödvändiga faktorer som 

behöver uppfyllas för att eleverna ska ändra sin förståelse för deras invanda begrepp inom 

naturvetenskapen anser Posner, Strike, Hewson och Gertzog (refererad i Nilsson, 2012). 

Kortfattat innebär dessa nödvändiga faktorer att:  

1 Det eleven vet idag räcker inte för att förklara ett problem eller idé. Eleven upplever 

att den inte har kunskap att förklara den nya upplevelsen eller fenomenet utan att ny 

kunskap behövs.  

2 Den nya föreställningsmodellen behöver vara begriplig och förbättra 

begreppsförståelsen. Eleven behöver kunna se fördelarna med den nya kunskapen, den 

måste gå att använda på ett bättre sätt än den gamla modellen.   

3 Den nya föreställningen måste vara rimlig. Det bör gå att använda den nya kunskapen 

för att förklara alla de gamla fenomenen eller problemen.  

4 Den nya föreställningen behöver vara så innehållsrik att den leder till nya insikter. Den 

bör också ha potential att kunna lösa nya problem.  

På flera skolor runt om i Sverige används färdiga lådor med undervisningsmaterial inom NO 

(Skolinspektionen, 2012). En utav dessa är NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) lådor 

(NTA, 2016). Konceptet bygger på färdiga lådor fyllda med allt material som behövs för att 

genomföra naturvetenskapliga undersökningar i en klass. Läraren som ska hålla i 

undervisningen får utbildning så att denne vet hur laborationer och liknande ska genomföras 

samt får tips på eventuella problemområden. NTA-lådorna kan innehålla både laborationer 

och experiment. Läraren kan till viss del själv välja nivå för att denna ska passa för eleverna 

(NTA, 2016).  

Som tidigare framkommit i texten är de naturvetenskapliga ämnena viktiga i stora delar av 

undervisningsvärlden och har till stor del liknande delmål. Även om dessa delmål inte är helt 

erkända av alla forskare så råder det dock en stor enighet om att dessa delmål är viktiga för 

naturvetenskapen (Johansson 2012). Johansson (2012) redovisar en sammanställning av 

delmål föreslagna av flera olika forskare bland annat McComas (refererad i Johansson, 2012) 

och Osborn, Collins, Ratcliffe, Millar och Duschl, (refererad i Johansson, 2012). Dessa 

delmål är: naturvetenskaplig kunskap är preliminär, empiriskt grundad, subjektiv, beroende 
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av mänsklig slutledningsförmåga samt att den finns i sociala och kulturella sammanhang 

(Johansson, 2012, s. 51).  

1.2.4 Lärarens roll i elevdiskussioner om naturvetenskap 

Läraren är viktig som en aktiv del i de lärandes diskussioner och reflektioner inom 

naturvetenskap och teknik (Hult, 2000; Johansson, 2012; Nilsson, 2012). Forskarna betonar 

att lärande som lämnas ensamma i sina diskussioner inte använder rätt terminologi och 

därmed inte kommer att träna på det naturvetenskapliga språket, som är en viktig del i 

undervisningen.  Löfgren et al. (2010) tar upp vikten av att eleverna lär sig att diskutera 

naturvetenskap för att komma vidare i sitt lärande. En speciell svårighet som de diskuterar är 

att eleverna måste vara villiga att delge andra sina egna tankar och upptäckter. Samtidigt ska 

de vara mottagliga för de andra elevernas insatser. Läraren får ofta ta på sig rollen som 

drivande kraft för att eleverna ska använda den naturvetenskapliga terminologin och arbeta 

tillsammans istället för att endast arbeta parallellt bredvid varandra (Löfgren et al., 2010). 

Genom riktade klassrumsdiskussioner där både lärare och elever deltar ges eleverna en chans 

till ökad förståelse för naturvetenskap som något som berör den enskilda människan likväl 

som samhället i stort (Gustafsson, 2007). När tillfällen ges för att diskutera naturvetenskapliga 

begrepp i direkt relation till undersökningar är det något som kan underlätta elevernas lärande 

speciellt eftersom ett ord kan ha många innebörder och dess betydelse kan variera beroende 

på inramning och handling (Johansson, 2012). 

Genom att utgå från eleverna och deras aktiviteter, nyfikenhet eller intressen kan man göra 

undervisningen relevant för dem. Enligt Andersson och Gullberg (2011) behöver lärare lyssna 

på eleverna och utgå ifrån deras kunskap och bygga vidare på deras intressen. De lyfter även 

att lärare inte bara behöver vara kompetenta inom naturvetenskapen utan också inom andra 

områden eftersom lärandet inte bara är beroende av teori utan också av att det sociala spelet 

fungerar. Forskarna skildrar även att lärarna behöver använda sig av det oväntade och ibland 

rent av vardagliga saker som sker för att fånga elevernas intresse och göra dem medvetna om 

att de håller på med vetenskap vid olika tillfällen i sin vardag. De beskriver också att det är 

viktigt att se elevernas intresse och stanna i situationen och undersöka den tillsammans med 

eleven istället för att fokusera på de ”rätta” kunskaperna som eleverna ska lära sig. När lärare 

och elever forskar tillsammans stimuleras lärandesituationen (Andersson & Gullberg, 2011). 

Vidare betonar Andersson och Gullberg (2011) att lärare bör ta tillfällena i akt när eleverna 

gör upptäckter eller blir nyfikna. Men de tar även upp det positiva med att läraren ibland 

iscensätter en aktivitet för att fånga elevernas nyfikenhet. Även Ortlieb (2014) tar upp positiva 

aspekter med att genomföra aktiviteter för att skapa ett intresse eller en nyfikenhet hos 

eleverna ”attraction theory”. Genom att skapa en händelse kan man genom elevernas intresse 

bygga vidare till kunskap som läraren har eftersträvat (Ortlieb, 2014).   

1.2.5 Lärarnas mål med naturvetenskapliga undersökningar 

Forskningen visar att lärare har skilda mål med naturvetenskapliga undersökningar. De 

generella mål som Högström, Ottander och Benckert (2006) fann i intervjuer med lärare i 

årskurs 7-9 var:  

Att utveckla elevers förståelse för begrepp och fenomen,  

Att tänka och reflektera kring det laborativa arbetet,  

Att anknyta till vardag och verklighet,  

Att utveckla praktiska och manipulativa färdigheter samt  

Att intressera och roa. (s. 58).  
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Dessa generella mål överensstämmer väl med annan litteratur (Högström, 2009; Johansson, 

2012). Vissa lärare vill förmedla sin egen glädje och nyfikenhet om naturvetenskapliga 

undersökningar till eleverna (Högström et al., 2006). En del lärare försöker skapa tillfällen 

som eleverna kan minnas hela livet (Högström et al., 2006).   

Lärare beskriver sina mål med undervisningen på olika sätt, beroende på om de pratar om 

specifika lektioner eller en speciell naturvetenskaplig undersökning (Högström, 2009). Eller 

om de talar om hela den naturvetenskapliga undersökningen i övergripande termer 

(Högström, 2009). Författaren anger också att lärarna inte använder sig av naturvetenskapliga 

undersökningar för att förklara naturvetenskap. Utan de naturvetenskapliga 

undersökningarnas främsta användningsområde anger Högström är att skapa intresse och 

nyfikenhet hos eleverna. Lärare använder sig ofta av naturvetenskapliga undersökningar för 

att eleverna ska bli mer intresserade och nyfikna på den bakomliggande teorin som förklarar 

fenomenet (Högström, 2009; Johansson, 2012). Det finns stora fördelar med att 

naturvetenskapliga undersökningar och lärarnas instruktioner överensstämmer med varandra, 

eftersom detta underlättar för elevernas förståelse och lärande (Högström, 2009). Detta är 

något som Högström (2009) i sin undersökning ser att lärarna ofta brister i, vilket ger ett glapp 

mellan det som lärarna har som mål för undersökningen och det som eleverna tror är målet 

med undersökningen.  

När lärare inte är tydliga med sina syften med de praktiska aktiviteterna är det enligt Nilsson 

(2012) vanligt att fokus flyttas från lärandet av till görandet av.  För att undvika denna typ av 

fokusförflyttningar är det viktigt att lärare är aktiva och deltar i elevernas upptäckter och 

fungerar som en accelerator (Högström, 2009; Johansson, 2012; Nilsson, 2012). Författarna 

understryker hur viktigt det är att läraren bidrar med att rikta fokus på det som man vill att 

eleverna ska fokusera på. Nilsson (2012) tar speciellt upp den viktiga interaktionen mellan 

lärare och elev och att läraren har ansvaret att stötta eleverna i deras fokuseringsriktning 

eftersom eleverna inte kan förväntas lära den för tillfället önskade kunskapen helt på egen 

hand.  

Inom naturvetenskapen är språket en stor och viktig del av det som eleverna behöver träna på 

att behärska och förstå. Vanliga ord som eleverna har lärt sig betyder en sak i hemmet betyder 

något annat när det kommer till naturvetenskapens område, exempelvis arbete och kraft 

(Nilsson, 2012). För att underlätta lärandet av begreppen och ordens innebörd kan det vara 

lämpligt att låta eleverna åskådliggöra vad som menas genom rollspel eller andra aktiva 

handlingar (Nilsson, 2012).  Ett av lärarnas mål med undervisningen är ofta att de lärande ska 

lära sig det naturvetenskapliga språket och detta är något som behöver lärares engagemang 

och närvaro (Hult, 2000; Johansson, 2012).  

