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Sammanfattning  

 

Följande studie har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med åtta lärare i de yngre 

åldrarna (förskoleklass till och med årskurs 3). En kunskapslucka gällande vilka syften 

lärare i de yngre åldrarna har med sin undervisning då ett undersökande arbetssätt 

används som metod har identifierats genom genomförande av en systematisk 

litteraturstudie. Dessutom är det problematiskt att begreppet undersökande arbetssätt har 

skilda innebörder i tidigare forskning. Detta har resulterat i att studiens syfte är att 

undersöka vad lärare i de yngre åldrarna menar är de huvudsakliga syften vid arbetet med 

ett undersökande arbetssätt för NO-ämnena likväl som att undersöka lärares syn på 

arbetssättet. Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna i studien ser arbetssättet som 

ett praktiskt, systematiskt samt teoretiskt arbetssätt där syftena med arbetet är att det ska 

vara elevaktivt, intresseväckande samt utveckla kunskaper och förmågor. Slutsatsen som 

dras efter genomförd intervjustudie är att lärarna uppfattar det undersökande arbetssättet 

som ett praktiskt arbetssätt där eleverna använder sig av material och av kroppen i sitt 

lärande. Lärarna har kännedom om vad ett undersökande arbetssätt innebär men deras 

uppfattningar skiljer sig stundvis åt. Dessutom använder samtliga lärare i studien 

arbetssättet utifrån liknande syften, det vill säga för att väcka intresse, utveckla förmågor 

samt att arbeta praktiskt.  Utifrån resultat och slutsatsen identifieras ett behov av vidare 

forskning kring samma ämne i ett större perspektiv för att få en större, generell bild av 

lärares uppfattningar och vad som faktiskt sker i undervisningen. 
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Förord 

Nu närmar sig slutet på vår grundlärarutbildning och vi står inför en sista och slutgiltig 

inlämning för att snart kunna titulera oss F-3-lärare. När vi ser tillbaka på vår fyra år långa resa 

mot detta mål fylls vi av både en enorm glädje inför allt fint vi upplevt, allt vi lärt oss och hur 

roligt vi haft på resans gång. En lättnad över att en tuff och intensiv period av våra liv snart 

kommer till en enda men också nervositet över att det snart är slut och vi kan titulera oss som 

nyexaminerade lärare. Under våra år som lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad har vi fått 

med oss väsentliga kunskaper som vi tar med oss ut som verksamma lärare. Bland annat har vi 

tillsammans genomfört en systematisk litteraturstudie och ett utvecklingsarbete med fokus på 

de naturorienterande ämnena i grundskolan. Just NO-ämnena ligger oss lite extra varmt om 

hjärtat och är anledningen till att vi nu skriver även följande examensarbete om just NO. Under 

studietidens gång har vårt intresse kring ämnet ökat och då framförallt med fokus på de 

laborativa och undersökande delarna av det.  

 

Under arbetets gång har vi återigen visat prov på vilket fantastiskt team vi är. Arbetet med allt 

från intervjuer till transkribering, analys och skrivande har fördelats så att vi båda har bidragit 

likvärdigt. Resan mot ett färdigt examensarbete har varit som en berg-och-dalbana och stundvis 

ganska tuff. Vi kommer nu dock ut på andra sidan och känner oss både stolta över oss själva 

och vår studie. För att ha varit med och gjort detta möjligt vill vi tacka våra kunniga och 

omtänksamma handledare Claes Malmberg och Heike Peter som har guidat, pushat och stöttat 

oss genom hela processen från insamlandet av empiri till färdigt examensarbete. Vi vill också 

tacka alla skickliga lärare som ställt upp på intervjuer och gjort arbetet möjligt! Ett stort tack 

också till Mikaela, Sara, Jessica och Madeléne, våra kunniga kurskamrater som stått för relevant 

och givande feedback. Även till Lisabeth och Isabella som framförde goda synpunkter vid 

opponeringen. Tack också till våra nära och kära som stått ut med att hamna på andra plats för 

att ge tid och rum för skrivandet. Till sist vill vi även rikta ett stort tack oss författare emellan, 

för ett job well done!  