1.2.6 Vad lär sig elever vid naturvetenskapliga undersökningar? 

Bara för att elever deltar i aktiviteter som naturvetenskapliga undersökningar innebär det inte 

per automatik att eleverna når de mål och delmål som lärarna har satt upp (Högström, 2009; 

Johansson, 2012). Eleverna behöver tillsammans med läraren ges utrymme att diskutera och 

tydligt belysa de faktiska delar som läraren har som mål att eleverna ska få stifta närmare 

bekantskap med (Johansson, 2012). Att sätta undervisningen i relevanta sammanhang skapar 

förutsättningar för bättre lärarandesituationer för eleverna (Johansson, 2012). Samtidigt lyfter 

Högström et al. (2006) att elever genom naturvetenskapliga undersökningar ges möjlighet att 

gradvis utveckla sin kunskap inom de naturorienterande områdena. De effektivaste 

lärtillfällena uppstår när eleverna tillåts planera, välja metod och genomföra samt analysera 

sina resultat själva (Högström et al., 2006). Detta är något som sällan ges tid till, utan eleverna 
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får ofta följa färdiga mallar som går att likna vid recept för olika naturvetenskapliga 

undersökningar (Högström et al., 2006). 

Johansson (2012) menar att när eleverna endast arbetar undersökande når de inte alltid de 

bakomliggande mål som läraren har satt upp. När eleverna inte riktigt förstår och kan urskilja 

lärarens mål med undervisningen får de svårt att tillgodogöra sig de kunskaper som läraren 

har planerat att de ska nå (Nilsson, 2012). Hult (2000) är inne på samma problem och han 

kommer även in på tankar om att praktiskt arbete endast bör ha ett mål i taget som den lärande 

kan uppnå.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att genom intervjuer med ett antal verksamma lärare 

undersöka hur de beskriver sitt arbete med naturvetenskapliga undersökningar och vilken typ 

av undersökning som de säger sig arbeta mest med. Fokus ligger på lärare inom förskoleklass 

till och med årskurs 3.  

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna undersökning är följande: 

1. Hur beskriver lärare sitt arbete med naturvetenskapliga undersökningar? 

2. Vilka mål/syften uttrycker lärare att de har med de naturvetenskapliga 

undersökningarna i årskurs f-3?  

3. Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare med naturvetenskapliga 

undersökningar i årskurs f-3?  
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2 METOD  

2.1 Urval 

Antalet intervjupersoner hänger samman med syfte och tid till förfogande. Kvale och 

Brinkmann (2009) anger att mellan 5 och 25 respondenter kan vara ett lämpligt antal. Bryman 

(2006) menar att det är svårt att ange ett exakt antal. I denna undersökning är antalet 

respondenter fem, vilket gett möjlighet att lägga mer tid på förberedelse av intervjuer och 

efterföljande analysarbete. Deltagarantalet i kvalitativa forskningsintervjuer är ofta numerärt 

litet eftersom man försöker få en stor och omfattande datamängd från varje intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Genom att intervjua lärare från olika kommuner och rektorsområden, lärare med olika lång 

yrkeserfarenhet, som undervisar i olika årskurser ökar chansen att få så många synsätt som 

möjligt. När det finns många möjliga respondenter kan ett urval ske för att få en spridning av 

respondenter (Bryman, 2006). Till denna studie har det inte skett något speciellt urval av 

respondenter utan lärare på de närbelägna tillfrågade skolorna som visade intresse blev 

erbjudna att delta.  

I studien medverkade fem lärare som respondenter (tabell 1). De kom från två olika 

kommuner och fyra olika rektorsområden. Två av respondenterna arbetade på samma skola 

men i olika årskurser. Samtliga fem lärare är behöriga i de naturvetenskapliga ämnena för de 

tidigare åren, några av dem har även behörighet upp till och med årskurs 6. Deras erfarenhet 

av yrket skiljer sig åt mellan att vara inne på det första undervisningsåret och det nittonde 

undervisningsåret. Respondenterna har fått könsneutrala namn eftersom deras kön inte är 

intressanta för frågeställningarna.  Fyra av respondenterna har de flesta ämnena i sina egna 

klasser men en utav dem har endast NO i en klass som hen annars inte undervisar i.  

Tabell 1. Respondenter som deltagit i studien.  

Namn Undervisningsår Undervisning i NO min/v Årskurs 

Kim 19 år 300 1 

Robin 7 år 90 1 

Alex 9 år 180 2 

Mika 5 år 180 3 

Sam 1 år 180 2-3 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer bygger på respondenternas egna åsikter och erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I detta examensarbete är datainsamlingsmetoden semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär öppna frågor som tillåter frågeställaren att komma med egna 

följdfrågor på vad som uppfattas som som viktiga svar. Semistrukturerade intervjuer tillåter 

frågeställaren att komma med egna följdfrågor på vad som uppfattas som viktiga svar 

(Bryman, 2006). De semistrukturerade intervjuerna med lärarna spelades in via en surfplatta.  



 11 

Intervjufrågorna (se bilaga 1) formulerades i förväg som ett frågeschema för att få de olika 

intervjusituationerna så lika varandra som möjligt. Frågorna formulerades så att de skulle vara 

lätta att besvara och bygga på respondenternas egna erfarenheter (Johansson & Svedner, 

2010).  

För att undersöka intervjufrågornas relevans och om respondenterna kunde känna sig 

bekväma med att besvara frågorna genomfördes en testintervju med en lärare. Genom 

testintervjun undersöktes om frågorna var för snäva och om de gav respondenterna utrymme 

att svara fritt. Detta för att undvika att respondenten svarar som hen tror att intervjuaren 

önskar (Johansson & Svedner, 2010). Data från testintervjun ingår inte i analysen.  

2.3 Procedur 

För att få kontakt med lärare att intervjua sändes mejl (se bilaga 2) ut till samtliga rektorer och 

skolor inom rimligt avstånd. Totalt kontaktades 17 skolor. Några rektorer mejlade tillbaka och 

angav att de vidarebefordrat informationen till sina lärare. De rektorer som inte återkopplade 

kontaktades per telefon i ett försök att söka efter respondenter. Svaren från rektorerna 

varierade. Många avböjde och hänvisade till lärarnas arbetsbörda, men några kom med tips på 

lärare att kontakta. Även personliga kontakter utnyttjades och en grupp lärare söktes upp och 

respondenter efterfrågades.    

Respondenterna fick välja tid som passade dem varvid intervjuerna genomfördes på 

respektive skolor. Både grupprum och klassrum användes och dessa lokaler ordnade 

respondenterna själva. Intervjutillfället inleddes med en kort presentation om undersökningen, 

respondenterna tillfrågades om ljudinspelning av intervjuerna var ok, vilket det i samtliga fall 

var. Respondenterna informerades om att all insamlad data kommer att förvaras av högskolan 

på ett säkert sätt och att respondenternas namn och uppgifter kommer att avidentifieras för att 

ingen ska kunna utläsa deras rätta identitet i den slutgiltiga rapporten. Respondenterna 

informerades om att deras medverkan är helt frivillig och att de när och om de så önskar kan 

avbryta sin medverkan och att all insamlad data då plockas bort. Här förtydligas att 

Vetenskapsrådets riktlinjer från 2011 kommer att efterföljas under hela proceduren från 

början av sammanställandet av intervjufrågorna till publiceringen av det färdiga dokumentet.  

2.4 Analysmetoder 

Intervjuerna transkriberades av intervjuaren själv. Det gav en fördjupad bild av intervjuerna, 

som sedan lästes igenom flera gånger med fokus på olika teman för att få syn på utmärkande 

eller typiska uttryck.  

Analysarbetet förbereddes genom att frågeställningarna formulerades utifrån tanken att utgå 

från Hult (2000) i de två första frågeställningarna. Den tredje frågeställningen bygger på 

kodning och kategorisering av respondenternas svar, där kategorierna vuxit fram ur 

materialet. En bra grundstruktur vid intervjuerna underlättar när det är dags för analysen 

eftersom det kan hjälpa till att strukturera arbetet på ett effektivare sätt (Kvale & Brinkmann, 

2009).   

Frågeställning 1, Hur beskriver lärare sitt arbete med naturvetenskapliga undersökningar? 

besvarades genom att all insamlad data lästes flera gånger med fokus på naturvetenskapliga 

undersökningsmetoder och då speciellt skillnaden mellan experiment och laborationer (Hult, 

2000). Hult framhåller att ett experiment är en delmängd av laborationer. Den viktiga 

skillnaden som han beskriver innebär att en laboration inte alltid behöver innehålla ett test av 
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en hypotes eller prövning av idéer, men det gör alltid ett experiment. Detta är vad som 

fokuseras på i analysen. Med denna utgångspunkt behandlades de transkriberade texterna 

enligt följande strategi:  

1. Markering av samtliga avsnitt som beskriver en naturvetenskaplig undersökning.  

2. Alla avsnitt där aktiviteten innebär att tankar eller teorier testas blev markerade med 

en färg.  

3. Alla avsnitt där aktiviteten innebär att tankar eller teorier inte testades blev markerade 

med en tredje färg.  

Frågeställning 2, Vilka mål/syften har lärare med de naturvetenskapliga undersökningarna i 

årskurs f-3? För att söka svaren på denna frågeställning fokuserades inledningsvis på 

intervjufråga 7, Kan du beskriva vad du har för mål med de olika naturvetenskapliga 

undersökningarna inom årskurs f-3? och intervjufråga 9, Kan du beskriva vad du hade för 

mål med föregående uppgift? Men även hela de transkriberade texterna lästes flertalet gånger 

och information om respondenternas mål med naturvetenskapliga undersökningar markerades 

utifrån Hults Laborationens sju syften (2000, s. 15) som modifierats något i punkt 2 med 

tillägg av hypotes och prövning av idéer för att även täcka experiment. De sju syftena som har 

använts som kategorier i analysen är kortfattat:  

1. Komplettera teorin 

2. Ställa hypotes eller prövning av idéer 

3. Lärande med alla sinnen 

4. Vetenskapligt arbete som metod 

5. Kunskap om olika arbetsmetoder 

6. Motivationsbidragare 

7. Kommunikativ och social kompetens 

Textavsnitten markerades med olika färger beroende på vilket av de sju syftena som 

respondentens uttalande var närmast kopplat till. Alla uttalanden om mål eller syfte med 

naturvetenskapliga undersökningar fördes in för varje respondent i en tabell, oberoende av hur 

lång beskrivningen varit. Respondenternas uttalanden delades in i två grupper, grupp A 

intervjufråga 7 och 9, grupp B de övriga intervjufrågorna. Uppdelningen hade två syften. Dels 

att synliggöra respondenternas svar om mål och syften med naturvetenskapliga 

undersökningar vid en direkt fråga. Dels att se vilka mål och syften som tas upp under 

resterande del av intervjun och jämföra de båda grupperna. Respondenternas svar har 

sammanställts i tabell 3.  

Frågeställning 3, Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare med naturvetenskapliga 

undersökningar i årskurs f-3? besvarades genom att all insamlad data genomlästes ett flertal 

gånger med särskilt fokus på frågeställning 3. För resultatredovisningen av frågeställning 3 

skapades kategoriseringar utifrån respondenternas svar. Skapandet av kategorier bygger på att 

minst två respondenter beskrev kategorin. Kategorinamnen sattes för att försöka ge en inblick 

i vad kategorin handlade om. Analysen av de transkriberade texterna genomförandes enligt 

följande arbetsstruktur: 

 

1. Markering av alla avsnitt som fokuserar på möjligheter med naturvetenskapliga 

undersökningar i undervisningen. 
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2. Markering av alla avsnitt som fokuserar på utmaningar med naturvetenskapliga 

undersökningar i undervisningen.   

3. Därefter markerades alla utmaningar med två olika färger beroende på om de var av 

praktisk eller mental karaktär.   

4. De markerade delarna kategoriserades utifrån följande strategi:  

4.1. Möjligheter- vilka är de vanligaste som respondenterna benämner.  

4.2. Utmaningar- vilka är de vanligaste som respondenterna benämner.  



 14 

3 RESULTAT  

Under denna rubrik följer en sammanställning av resultatet av de fem intervjuer som 

genomförts. Redovisningen av resultatet är uppdelad efter de tre olika frågeställningar som 

studien bygger på.  

3.1 Hur beskriver lärare sitt arbete med naturvetenskapliga undersökningar?  

När det kommer till naturvetenskapliga undersökningar är det viktigt att eleverna själva är 

med och utforskar berättar Mika. Som exempel på aktiviteter tar hen upp att dissekera en räka 

eller följa ett träd under ett år. Kim lyfter fram NTA-lådorna som exempel på 

naturvetenskapliga undersökningar som låter eleverna forska inom många olika områden. Det 

är ett stort och brett område som kan innefatta nästan vad man än håller på med säger Sam. 

Både Alex och Robin betonar vikten av att eleverna får vara praktiska samtidigt som 

aktiviteterna kopplas till den naturvetenskapliga teorin.   

I följande stapeldiagram (figur 2) synliggörs hur stor del utav undervisningstimmarna i NO 

som respondenterna säger sig använda till naturvetenskapliga undersökningar. Robin låter 

cirka 33% av undervisningen i årskurs 1 bygga på naturvetenskapliga undersökningar. Hen 

beskriver även att andelen ökar högre upp i årskurserna.  

 

Figur 2. Hur stor del av undervisningen inom NO som anges innehålla naturvetenskapliga 

undersökningar respektive teoretiskt arbete. 

Figur 2 visar att Alex och Sam låter ungefär 50 procent av undervisningstiden bestå av 

naturvetenskapliga undersökningar. Kim låter de naturvetenskapliga undersökningarna stå för 

mellan 75 och 50 procent av undervisningstiden. Hen beskriver hur viktigt det är att koppla 

teorin och praktiken så att inte undersökningarna bara blir roliga händelser, utan att 

aktiviteterna hjälper till att förklara teorin. Mika betonar hur olika det är beroende på vilket 

ämne som man arbetar med för tillfället. Inom kemi och fysik ligger tiden för undersökande 

aktiviteter mellan 33 och 25 procent av tiden, medan den under biologi delen utgör en mycket 

mindre tid. 
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I tabell 2 synliggörs hur respondenterna beskriver sitt arbete med naturvetenskapliga 

undersökningar. I tabellen framkommer det att alla respondenterna tog upp både 

naturvetenskapliga undersökningsmetoder med prövning av hypotes eller idéer, och utan 

prövning av hypoteser eller idéer.   

Tabell 2. Antal beskrivningar av naturvetenskapliga undersökningar med eller utan hypoteser 

eller prövning av idéer. 

  
Antal beskrivningar av naturvetenskapliga undersökningar 

Respondent med hypotes eller prövning av idéer  utan hypotes eller prövning av idéer  

Robin 5 4 

Mika 2 8 

Alex 4 6  

Kim 7 6 

Sam 4 9 

Totalt 22 33 

I tabell 2 kan man utläsa att Mika nämner naturvetenskapliga undersökningar med hypotes 

eller prövning av idéer två gånger under intervjun. Hen nämner även naturvetenskapliga 

undersökningar utan hypotes eller prövning av idéer åtta gånger. Detta tyder på att hen 

använder sig av båda metoderna men mest av undersökningar utan hypotes eller prövning av 

idéer. Kim däremot beskriver naturvetenskapliga undersökningar med och utan hypotes eller 

prövning av idéer ungefär lika ofta. En av respondenterna förstod inte frågan om vilka typer 

av naturvetenskapliga undersökningar som hen använde i sin undervisning. Hen sade sig inte 

använda experiment, men beskrev konkret hur hen arbetade med att ställa hypoteser och 

sedan testa dem och därefter diskutera resultatet.  

Svårigheten att få eleverna att känna sig bekväma med att ställa hypoteser tas upp av bland 

annat Kim och Mika. En hypotes beskriver Mika som att det handlar om en klok gissning och 

Kim benämner det som: Att man faktiskt gör smarta gissningar. Så att man inte bara drar till 

med något utan att man verkligen tänker till och gör en förutsägelse och sedan ser man och 

lär sig utifrån resultatet.   

Kim tar även upp problemet med att ställa hypoteser eller göra förutsägelser.  

Och det är något som många tycker är jätte svårt att acceptera att man inte har det 

rätta svaret från början. Det händer rätt så ofta att man har barn som bryter ihop 

och gråter för att de har gissat fel. När man gör hypoteser och man gör 

förutsägelser. Det är jättenyttigt att prata med dem om: hur jobbar en forskare eller 

en vetenskapsperson. (Kim)  
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Respondenterna använde olika begrepp för att beskriva sina naturvetenskapliga 

undersökningar så som laborationer, experiment och praktiskt arbete. Alex använde sig flitigt 

av begreppet praktiskt arbete medan experiment användes av Kim och laborationer var det 

ordet som Mika använde oftast.  

3.2 Vilka mål/syften har lärare med de naturvetenskapliga undersökningarna i 

årskurs f-3?  

I tabell 3 visas det som lärarna framför som mål/syften med naturvetenskapliga 

undersökningar på direkta respektive indirekta frågor. Under grupp A (intervjufråga 7 och 9) 

nämner alla respondenterna mål/syfte nummer 1, Komplettera teorin. Under resterande 

intervjudel (grupp B) återkommer Robin och Mika inte till detta mål/syfte. Kim däremot 

återkommer till samma mål vid sex olika tillfällen. Hen beskriver även att ... det praktiska 

upplevandet sedan knyts ihop med teorin. För bara teorin då flyger vi, tror jag, för högt över 

eleverna och att vi då missar jättemånga och går vi och bara gör det praktiska då blir det 

bara en kul grej.  

Tabell 3. Respondenternas mål/syfte med naturvetenskapliga undersökningar som lyfts fram 

under intervjufråga 7 och 9 (A) samt under resterande intervjufrågor (B).    

 
 Robin Mika Alex Kim Sam 

Mål/syften A B A B A B A B A B 

1 Komplettera teorin 1   2   1 3 1 6 1 3 

2 Ställa hypotes eller 

prövning av idéer 
1 1   2 1 1 1 3   3 

3 Lärande med alla 

sinnen 
  1 1   1 3 1 3 1 2 

4 Vetenskapligt arbete 

som metod 
2 3   1 1 4 1 6 1 5 

5 Kunskap om olika 

arbetsmetoder 
1 4     1 4 1 6 1 6 

6 Motivationsbidragare   1 2 2   1 1 6 2 3 

7 Kommunikativ och 

social kompetens 
            1 3   4 

Man kan utläsa att Kim tar upp alla sju syftena en gång var på de direkta frågorna. Hen 

återkommer under resterande intervju även till alla de sju syftena relativt många gånger. Mika 

däremot tar på de direkta frågorna upp tre syften. Under resterande intervju återkommer hen 

till ett av de syftena och tar upp två nya.  
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Spridningen, som framgår av tabell 3, tyder på att olika lärare lägger olika vikt vid skilda 

saker. Mika till exempel tar på de direkta frågorna upp tre syften och under den övriga 

intervjun tar upp två andra syften. Detta tyder på att Mika har en spridning i sina mål med 

naturvetenskapliga undersökningar, men att fokus inte ligger på kunskap om olika 

arbetsmetoder och kommunikativ och social kompetens.  

Kopplat till syfte nummer 2 Ställa hypotes beskrev Kim följande:  

Om man bara vågar göra sådana experiment som man vet hur det ska gå då lär man 

sig ju inget nytt. Och man måste våga testa och ha en hypotes och gissa att vi tror att 

det kanske blir så här. Nu undersöker vi och att det inte är katastrof eller dåligt eller 

fel när det blir annorlunda utan det är något man kan lära sig så mycket utav. 

Under avsnitten 3.3.1 redovisas fler resultat som är nära kopplat till syfte nr 3, Lära med alla 

sinnen. Samtliga respondenter beskrev positiva erfarenheter med att eleverna själva får vara 

aktiva under naturvetenskapliga undersökningar. Robin beskriver att eleverna ska: Få jobba 

med alla sinnen och se helheten mer än bara en liten del. 