 

 

Emelie Arvidsson & Mimmi Sjögren 

2018-07-02 
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Inledning  
I dagens samhälle är naturvetenskap en del av allt vi gör (Wickman & Persson, 2015, s.28). Vi 

använder resultaten av naturvetenskapliga kunskaper på olika sätt i vår vardag. Exempelvis när 

vi håller koll på schemat i kalendern och klockan som tickar på väggen använder vi kunskaper 

om astrologi och jordens rörelser för att förstå vår vardag. Våra dagliga liv består av så mycket 

naturvetenskap att vi kommer i kontakt med det hela tiden (ibid). Trots vikten av kunskaper i 

naturvetenskap påstår Anderhag (citerat i Björkman, 2015, maj) att intresset för ämnet är lågt 

hos elever och citerar en elev som beskrev sina upplevelser kring de naturorienterande ämnena, 

och påstod att “det är viktigt och intressant, men inte för mig”. I styrdokumenten står det att 

skolan ska vila på en grund som utgår ifrån elevernas lust att lära, deras nyfikenhet och 

utforskande (Skolverket, 2017, s.13). Samtidigt som det är ett krav att undervisningen ska vara 

lustfylld visar alltså Anderhags (Björkman, 2015, maj) studie att elever inte tycker att 

naturvetenskap är roligt eller elevnära. Däremot påstår Löfgren, Schoultz, Hultman och 

Björklund (2013) att elever som deltar i undersökande aktiviteter inom de naturorienterande 

ämnena tycker att ämnet är roligare än de elever som inte får möjlighet till det. Med 

utgångspunkt i ovanstående argument är det relevant att undersöka hur lärare beskriver sin syn 

på undervisning med fokus på det undersökande arbetssättet för att anpassa undervisningen till 

att passa alla elever och göra den lustfylld.   

 

I styrdokumenten (Skolverket, 2017) som lägger grund för all undervisning i svensk skola 

används flera olika benämningar på ett praktiskt arbetssätt i NO-ämnena. I alla delar av 

läroplanen för de olika naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) skrivs syftet fram 

på samma sätt med skillnad för ämnet. Exempelvis i ämnet biologi står det att syftet med 

undervisningen är att: “eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi” (Skolverket, 2017, s.159). 

Däremot används begreppet naturvetenskapliga undersökningar i centralt innehåll under 

rubriken metoder och arbetssätt där det står att läsa att undervisningen ska behandla “enkla 

naturvetenskapliga undersökningar” (Skolverket, 2017, s.160). Slutligen används dessutom 

begreppet undersökningar i kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre där 

det står att “utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla 

undersökningar [...]. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och 

andras resultat.” (Skolverket, 2017, s.163). Styrdokumenten benämner alltså det praktiska 

görandet inom NO-ämnena på olika sätt beroende på vilken del du tittar på.  

 

Att använda olika begrepp för arbetssättet är också synligt i aktuell forskning. Lunde (2014, 

s.36) framför att det inte finns en generell definition av begreppet undersökande arbetssätt och 

menar att man kan se på arbetssättet på skilda sätt. Det finns däremot mycket forskning om och 

definitioner av arbetssättet i aktuell forskning, vilken kommer presenteras under rubriken 

bakgrund. Däremot ligger fokus i dessa studier på forskares definition snarare än verksamma 

lärares uppfattningar. Med grund i avsaknaden av en generell definition samt styrdokumentens 

olika användning av begrepp på samma arbetssätt finns det en risk att det kan råda förvirring 

kring vad det egentligen innebär att arbeta undersökande i de naturorienterande ämnena. Om 
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inte läraren själv har förståelse för begreppens innebörd kanske inte undervisningen kommer 

att bidra till kunskap kring ett korrekt sätt att arbeta på.  

 

En kunskapslucka i form av avsaknad av forskning kring lärares mål och syften med ett 

undersökande arbetssätt riktad mot lärare i de yngre åldrarna, identifierades vid genomförandet 

av en systematisk litteraturstudie. I litteraturstudien undersökte vi vad forskning lyfter fram 

kring ett undersökande arbetssätt som språkutvecklande metod för elever i grundskolan 

(Arvidsson & Sjögren, 2017). Det krävs att läraren är medveten om vilka mål och syften 

undervisningen ska sträva mot för att arbetssättet ska fungera som metod för 

kunskapsutveckling (ibid). Att planera undervisning är en viktig del av läraryrket och för att 

skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt krävs en välplanerad och 

strukturerad undervisning som bygger på gällande styrdokument (Skolverket, 2011b, s.13). 