Det syfte som tagits upp av alla respondenter under grupp A, förutom av Mika, är 4 

Vetenskapligt arbete som metod. Robin sa: lära sig hur en undersökning kan gå till. Hen 

påpekar det positiva i att elevernas eget arbete ger dem tillfällen att prova olika tekniker och 

därigenom bidra till vana och kunskap om naturvetenskapliga undersökningsmetoder. Kim 

och Alex beskrev progressionstanken som finns till grund för NO undervisningen.  

Mika exempelvis lyfte fram att man ibland använde sig av diskussion, hypotes, aktivitet, 

resultat och diskussion. Samtidigt som Kim och Robin exempelvis arbetar för att få in detta 

tankesätt som en del av all deras undervisning. … säga en hypotes, göra en undersökning, ett 

experiment, och sedan kolla hur det stämmer, hur blev resultatet?(Robin).  

Kopplat till syfte nummer 5, Kunskaper om olika arbetsmetoder, beskrev Kim sina tankar om 

progression i arbetet, att eleverna inte kan förväntas klara allt de första åren men att de med 

vägledning och stöttning kommer att göra det. Även Alex beskriver att det är en process där 

eleverna utvecklar sina förmågor.  

Att naturvetenskapliga undersökningar kan ses som, syfte nummer 6, Motivationsbidragare, 

framhålls av samtliga respondenter. De anger att elevernas egna aktiviteter är positiva för 

intresset för området. Mika säger att: … dels tycker de ju att det är roligt och jag tror ju att 

man lär sig mer när man har roligt också och inte bara sitta och lyssna på mig. Och 

framförallt att de lär sig mer av att få prova själva än att jag talar om för dem att så här är 

det. I avsnitt 3.3.1. återkommer resultaten till hur naturvetenskapliga undersökningar kan 

fungera som motivationsbidragare i skolan. 

I tabell 3 framkommer det också att det syfte som tas upp minst antal gånger är syfte nummer 

7. Kommunikativ och social kompetens. Det tas endast upp av Kim (A och B) och Sam (B). 

Kim säger att: Den kommunikativa förmågan är viktig … att lyssna, tala, argumentera och 

diskutera är väldigt viktiga delar och dessa övar vi hela tiden på ett helt naturligt sätt, inget 

konstlat utan att det kommer med helt naturligt så det tycker jag fungerar och är ett mål i sig.  
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3.3 Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare med naturvetenskapliga 

undersökningar i årskurs f-3? 

I tabell 4 åskådliggörs de kategorier som respondenterna lyfte under intervjuerna med 

betoning på möjligheter och utmaningar. Respondenterna fokuserade mest på möjligheterna 

med naturvetenskapliga undersökningar.  

Tabell 4. Kategorier med möjligheter och utmaningar inom naturvetenskapliga 

undersökningar som de intervjuade lärarna själva väljer att med beskriva.  

Möjligheter 
 Glädjen Glädje med skolarbetet, sprider sina kunskaper till andra utanför klassen 

Nyfikenhet Ta stöd av elevernas intressen 

Temaarbete Större perspektiv och djupare kunskap 

Alla sinnen Lära med hela kroppen 

Djur och natur  Förståelse för djur och naturs betydelse, att respektera och vårda dem 

  Utmaningar 
 

Mentala 
Inställning hos: lärare, kollegor och elever. Avsaknaden av tydliga svar till 
hypoteser. 

Praktiska 
Hitta rätt material, ekonomin, dåliga lokaler, för få vuxna, gruppernas 
storlek.  

3.3.1 Möjligheter 

Under möjligheter med naturvetenskapliga undersökningar nämner respondenterna både 

allmänna och specifika möjligheter. Till de mer allmänna hör tankar om att utgå ifrån 

elevernas eget intresse och stödja dem i att göra kopplingar mellan deras egen lekaktivitet till 

skolämnenas begrepp.  Detta exemplifieras med anekdoten som Sam berättar om när eleverna 

leker med vatten och bär i vattenpölar, att det är kemi som de håller på med:  

Sam: – Jösses vad ni håller på med kemi.  

Elev: Kemi? – Va eller vad då kemi?  

Sam: Ja ni håller ju på med olika blandningar. Ni håller ju på och klämmer i de här bären i 

vattnet och så ser ni det blir rött ja det är en blandning. Ja så ni håller på med kemi hela 

dagarna om ni tänker efter.  

Sam tog sedan med sig begreppet med blandningar in i klassrummet och förstärkte på så sätt 

kopplingen mellan elevernas aktivitet och naturvetenskapens arbetsområde. Hen visar i 

exemplet på möjligheten att fånga eleverna i leken och ta tillvara på deras intresseområden 

och göra dem viktiga för skolan. Kim, Sam och Robin beskriver var för sig vikten av att våga 

diskutera utifrån elevernas intressen och därigenom få dem mer intresserade.   

Robin betonar att det praktiska arbetet med undersökningar i sig kan fungera som en 

bidragande orsak till ett ökat intresse. Hen är den som är tydligast med exakt vad som kan 

bidra till ett ökat intresse medan de andra respondenterna är mer generella i sina berättelser. 

Om eleverna finner något intressant under utedagen, exempelvis en kotte som någon gnagt på, 

beskriver Robin det positiva med att låta eleverna fundera och diskutera vem som kan ha 

gnagt på den istället för att läraren genast berättar. Sam beskriver att enskilt arbete brukar 

utmynna i en gemensam diskussionsavslutning så att alla får ta del av varandras kunskaper. 
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Hen beskriver det som ett bra tillfälle att grupparbeta och att låta eleverna träna på samarbete 

och redovisning. Ett exempel på en lång klassrumsdiskussion som Sam haft är om papper är 

ett naturligt inslag i naturen eller inte. Mika redogör för att laborationerna ofta fungerar som 

ett bra diskussionsunderlag när eleverna försöker tydliggöra för sig själva vad som verkligen 

menas med begreppen som är i centrum för undervisningen. 

Glädjen 

Om möjligheter säger Kim att: Det är roligt, det är framförallt en möjlighet att få eleverna 

intresserade för att det är kul, för att det är roligt och det är spännande. Och det här att de 

kan få vara delaktiga och att de kan ge förslag och se olika utvecklingsmöjligheter och det 

gör att de själva blir intresserade och vill!  

Vikten av att ha roligt medan man lär sig är något som samtliga respondenter tog upp. Sam 

berättar om när eleverna säger till andra att: Det här har vi gjort och det var jätteroligt kom så 

får du se. Just det att eleverna känner glädje och nyfikenhet till skolarbetet och sprider det 

vidare. Att man lär sig mer när man har roligt är något som Mika återkommer till flera 

gånger under intervjun.   

En klar fördel för att något ska vara roligt är att det finns tid att bli klar med uppgiften. Ibland 

tar undersökningarna tid och resurser i anspråk men Robin poängterar att de ger så mycket till 

eleverna i form av engagemang och vilja att lära mer. Andra respondenters uttryck som ger 

stöd för detta uttalande är när eleverna själva får en aha-upplevelse eller kanske rent av ser 

något i världen som är fel och vill ändra på det. Att ge eleverna känslan av att kemi, fysik och 

biologi är intressanta och nyttiga ämnen där endast fantasin sätter gränser. Det roliga och 

spännande med NO är det som respondenterna vill förmedla. 

Nyfikenhet  

Här återkommer några av respondenterna till att väcka nyfikenhet och intresse hos eleverna 

och att kunna bygga undervisningen mer utifrån deras intressen samt göra det relevant för 

dem. Som en viktig del beskriver Sam att eleverna är med och upptäcker och får möta 

kunskapen på olika vis. På samma sätt behandlar Kim det positiva med att eleverna får 

insikten om att det är helt ok att pröva och testa igen om det behövs. Dessa tankar lyfts av 

samtliga respondenter. Sam betonar särskilt fördelarna med att eleverna får testa sig fram och 

hur det skapar lärtillfällen. Alex tar upp att eleverna själva ges tid och tillfälle att kunna se 

sammanhang och dra egna slutsatser. Robin uttrycker det som: Att man får aktivera sina egna 

tankar och inte bara få innehåll serverat.  

På samma tema beskriver Sam att Så nyfikenhetsfröet för att eleverna ska vilja forska vidare 

själva och att de ska vilja veta mer om området som arbetas med. Samtliga respondenter vill 

nå större och djupare förståelse hos eleverna för det de undervisar om. Att eleverna ska få se 

verkligheten och testa olika arbetssätt. Istället för att som Robin uttrycker det läsa text eller 

titta på någon film. Kim beskriver att hen arbetar med öppna frågor för att låta eleverna 

utveckla sina tankar och bli nyfiknare genom att de själva känner att de har svaren inom 

räckhåll.  

Temaarbete 

Att arbeta tematiskt är en möjlighet som tas upp av Kim, Robin och Sam. Dessa tre har sina 

egna klasser i de flesta ämnen och har därigenom en större möjlighet att kunna bestämma mer 
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över tiden i klassrummet. Sam beskriver även möjligheten att arbeta tematiskt över 

klassgränserna, och att använda temabitar för att låta eleverna bli något av experter på ett 

område. Robin ser gärna att man integrerar svenskan och matematiken i NO arbetet. Medan 

Kim påpekar vikten av att även synliggöra större perspektiv än bara det lilla vattendraget som 

studeras och även se till de större sammanhangen med väderproblem i Afrika exempelvis. För 

att summera visas här Robins avslutande reflektion: Att man får se verkligheten helt enkelt. 

Att det blir inte bara ett ord i en bok utan att man får se det ute i naturen eller i det här 

experimentet.  

Alla sinnen 

Det jag hör det glömmer jag  

Det jag ser det minns jag  

Det jag gör kommer jag ihåg 

Får du praktiskt göra en sak tror jag att det förstärker din kunskap om ditt 

lärande därför tycker jag att det är bra med undersökande och praktiskt arbete i 

den mån det går. (Alex) 

Detta citat från intervjun känns representativt för Alex och alla respondenter var inne på detta 

område under intervjuerna. Sam uttrycker sig så här: användandet av alla sinnena gör att man 

närmar sig kunskapen. Kim: att få undersöka och använda sina sinnen för att komma 

närmare kunskapen. Robin: lärande på flera sätt. Mika: Hands on kunskap. Robin poängterar 

att eleverna ska få undersöka teorin praktiskt och därigenom få en större förståelse för det 

som vi arbetar med. Både Kim och Robin beskriver de positiva möjligheterna för eleverna 

som har lite svårare med de teoretiska delarna att få vara mer praktiska och handfasta. Andra 

respondenter är inne på liknande spår men uttrycker sig inte så tydligt som dessa två.  

Djur och natur 

Sam och Robin ger också uttryck för andra möjligheter som de vill förmedla till eleverna 

genom arbetet med naturvetenskapliga undersökningar. De tar båda upp att eleverna kan ges 

chansen att möta djur de annars inte träffar på och få möjligheten att se att alla djur har ett 

egenvärde som gör att människan behöver respektera dem. Försöka få dem att förstå att alla 

djur är levande varelser och de ska man vara rädd om. (Sam)  

 

3.3.2 Utmaningar 

Mentala  

En grupp utmaningar som respondenterna tar upp är egna negativa känslor och minnen ifrån 

deras egen tid som elever på högstadium och liknande. De berättar att de själva eller deras 

klasskamrater upplevde NO som svårt, trist och krångligt. Liknande tankar finns även idag 

hos några kollegor. De lyfter även att vissa elever ser NO som svårt eller konstigt. Ytterligare 

en utmaning är att eleverna tycker det är jobbigt att det inte finns tydliga svar utan att 

hypoteserna är just hypoteser.  

Något som också lyfts upp är den behandling som NO haft i skolan under en längre tid. Kim 

och Sam beskriver båda två att NO tidigare inte har varit prioriterat på enskilda skolor. De 

säger också att det kan vara svårt att få kollegorna att se betydelsen av bra NO undervisning.  

… en jättestor utmaning är att det inte fylls på med nya kollegor underifrån. Tittar 

man på om ett tag ... Stor lärarbrist! speciellt inom NO ämnena. De är väldigt få som 
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går ut. Så vi som redan jobbar kommer att få ta på oss mer och utbilda oss ännu mer 

inom det här. (Kim) 

Praktiska 

Utmaningen med att hitta rätt material för de naturvetenskapliga undersökningarna var olika 

stor beroende på vilken kommun som skolorna tillhörde. Eftersom en av kommunerna hade 

flertalet NTA-lådor hade de inget stort problem med extra materialkostnader och anskaffning 

av material. I den andra kommunen däremot beskriver respondenterna det som en utmaning 

att finna bra material till rätt pris inom rimlig tid. En utmaning är att få pengarna att räcka till 

det material som man önskar, speciellt när man har ämnet för första gången på en skola 

berättar Mika. Kim berättade att hen ibland samlat saker i tre veckor för att kunna genomföra 

vissa undersökningar och ibland haft så svårt att finna allt som behövdes så hen istället 

genomfört undersökningen medan eleverna endast fått observera. De respondenter som hade 

NTA-lådor på skolorna framhöll att dessa endast var ett stöd och att de även använde sig av 

andra material för sina undersökningar.  

Skolans lokaler är ett problem som Kim och Mika tar upp. När man är flera vuxna vid 

undersökningarna blir det lättare för lärarna att stötta eleverna så att fokus hålls på 

utbildningsämnet säger Alex. Även Robin tar upp elevgruppernas storlek som en praktisk 

utmaning. 
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4 DISKUSSION  

I denna del sammanfattas först resultaten som redovisas i studien och därefter diskuteras 

metoden som använts för att nå resultaten i studien. Vidare diskuteras de resultat som 

framkommit i studien i förhållande till teoriavsnitt som tagits upp tidigare i texten för att 

besvara studiens frågeställningar och syfte. Avslutningsvis kommer några rader om praktisk 

tillämpning och fortsatta undersökningsområden.  

4.1 Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att undersöka några lärares syn på naturvetenskapliga 

undersökningar och hur de beskriver sitt arbete med dem. Vidare undersöktes vilka mål/syften 

som lärarna uttryckte att de hade med undersökningar. Lärarna intervjuades även om vilka 

möjligheter och utmaningar de särskilt upplever på när det kommer till naturvetenskapliga 

undersökningar.  

Lärarna i den här studien använder mellan drygt 30 % upp till 75 % av undervisningen i NO 

till naturvetenskapliga undersökningar. I resultatdelen framgår att alla respondenter använder 

sig av naturvetenskapliga undersökningar både med och utan prövning av hypotes och idéer. 

Det framgår också att några av dem använder de olika begreppen, praktiskt arbete, 

laborationer och experiment utan en tydlig tanke på innebörden av begreppen.   

Vidare visar resultatet att respondenterna har flera olika mål med naturvetenskapliga 

undersökningar. Exempelvis beskriver alla respondenter att aktiviteten ska hjälpa till att 

komplettera teorin medan endast två av respondenterna lyfte målet med att eleverna skulle 

träna sin kommunikativa och sociala kompetens.  

Alla respondenterna valde att fokusera på de möjligheter som de ansåg att naturvetenskapliga 

undersökningar ger. Respondenterna betonade positiva möjligheter med NO undervisning 

exempelvis elevernas glädje och nyfikenhet till att få utforska ämnena. Temaarbeten var något 

som flera tog upp som något som gav eleverna chans till fördjupade kunskaper och intresse. 

Något annat som alla respondenter tog upp var fördelarna med att eleverna får använda alla 

sina sinnen för att utveckla sin kunskap. Utmaningar som respondenterna tog upp var bland 

annat vissa lärares personliga inställning till NO. En del andra lärare tycker att NO är svårt 

och otäckt att undervisa i. En praktisk utmaning är att hitta bra material som räcker till hela 

klassen.  

4.2 Diskussion om metod, urval, insamling och process    

Genom användandet av kvalitativa intervjuer har respondenterna fått komma till tals och 

beskriva sina egna tankar. Respondenter eftersöktes noggrant och mycket tid lades på att finna 

fler än de som till slut deltog i studien. Genom att respondenterna kom från olika 

rektorsområden och har olika lång yrkeserfarenhet gav intervjusvaren en bredd trots fåtalet 

respondenter. Eftersom undersökningen bygger på ett litet antal intervjuer kan resultaten inte 

generaliseras till en större population.   

Kvalitativa undersökningar är starkt bundna till tillfället när de sker, eftersom de bygger på 

respondenternas erfarenheter och egna tankar. För att få så god tillförlitlighet i studien som 

möjligt har ledande frågor undvikits och transkriberingen har varit noggrann. En anledning till 

att jag sökte följa intervjuschemat var att jag ville att respondenterna skulle ha så lika 
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intervjusituationer som möjligt. Upplägget på intervjufrågorna gav utrymme för 

respondenterna att uttrycka sig relativt fritt. Respondenter kan ändra sin åsikt under intervjun 

och svara på olika sätt på samma fråga under en och samma intervju (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vid två av intervjuerna valde respondenterna själva att återvända till sina svar på en 

tidigare fråga för att förtydliga vad de menade. Detta förändrade inte resultatet utan gav en 

klarare bild av vad respondenterna menat.  

Som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver så är intervjuaren och dennes kvalitéer 

avgörande för intervjuernas utgång. Intervjuaren behöver vara fokuserad på respondenten och 

lyssna noga för att kunna komma med lämpliga följdfrågor. Som tidigare berörts påverkar 

intervjuaren respondenterna på olika sätt oavsett önskan om det vid direkta intervjuer 

(Bryman, 2006). Eftersom jag själv inte är en van intervjuare lärde jag mig snabbt att jag 

behövde beskriva examensarbetet tydligt för respondenterna innan intervjun började. Jag 

försökte att vara neutral gentemot respondenterna samtidigt som jag sökte spegla deras 

berättelser för att de skulle känna att de berättade något viktigt och intressant för mig.  

I analysen av data rörande de två första frågeställningarna användes kategorier som i stora 

drag utgick från Hult (2000). Den första frågeställningen strukturerades utifrån användandet 

av hypotes eller prövning av idéer under naturvetenskapliga undersökningar. Den andra 

frågeställningen följde till viss del Hults sju syften (2000) med vissa modifieringar som 

beskrivits under 2.4. En svårighet som uppkom vid analysen av den andra frågeställningen var 

att jag efterfrågat respondenternas mål med naturvetenskapliga undersökningar under 

intervjuerna. Det var ibland svårt att skilja på specifika mål och övergripande syften och 

därför användes respondenternas samtliga svar både vad gäller mål och syften. Detta kan 

kanske skapa en viss osäkerhet hos några läsare. I den tredje frågeställningen behövde jag 

själv formulera kategorier. För att göra det satte jag upp kravet om att minst två respondenter 

skulle ta upp området för att en kategori skulle bildas. Detta gör att om någon annan skulle 

kategorisera mina insamlade data skulle de kanske se andra strukturer än vad jag skapat. 

Resultatet ger en viss bild av hur ett antal respondenter ser på samt arbetar med 

naturvetenskapliga undersökningar. Det är möjligt för någon annan att upprepa studien men 

eftersom resultaten bygger på kvalitativa intervjuer blir antagligen resultatet något annorlunda 

då respondentantalet varit relativt lågt.   

4.3 Hur beskriver lärare sitt arbete med naturvetenskapliga undersökningar?  

Avsikten var att synliggöra vilka naturvetenskapliga undersökningar några lärare använde sig 

av i sin undervisning. Gemensamt för alla respondenterna är att de använder sig av både det 

som enligt Hults definition klassas som naturvetenskapliga undersökningar som innehåller 

prövning av hypoteser samt inte innehåller hypoteser, det vill säga experiment och 

laborationer. Resultatet tyder på att laborationer är vanligare förekommande än experiment i 

den undersökta gruppen av lärare. 