Med grund i att det är viktigt att vara medveten vid sin planering blir det relevant att undersöka 

vilka syften lärare i de yngre åldrarna säger sig ha med sin undervisning i NO, där det 

undersökande arbetssättet är metod. Detta för att säkra ett i stort sätt likvärdigt användande av 

arbetssättet i NO-undervisningen i svenska skolor. I och med att det är en metod som eleverna 

ska utbildas i och kunna använda sig av krävs det också att det finns ett relativt samstämmigt 

sätt att se på arbetssättet. Det vill säga, lärare behöver tolka metoden och dess användning på 

liknande om inte helt samma sätt. Detta för att uppnå de mål som skrivs fram i styrdokumenten 

med liknande utgångspunkt. 

 

Sammanfattningsvis identifieras ett problemområde i två delar vilka baseras på ovanstående 

presenterad forskning och övrig litteratur. Den första delen består av det faktum att läroplanen 

använder olika benämningar för det undersökande arbetssättet samt att det inte finns någon 

universell definition för detta arbetssätt i aktuell forskning. Det saknas dessutom forskning om 

hur lärare förstår arbetssättet. Beroende på hur lärarna förstår arbetssättet påverkas NO-

undervisningen på olika sätt. Genom att identifiera verksamma lärares uppfattningar om vad 

arbetssättet innebär blir det möjligt att få syn på lärares sätt att se på och beskriva arbetssättet. 

Denna kunskap kan då användas som ett underlag för kompetensutveckling inom NO-ämnena, 

för att säkerställa att svenska skolor erbjuder likvärdig utbildning. Om inte lärare ser på 

arbetssättet på samma eller liknande sätt kan det i förlängningen innebära att läroplanens 

bestämmelser om att elever ska utveckla sin förmåga att genomföra undersökningar i NO-

ämnena, inte uppnås på ett likvärdigt sätt på grund av lärares olika uppfattningar. Den andra 

delen av problemområdet innefattar bristen på forskning genomförd kring lärares syften i NO-

undervisningen i de yngre åldrarna. Med grund i detta och i relation till bristande forskning om 

lärares uppfattningar tänker vi att båda delar av studien kan leda till en medvetenhet som i sin 

tur utvecklar lärare och undervisning. 

 

Syfte och frågeställningar 
Med grund i ovanstående problemformulering syftar följande studie till att undersöka vad lärare 

i de yngre åldrarna (förskoleklass till och med årskurs tre) menar är de huvudsakliga syften vid 

arbetet med ett undersökande arbetssätt i NO-ämnena. Likväl som att undersöka lärares syn på 

ett undersökande arbetssätt. De frågeställningar som studien behandlar är följande:   
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• Hur beskriver lärare i de yngre åldrarna ett undersökande arbetssätt?  

 

• Vilka syften lyfter lärare fram som de främsta vid arbetet med det undersökande 

arbetssättet? 

 

Bakgrund 
Under följande avsnitt kommer studiens bakgrund med tidigare forskning presenteras. Studiens 

forskningsläge vävs samman med relevant övrig litteratur och artiklar för att få en 

sammanhängande, övergripande bild av den bakgrund som ligger till grund för studien. Genom 

denna studie behandlas det faktum att begreppet ett undersökande arbetssätt har skilda 

benämningar och innebörder. Därför behandlar följande avsnitt forskares definitioner och 

benämningar. Avsnittet som följer behandlar i sin tur vad forskning lyfter om mål och syften 

med undervisningen. 

 

Undersökande arbetssätt: vad är det? 

Undervisning i de naturorienterande ämnena har ur ett historiskt perspektiv skett på olika sätt 

(Europeiska kommissionen, 2007, s. 9–10). Europeiska kommissionen tillsatte en expertgrupp 

för att reda ut möjliga lösningar på barn och ungdomars sjunkande intresse för naturvetenskap. 