När respondenterna beskrev naturvetenskapliga undersökningar så använde var och en av dem 

genomgående ett av begreppen. Några respondenter talade om laborationer. Några talade om 

experiment och några om praktiskt arbete. Eftersom praktiskt arbete enligt Hult själv är ett 

luddigt och svårt område diskuteras begreppet inte i detta arbete. Det känns som att 

respondenterna inte är vana vid att använda sig av specifika uttryck för vad de olika delarna 

inom naturvetenskapliga undersökningar är. När begreppen används synonymt och 

oreflekterat beror det på att läraren inte ser vikten av att särskilja de olika begreppen (Hult, 

2000; Högström, 2009).  
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En av respondenterna visste först inte vad naturvetenskapliga undersökningar var och 

skrattade till när jag nämnde ordet experiment. Samtidigt så beskriver hen utförlig hur de 

brukar arbeta med att formulera en hypotes och sedan undersöka vad som händer när man gör 

olika saker och ser vad som faktiskt hände. Med stöd av Hult (2000) betraktar jag det som 

experiment. De vetenskapliga begreppen användes inte av denna lärare. En av respondenterna 

beskriver flera olika naturvetenskapliga undersökningar som de brukar genomföra i klasserna. 

Hen tar upp praktiska aspekter, beskriver rena laborationer som tränar eleverna på att följa ett 

”recept” för att nå fram till ett visst slutresultat. Läraren benämner också experiment där lärare 

och elever ställer hypoteser och diskuterar resultat. Det är ett exempel på en respondent som 

är noggrann med att benämna de olika begreppen rätt. Sammanfattningsvis använder 

respondenterna helst ett av de olika begreppen: praktiskt arbete, laborationer eller experiment 

och visar därmed en viss otydlighet när de beskriver sina undersökningar.  Men de har ändå 

tydliga upplägg där de beskriver hur de olika undersökningarna går till. Varken läroplanen 

(Skolverket, 2015) eller kommentarsmaterialet till läroplanen (Skolverket, 2011 a, b, c) anger 

att elever i de lägre årskurserna behöver kunna de olika begreppen men för yrkeskåren 

underlättar det med en gemensam vokabulär för att kunna samarbeta och delge varandra 

kunskap. Oskarsson (2011) beskriver hur ett ökat samarbete mellan lärare skulle utveckla 

undervisningen framåt så den blir mer relevant och betydelsefull för eleverna. Han beskriver 

också hur viktigt det är att lärare inte isolerar sig utan fortsätter att diskutera och dela med sig 

utav sina erfarenheter.  

Skillnaden mellan experiment och laborationer är enligt Hult (2000) ställandet av en hypotes. 

För eleverna är det både en viktig och svår del att greppa och kunna behärska arbetet med 

hypoteser (Johansson & Wickman, 2013). Elever behöver lära sig att det inte är ett fel i sig att 

ställa en hypotes som inte stämmer (Johanson & Wickman, 2013). Utan att en hypotes är just 

en hypotes och inte ett slutgiltigt svar utan något som ska prövas (Johansson & Wickman, 

2013). Respondenterna ser ett problem med att få eleverna att känna sig bekväma med att 

ställa hypoteser, gissningar och förutsägelser eftersom eleverna gärna vill ha rätt svar.    

4.4 Vilka mål/syften har lärare med de naturvetenskapliga undersökningarna i 

årskurs f-3?  

I resultatet gjordes en uppdelning av respondenternas svar utifrån sju mål/syften med 

naturvetenskapliga undersökningar. Detta för att söka tydliggöra om det fanns någon skillnad 

på vad de utryckte för mål och syften vid direkta respektive allmänna frågor om mål med 

naturvetenskapliga undersökningar. De direkta intervjufrågorna var: 7. Kan du beskriva vad 

har du för mål med de olika naturvetenskapliga undersökningarna inom årskurs f-3? Och 9. 

Kan du beskriva vad hade du för mål med föregående uppgift? (syftande till intervjufråga 8). 

Lärare lyfter olika mål med specifika naturvetenskapliga undersökningar som de själva tar 

upp. Detta är ett försök att se vad för olika mål som tas upp och om de har likartade tankar om 

mål och syften eller inte. När lärarna talar om långsiktiga mål är de ofta egentligen att betrakta 

som syften. Syften har ofta ingen mätbar slutprodukt utan består av flera delmål (Birgersson, 

2001). Ett mål är ofta mätbart och faktiskt (Birgersson, 2001). I denna text gör jag ingen 

skillnad på vad som är att betrakta som mål eller syften.  De flesta målen som tas upp är 

långsiktiga. En aspekt av respondenternas svar är att de som lärare är vana vid att formulera 

sina mål i olika lokala läroplaner och liknande dokument. Olika mål är något som lärare alltid 

måste förhålla sig till.  

Det första syftet, Komplettera teorin, tas upp av alla respondenter. Här ser man att alla 

respondenter lyfter upp att naturvetenskapliga undersökningar kompletterar teorin. De anser 
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att undersökningar bidrar till en ökad förståelse för de fenomen som det fokuseras på. 

Naturvetenskapliga undersökningar används för att knyta samman teori och praktik 

(Högström, 2009). Han anger att det är ett framträdande mål även i hans undersökning. 

Genom att knyta samman teori och praktik försöker man nå flera elever. Ett syfte med NO 

undervisningen är att eleverna ska se helheten och kunna använda sig av ämnesspecifika 

begrepp för att kunna beskriva olika fenomen och händelser (Skolverket, 2015).  

Det andra syftet, Ställa hypotes, innebär att eleverna tränas på att formulera hypoteser och 

mål, beskriver alla respondenter. Det sker antingen då de använder begreppet hypotes eller då 

de beskriver sitt konkreta arbete. Samtliga respondenter beskrev någon gång under intervjun 

att eleverna ska tränas på att ställa hypoteser. Att vissa inte använde begreppet hypotes kan 

bero på att begreppet inte nämns i läroplanen från 2011 (Johansson & Wickman 2012) utan 

endast i kommentarmaterialet till kursplanerna i fysik och kemi (Skolverket, 2011b; 

Skolverket, 2011c). Det påpekades att elever kan ha svårighet med att förstå att hypoteser är 

en form av gissning och därmed saknar svar som är antingen rätt eller fel. Detta beskrevs som 

ett problem av respondenterna till detta examensarbete och stämmer med litteraturen 

(Johansson och Wickman, 2013). Att elever kan ha svårt att förstå och ställa hypoteser kan 

vara en anledning till att Kommentarmaterialet till kursplanen i fysik (Skolverket, 2011c) 

beskriver att eleverna ska börja med att genomföra enkla undersökningar och först i årskurs 7-

9 formulera, genomföra och utvärdera undersökningar på ett vetenskapligt sätt med stöd av 

bland annat hypoteser. Forskning visar att på vissa skolor så arbetas det inte med att eleverna 

får formulera hypoteser (Skolinspektionen, 2012). Eleverna behöver få öva sig på att se 

sammanhang och strukturer när de ska träna sig på att ställa hypoteser (Skolinspektionen, 

2012). I Skolinspektionens undersökning framkommer att en del skolor inte stöttar eleverna 

med det arbetet utan att de istället låter eleverna göra gissningar som saknar rimlighet. 

Gissningarnas orimlighet kan bero på att eleverna saknar helhetsbild vid de 

naturvetenskapliga undersökningarna (Skolinspektionen, 2012).  

Det tredje syftet, Lärande med alla sinnen, diskuteras mer i avsnitt 4.5.1. Samtliga 

respondenter beskrev fördelar för eleverna när de får arbeta med flera sinnen. Dessa tankar 

stämmer väl överens med Högströms et al. (2006) beskrivningar. I läroplanen framgår det att 

elever ska få lära sig genom att vara aktiva i undersökningar och det är något som samtliga 

respondenter arbetar med i varierande omfattning. Genom att arbeta med alla sinnen får 

eleverna chansen att se större helheter och samband enligt några av respondenterna.  

Det fjärde syftet, Vetenskapligt arbete som metod, och det femte syftet, Kunskap om olika 

arbetsmetoder, är de två mål som respondenterna återkommer till flest gånger under alla 

intervjuerna. Detta torde avspegla att de anser att det grundläggande arbetet om själva 

arbetsmetoderna är viktigt att förmedla till eleverna. Grundstrukturen med naturvetenskapliga 

undersökningar lyfte respondenterna fram på olika sätt. Ett var hur man formulerar 

frågeställningar. Vad tror jag resultatet blir? Vad blev det? Är det rimligt? Det finns flera 

positiva fördelar med att låta eleverna genomföra undersökningar i olika ämnen eftersom det 

gör eleverna mer vana vid arbetsformen och de ser att det fungerar i olika ämnen (Högström, 

2009). I kursplanerna för NO ämnena betonas betydelsen av att eleverna får träna på att 

använda kunskapen för att på så sätt göra den till sin (Skolverket, 2011a).  

Det femte syftet, Kunskap om olika arbetsmetoder, innehåller bland annat respondenternas 

tankar om progressionen i naturvetenskapliga undersökningar detta belystes av de två 

respondenter som har undervisat många år. Att NO undervisningen bygger på ett 

progressionstänkande framkommer tydligt när man tittar på de kunskapskrav och 

instruktioner som lyfts fram i respektive kommentarmaterial till de tre olika ämnena 
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(Skolverket, 2011 a, b, c). De tidigare årskurserna ska utgå ifrån elevernas närområde och 

deras egen vardag för att högre upp i åldrarna bli mer abstrakta. Kanske har de respondenter 

som undervisat i NO mindre än två terminer ännu inte hunnit se utvecklingen mellan 

årskurser och den utveckling som sker. Elever behöver lära sig hur de naturvetenskapliga 

undersökningarna går till med forskningsfrågor, hypoteser och diskussioner (Johansson & 

Wickman, 2013). Det är ett långsiktigt mål.  

Det sjätte syftet, Motivationsbidragare, diskuteras mer under 4.5.1. Alla respondenterna tog 

upp att naturvetenskapliga undersökningar kan vara motivationsbidragare till elevernas 

intresse att vilja veta mer och själva undersöka olika fenomen. Tankar som passar väl ihop 

med Skolverkets kommentarmaterial för kemi som beskriver att eleverna ska uppmuntras och 

söka kunskap (Skolverket, 2011b).   