De sammanställde sina rekommendationer i en rapport i vilken de bland annat redogör för hur 

undervisning i de naturorienterande ämnena har skett ur ett historiskt perspektiv. De lyfter att 

det har skett deduktivt alternativt induktivt. Ett deduktivt tillvägagångssätt är när läraren 

föreläser om ett ämne där eleverna förväntas kunna hantera abstrakta begrepp. Det induktiva 

tillvägagångssättet är en sorts undervisning som tillåter laborationer och observationer som är 

lärarledda och som utgår från elevernas tankar och frågor. Det induktiva sättet kallas ofta 

inquiry based science education (IBSE) (Europeiska kommissionen, 2007, s. 9–10). Det finns 

alltså olika sätt att arbeta inom de naturorienterande ämnena och ett undersökande arbetssätt är 

ett sätt, men vad innebär det egentligen? I följande stycken ämnar vi reda ut var och ett av de 

tre begreppen: undersökande arbetssätt, naturvetenskapliga undersökningar och systematiska 

undersökningar. Innehållet i de tre underrubrikerna kan tyckas likt men är uppdelat utifrån 

forskarnas/författarnas benämning. Slutligen redogörs för begreppens likheter och skillnader.  

 

Undersökande arbetssätt  

Det svenska begreppet ett undersökande arbetssätt finns det flera engelska motsvarigheter till. 

De engelska uttrycken som kommer att behandlas i denna studie är: IBSE (Inquiry-Based 

Science Education), IBST (Inquiry-Based Science Teaching) samt IOA (Inquiry Oriented 

Approach). Samtliga engelska översättningar innehåller det engelska ordet inquiry. Begreppet 

översätts till svenska ord såsom undersökning, förfrågan och utredning (Oxford University 

Press, u.å.). Med andra ord innebär det att samtliga engelska begrepp har inslag av 

undersökande och utredande arbete, då de innehåller begreppet inquiry. De engelska uttrycken 

har även olika definitioner vilka förklaras närmre när de behandlas.  
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Lunde (2014) är en forskare som har skrivit fram tre olika sätt att se på begreppet undersökande 

arbete (inquiry-based science teaching). Han menar att man kan se på begreppet som en 

vetenskaplig process, en metod för att förmedla naturvetenskapligt ämnesinnehåll samt de 

förmågor som behöver behärskas för att kunna delta i en autentisk, naturvetenskaplig kontext. 

Det första perspektivet, att undervisa om en vetenskaplig metod, har fått störst genomslag i 

forskning (ibid). Johansson (2012) är ytterligare en forskare som har skrivit en 

doktorsavhandling med fokus på didaktiska val i NO-undervisningen, kopplat till ett 

undersökande arbetssätt. Forskaren använder begreppet undersökande arbetssätt och beskriver 

detta dels som en metod som går i en cykel med fyra olika delar (s.14). Cykeln inleds med en 

problemformulering i vilken eleverna formulerar frågor och en eller flera hypoteser. Därefter 

utförs en eller flera undersökningar som slutligen resulterar i att slutsatser dras kopplat till det 

inledande problemet och elevernas hypoteser. Johansson (2012) beskriver dels arbetssättet som 

en praktisk arbetsform där hon citerar National Reasearch Council som definierar begreppet 

inquiry som de aktiviteter genom vilka elever lär sig om naturvetenskapliga idéer likväl som 

hur vetenskapsmän studerar världen (s.20). Hon skriver att det finns olika mål, sammanställt 

utifrån tidigare forskning med ett undersökande arbetssätt. Dessa lyder: genomföra 

undersökningar, begreppsförståelse kring genomförande av en undersökning samt kännetecken 

för naturvetenskap, det vill säga naturvetenskapens karaktär (s.21).   