Det sjunde syftet, Kommunikativ och social kompetens, togs bara upp av två respondenter 

under intervjuerna, något som jag själv finner förvånade eftersom den kommunikativa 

förmågan är både intressant och viktig. I litteraturen framgår att diskussioner och samtal är en 

viktig del inom NO undervisningen (se bland annat; Hult, 2000; Högström, 2009; Johansson, 

2012; Skolverket, 2015).  Även i läroplanen framgår det kommunikativa som ett tydligt mål: 

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka 

och framställa texter… med naturvetenskapligt innehåll. (Skolverket, 2015, s. 169) Här anges 

det tydligt att samtalet, kommunikationen är viktig för NO i skolan. Jag tolkar även detta som 

att några av respondenterna har dolda mål med naturvetenskapliga undersökningar. Det vill 

säga mål som tränas under hela skoldagarna inte bara under NO lektionerna. Hult (2000) 

beskriver Hegartys tankar om att en laboration endast bör ha ett syfte men beroende på syftet 

eller målets karaktär kan dessa dubbla mål samverka. Det finns både billigare och bättre sätt 

att träna kommunikation och samarbete på anser Hult (2000). Samtidigt kan man betänka att 

det är skillnad på att lära sig om exempelvis friktion och sociala spelregler i grupp. Så det kan 

underlätta att inte sätta ihop alltför utmanande grupper vid naturvetenskapliga undersökningar 

eftersom det riskerar att flytta fokus från naturvetenskapen. Sociala och samarbetande mål bör 

inte vara det som motiverar aktiviteten (Högström, 2009). Att respondenterna i denna studie 

resonerar på liknande sätt kan vara anledningen till att de inte tog upp det kommunikativa och 

sociala som ett mål. Skolverket (2015) anger att Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga. (s. 9) 

4.5 Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare med naturvetenskapliga 

undersökningar i årskurs f-3? 

Samtliga respondenter fokuserade på elevernas positiva upplevelser med naturvetenskapliga 

undersökningar i skolan. Möjligheten att naturvetenskapliga undersökningar kan ha positiv 

inverkan på den lärandes motivation och engagemang för att lära mer inom naturvetenskap 

och teknik är något som Hult (2000) tar upp. Att genomföra naturvetenskapliga 

undersökningar av motivationsskäl är också något som alla respondenterna tar upp i olika 

delar av intervjuerna. Även respondenternas egen glädje och intresse för NO är en möjlighet 

för naturvetenskapliga undersökningar, eftersom det är just lärarna själva som utformar och 

planerar undervisningen. Glädjen med skolarbetet, ta stöd av elevernas intressen och att 

eleverna får möjligheten att lära med alla sinnen är andra aspekter som respondenterna tog 

upp. Utmaningarna som de tog upp var av olika karaktär så som lärares egna inställningar till 

NO som svårt och problemen med att hitta rätt material för undersökningarna.  
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4.5.1 Möjligheter 

Glädjen 

Flera respondenter beskriver möjligheterna med att kunna motivera eleverna genom glädje till 

aktiviteterna. De ser naturvetenskapliga undersökningar som en form av katalysatorer för 

elevernas intressen till skolämnena. Att känna att skolarbetet innehåller glädje och är roligt 

och intressant. Detta är något som Skolinspektionen (2012) betonar flera gånger eftersom de 

anser att det är en viktig del för att eleverna ska fortsätta intressera sig för naturvetenskap i 

samhället. Genom aktiva handlingar kan lärare söka fånga elevernas intresse för det som ska 

undervisas i (Ortlieb, 2014). Det är något som några av respondenterna återkommer till. En 

respondent berättar att Jag jobbar mycket för att fånga dem i leken eller i någon aktivitet. Och 

sedan koppla ihop det med teorin. Hen uttrycker vikten av att knyta ihop elevernas glädje med 

skolarbetet. Detta att fånga elevernas intressen och utgå från dem är en arbetsmetod som 

Skolinspektionen (2012) tar upp som ett viktigt utvecklingsområde för flertalet skolor. Även 

forskningen beskriver det positiva i att lärarna tar med sig elevernas egna aktiviteter in i 

klassrummet och gör dem centrala för undervisningen (Andersson och Gullberg, 2011). 

Endast några få respondenter tog upp att se elevernas egna spontana vetenskapliga aktiviteter 

och belysa dem.  

Nyfikenhet 

Respondenterna framhöll att naturvetenskapliga undersökningar kan fungera som 

nyfikenhetshöjare för eleverna. Genom att ge eleverna tillfälle att vara praktiska och få 

genomföra olika saker upptäckter de själva. Skolan ska bidra till elevernas nyfikenhet och 

upptäckarlust, när eleverna blir intresserade kan de genomföra nya upptäckter själva 

(Skolverket, 2015). I PISA 2012 framgår det att andelen elever med intresse för att lära sig 

mer inom NO ämnena har sjunkit från 49 % i årskurs 4 till under 14 % i årskurs 8 

(Skolverket, 2013). Värt att notera är att dessa elever inte hade den nu rådande läroplanen från 

2011 (Skolverket, 2013).  

Några av respondenterna angav att de försökte utgå ifrån elevernas intressen och locka 

eleverna till att söka mer kunskap om det aktuella kunskapsområdet. De försökte på så sätt 

göra undervisningen relevant och aktuell för eleverna. Skolverket (2011b) beskriver att 

intresse och nyfikenhet ofta gör att eleverna har lättare för att söka kunskap om ämnet.   

Temaarbete  

De respondenter som var inne på fördelarna med temaarbeten beskrev bland annat att eleverna 

har chansen att bli experter på olika områden. En av respondenterna berättade om möjligheten 

att koppla samman NO undervisning med omvärlden för att kunna stödja eleverna i att göra 

kopplingar och visa på större perspektiv och djupare kunskap. Gustafsson (2007) beskriver 

fördelarna med detta förfaringssätt.   

Alla sinnen 

Som framgår i resultatet så tycker samtliga respondenter att en möjlighet med 

naturvetenskapliga undersökningar är att eleverna får arbeta med flera sinnen. 

Skolinspektionen (2012) anger att det är viktigt att eleverna får vara aktiva och själva 

genomföra undersökningar, bland annat för att de ska få en konkret förståelse för 

naturvetenskapliga arbetsmetoder. Hult (2000) beskriver att en av anledningarna till att man 

ska låta de lärande genomföra naturvetenskapliga undersökningar är att de ska få chansen att 
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lära med alla sinnen. Även Högström et al. (2006) beskriver att lärare ser positivt på att 

eleverna är fysiskt aktiva och får närma sig kunskapen med hjälp av bland annat lukt, känsel 

och hörsel. När man ser på både forskningen och resultatet i denna studie så överensstämmer 

de bra. Det är klarlagt att utan motivation så lär man sig betydligt sämre (Areskoug et al., 

2015).  

Djur och natur 

Skolans värdegrund bygger bland annat på att man ska respektera både våra medmänniskors 

egenvärde och vår gemensamma miljö (Skolverket, 2015). Två av respondenterna lyfte 

särskilt fram betydelsen av att eleverna får chansen att själva möta djur och natur för att på så 

sätt skapa egna kopplingar till dessa. Genom sådana aktiviteter finns chansen att eleverna får 

en ökad känsla för helheten och livets betydelse även hos djur och natur. Ett utav målen som 

Skolverket (2015) anger är att eleverna ska lära sig mer om närmiljö och några olika djur och 

växter. Men alla elever har inte en naturlig koppling till naturen och djurlivet. Det kan vara 

anledningen till att två respondenter särskilt såg naturvetenskapliga undersökningar som en 

möjlighet att delge eleverna detta. Att människan behöver omgivningen i form av djur och 

natur för att må bra.  

4.5.2 Utmaningar 

Mentala  

I resultatet beskrivs respondenternas tankar om kollegers attityder till NO och att de ibland 

kan vara en utmaning att handskas med. Skolinspektionen (2012) skriver om hur betydelsefull 

läraren och även skolledningens inställning till NO är. De anger att det är en avgörande faktor 

för vilken typ av NO undervisning som eleverna får samt hur mycket pengar som denna tillåts 

kosta. Att lärare själva kan vara en tröskel som kan försvåra för ett skolämne är något som 

bland annat Andersson och Gullberg (2011) tar upp. NO undervisningen består av olika 

ämnen och Skolinspektionen (2012) berättar om att lärares beskrivning av de olika delarna är 

beroende på hur många högskolepoäng de har i de olika ämnena.  Detta kan vara en av 

anledningarna till kollegors attityder till NO.  

Problemet med att lärare inte vill vidareutbilda sig inom NO tog en respondent upp. Hen 

angav att vissa lärare var låsta i sin inställning att NO var svårt och krångligt och därför inte 

ville satsa på mer NO kunskap. Även traditionen på skolorna kan vara en problematisk faktor 

(Skolinspektionen, 2012).  

Praktiska 

Att respondenterna har olika erfarenhet av att hitta bra material till naturvetenskapliga 

undersökningar beror till stor del på att de använder sig av olika undervisningsstöd. Några av 

skolorna har NTA-lådor som grund för de flesta undersökningarna. Det leder till att de inte 

behöver söka efter så mycket eget material. Andra skolor genomför flera egenplanerade 

undersökningar, vilket kan vara en tröskel att komma över för ovana lärare. I 

Skolinspektionens rapport ”Min blev blå!”– Men varför då? En kvalitetsgranskning av 

undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 från 2012 framgår olika lärares åsikter om 

färdiga undervisningslådor på två skilda sätt. Vissa lärare trivdes med dem och kände att de 

fick en större bredd på sin undervisning medan andra lärare snarare kände sig hämmade och 

var inte lika positivt inställda på det färdiga upplägget. Respondenterna i undersökningen 
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hade lite olika erfarenheter även de men ingen av dem byggde alla sina naturvetenskapliga 

undersökningar på färdiga lådor.  

Praktiska utmaningar som tas upp är bland annat problem med lokaler, brist på material, 

pengar, tid och elevgruppernas storlek. Att själv samla ihop allt det, exempelvis PET-flaskor, 

som behövs för en speciell laboration kan vara arbetsamt. En respondent beskrev att det förr 

hände att hen inte fick ihop tillräckligt med material till hela klassen och då istället valde att 

själv genomföra vissa laborationer och endast låta eleverna se på. Dessa praktiska problem är 

något som tillviss del har arbetats bort genom att skolorna fått ökade möjligheter att använda 

sig av de färdiga NTA-lådorna. De respondenter som hade NTA-lådor uttryckte uppskattning 

av dem. Dels för att de ger otrygga lärare en grund att undervisa ifrån och dels för det är 

möjligt att bygga vidare på fler undersökningar ifrån NTA-lådornas grund.  

4.7 Praktisk tillämpning  

Denna undersökning har gett mig bekräftelse på mina positiva tankar om arbetet med 

naturvetenskapliga undersökningar i årskurs f-3. Detta har skett på flera plan, både under 

själva intervjuerna där samtliga respondenter berättat villigt och inspirerande om sina 

aktiviteter och fördelarna med dem samt under mina litteraturstudier där jag fått en ökad 

insikt om arbetet med naturvetenskapliga undersökningar. En fördel med naturvetenskapliga 

undersökningar är det att elever erbjuds möjligheten att tillgodogöra sig kunskap på olika sätt 

och med flera sinnen. Samtidigt har jag fått ytterligare idéer dels på undersökningar att 

genomföra själv samt material och kurser som kan vidareutveckla mig inom området. 

Naturrutor är ett exempel på något som jag inte reflekterat över tidigare men efter att hört 

positiva berättelser känner att det vill jag också göra. Att det är viktigt att inte stanna upp i sin 

progression som lärare utan att fortsätta utvecklas och behålla både sin rörlighet och 

nyfikenhet inför ämnet skapar positiva effekter för både det egna jaget, kollegiet och framför 

allt eleverna.  

I intervjuerna framgår det att lärarna är positiva till naturvetenskapliga undersökningar och ser 

att de har flera positiva effekter på undervisningen inom NO. Det framgår också att lärarna 

använder undersökningarna på olika sätt, men med relativt likartade mål för elevernas 

lärande. Tidigare forskning visar att lärare ofta fokuserar mest på biologi inom NO. Denna 

undersökning har inte fokuserat på vilka ämnen som respondenterna beskriver men 

uppfattningen är att de flesta arbetar relativt lika med alla tre ämnena. Några av 

respondenterna anger att den goda spridningen av kunskapsinnehållet beror på det inarbetade 

systemet med färdiga NTA-lådor.  

Studien visar att lärare lägger vikt vid naturvetenskapliga undersökningar för att eleverna ska 

utveckla både lust och förmåga till lärande och knyta detta till teori. Eleverna behöver både de 

praktiska delarna av naturvetenskapliga undersökningar liksom de teoretiska för att kunna 

tillgodogöra sig helheten i undervisningen. Dessa tankar lyfts fram av samtliga respondenter 

på olika sätt. Personligen tror jag att det är just blandningen av olika naturvetenskapliga 

undersökningar som gör att man kan nå flera elever och ha en härlig variation på 

undervisningen. 

Resultatet visar bland annat att de fem intervjuade respondenterna har olika syften och mål 

med naturvetenskapliga undersökningar. Den spridning som finns gör att jag skulle vilja 

efterlysa ett ökat samarbete mellan undervisande NO lärare. Genom att samverka så kan man 

även vara med och skapa ett positivare NO klimat inte bara i klasserna utan på skolor och i 

större sammanhang. Jag håller med Oskarsson (2011) som beskriver att de enskilda lärarnas 
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isolering måste brytas och det måste ges plats åt utbyte av arbetsmetoder och idéer. 

Respondenterna som deltagit i studien förmedlar en tro på att utvecklingen och 

undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena går åt rätt håll.  

Två av de fem respondenterna har som mål att utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens under de naturvetenskapliga undersökningarna. De beskrev att den kommunikativa 

förmågan är viktig och när man studerar läroplanen och litteraturen framkommer det att den 

är grundläggande för en framgångsrik utveckling inom de naturvetenskapliga ämnena. 

Forskare som Hult (2000), Johansson (2012) och Nilsson (2012) beskriver alla betydelsen av 

att de undervisande är med och diskuterar med de lärande för att befästa begreppen och rikta 

de lärande till rätt terminologi. Något som jag anser viktigt att belysa är interaktionen och 

diskussionen mellan elever och lärare. Det är genom den som lärarna har möjligheten att rikta 

elevernas fokus på naturvetenskapen.   

Både litteraturen, exempelvis Jidesjö (2012), och några av respondenterna tar upp fördelarna 

med att utgå ifrån det som är aktuellt för eleverna. Det kan vara något som hänt på rasten eller 

från dagspress och liknande media för att göra undervisningen relevant och intressant. Detta 

är ett sätt som jag tror kan leda till att elever får en känsla och förståelse om att 

naturvetenskap är betydelsefull även för dem. Jag tror att med en bra grundinställning till NO 

och ödmjukhet inför allas olika personligheter finns det betydligt fler möjligheter med 

naturvetenskapliga undersökningar inom NO än vad det finns utmaningar. Som lärare kan det 

vara svårt att hitta vad som slår an på just de enskilda individerna men om man inte försöker 

lyckas man aldrig. Genom att våga testa och söka utmaningar och möjligheter kan man ge 

eleverna ett större intresse och ökad insikt om att det är de själva som står i begrepp att 

förändra världen. Inom naturvetenskapen finns det många nya upptäckter som bara väntar på 

att göras.  

4.8 Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning finns det som framgått tidigare i texten ett visst behov av 

ökad forskning om NO i de lägre årskurserna (Johansson, 2012; Skolverket, 2012). Det skulle 

kunna vara intressant att undersöka hur lärarnas mål och syften är kopplade till olika 

bedömningsfrågor.  

I denna undersökning var det en respondent som berättade att hen ägnade minst tid åt 

naturvetenskapliga undersökningar kopplat till biologi. I Skolinspektionens rapport från 2012 

framgår det att vissa osäkra NO lärare tenderar att lägga mer tid på de kunskapsområden som 

är mer bundna till biologi än de andra NO ämnena. Hur fördelningen av naturvetenskapliga 

undersökningar inom de olika NO ämnenas kunskapsområden är upp till och med årskurs 3 

kunde vara intressant att studera i ett större sammanhang.  

I TIMSS-studien framgår det att Sverige inte arbetar lika mycket undersökande i de 

naturvetenskapliga ämnena som andra länder. Samtidigt är samtliga respondenter positiva till 

att arbeta med naturvetenskapliga undersökningar. En undersökning om och hur elevers 

resultat skiljer sig inom Sverige beroende på hur stor del utav undervisningen som baserar sig 

på naturvetenskapliga undersökningar skulle kunna vara intressant att genomföra.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

 

 

1. Vad har du för utbildning?  

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3. Hur många undervisningstimmar har du inom de naturvetenskapliga ämnena i 

snitt per vecka?  

 

4. Kan du beskriva vad begreppet naturvetenskapliga undersökningar innebär för 

dig i din undervisning? 

 

5. Ungefär hur stor del av undervisningen inom No-ämnena låter du som lärare 

bygga på naturvetenskapliga undersökningar?  

 

6. Vilka typer av naturvetenskapliga undersökningar brukar dina elever få 

genomföra? 

 

7. Kan du beskriva vad har du för mål med de olika naturvetenskapliga 

undersökningarna inom årskurs f-3? 

 

8. Kan du beskriva en naturvetenskaplig undersökning som du varit med och 

genomfört i en elevgrupp (f-3)?  

 

9. Kan du beskriva vad hade du för mål med föregående uppgift? 

 

10. Vad ser du för möjligheter med naturvetenskapliga undersökningar i årskurs f-3? 

 

11. Vad ser du för utmaningar med naturvetenskapliga undersökningar i årskurs f-3? 

 

12. Vad vill du lyfta fram om de naturvetenskapliga undersökningarnas möjligheter 

eller utmaningar i årskurs f-3?  

 

13. Finns det någon del inom de naturvetenskapliga undersökningarna som du anser 

borde få mer eller mindre plats i årskurs f-3?  
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Bilaga 2 Mail till skolor och rektorer 

Hej  

 

Jag heter Ebba Jonsson och jag studerar nu sista terminen på Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Gävle. Mitt 

examensarbete på 30 hp handlar om lärares inställningar och tankar om naturvetenskapliga 

undersökningar för årskurs f-3. Arbetet kommer att bygga på strukturerade intervjuer med 

lärare. Givetvis kommer respondenterna och skolorna inte att kunna identifieras i texten. För 

att arbetet ska få en större giltighet vill jag gärna komma i kontakt med lärare som är 

verksamma inom olika kommuner.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad olika lärare har för syn på 

naturvetenskapliga undersökningar i årskurs f-3.  

Undersökningen försöker också klargöra vilka olika typer av naturvetenskapliga 

undersökningar som används och i vilket eller vilka syften just dessa används.  

Ytterligare söker arbetet till att uppmärksamma vad som driver lärarna till att använda just de 

strategier som de gör.  

 

Jag är nu i behov av lärare som arbetar med naturorienterade ämnen i årskurs f-3 för att 

intervjua. Jag hoppas att du kan vara mig behjälplig att antingen vidarebefordra mitt mejl till 

lärare som du tror kan vilja hjälpa mig eller svara mig med tips på lärare som jag själv kan 

kontakta.  

 

All hjälp och tips tas tacksamt emot.  

  

Vänligen  

 

Ebba Jonsson (studerande) 

XXX XXX XX XX    

mailadress 

 

 

Handledare 

Eva Kellner   

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Högskolan i Gävle 

XXX-XX XX XX 

mailadress 

 