 

En liknande arbetsgång som den Johansson skriver fram har även Löfgren, Schoultz, Johnsson 

och Domino Østergaard (2014, s. 131) beskrivit i sin fallstudie. De använder en definition av 

begreppet undersökande arbetssätt som de översatt och fått inspiration av från forskarna Engle 

och Conant. De definierar ett undersökande arbetssätt som ett arbetssätt där fyra väsentliga 

delar har betydelse. Löfgren et al. beskriver den första delen som att utläsa ett problem utifrån 

ett naturvetenskapligt innehåll. Följt av den andra delen som innebär att eleverna får möjlighet 

att själva fundera kring hur problemet skulle kunna lösas, alternativt vilket eller vilka 

undersökningar som skulle kunna visa en lösning. Del nummer tre beskrivs som en del där 

eleverna får möjlighet att jämföra sina resultat med både naturvetenskapliga studier men också 

andra elevers resultat. Den fjärde och sista delen förklarar forskarna som att eleverna behöver 

erbjudas tid och relevant utrustning för att kunna genomföra ett undersökande arbetssätt. En 

annan aspekt utöver de fyra delarna som forskarna lägger vikt vid i arbetet med ett 

undersökande arbetssätt är kommunikation och diskussion. Det krävs diskussion mellan 

eleverna för att kunna lägga fram förslag på lösningar på problem, samt för att kunna jämföra 

resultat med andra grupper (Löfgren et al., 2014). 

 

Liknande definition använder även Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010) i sin 

intervjustudie där de intervjuat lärare om deras undervisning med koppling till ett undersökande 

arbetssätt. De använder sig av flera engelska motsvarigheter till begreppet ett undersökande 

arbetssätt, bland annat IBSE men också IOA (Inquiry Oriented Approach). Forskarna beskriver 

arbetssättet som ett praktiskt, elevaktivt arbetssätt som utgår från elevers frågeställningar där 

de själva ska hitta svar om naturen genom fältstudier eller experiment. Detta kopplar vi till 

Löfgren, Schoultz, Hultman och Björklunds (2013) studie där de observerat elever i årskurs 3 

när de genomfört naturvetenskapliga lektioner med stöd i ett arbetsmaterial från projektet 
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Naturvetenskap och Teknik för alla (NTA).1 De använder en definition hämtad från Harlen som 

beskriver IBSE (Inquiry-Based Science Education) som ett elevaktivt sätt att undervisa där 

elevers frågor och problemformuleringar är i fokus. Vidare skriver Löfgren et al. (2013, s.484) 

att IBSE syftar till att skapa en miljö där undervisningen är meningsfull och där eleverna kan 

utveckla sitt naturvetenskapliga sätt att tänka, samtidigt som de utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskapen. Vidare skriver Löfgren et al. (2013, s.484) fram en lista med 14 punkter 

hämtade från Harlen och Allende som beskriver undersökande aktiviteter, vilka vi kategoriserar 

enligt följande: att ställa och väcka frågor, att undersöka med hjälp av olika material, att 

kommunicera och att värdera resultat. Vi ser likheter mellan forskarnas beskrivning med det 

naturvetenskapliga arbetssättet och ovanstående beskrivningar av arbetet som cykler och steg-

för-steg-metoder.   

 

Naturvetenskapliga undersökningar 

Wickman och Persson (2015, sid. 193–195) beskriver det naturvetenskapliga arbetssättet som 

ett arbetssätt där fokus ligger på att lära sig en vetenskaplig metod. Forskarna har skrivit fram 

6 faser i arbetet vilka är 1) formulera en frågeställning, 2) formulera en hypotes utifrån 

frågeställningen, 3) designa ett experiment som kan besvara frågan och pröva hypotesen, 4) 

utifrån hypotesen förutse resultatet, 5) observationer av experimentet och 6) dra slutsatser 

utifrån experimentet. Även Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg (2017, s.15) beskriver 

naturvetenskapliga undersökningar som en arbetsgång, liknande den arbetsgång som beskrivs 

av ovan forskare. Areskoug et al. skriver att undersökningarna utgår från befintlig kunskap som 

ligger till grund för frågeställningar och formuleringen av hypoteser. Utifrån dessa planeras och 

genomförs undersökningen för att sedan bearbeta och analysera datan för att i slutändan dra en 

eller flera slutsatser utifrån dessa. Areskoug et al. lägger till skillnad från Wickman och Persson 

till ett steg i arbetsgången i form av att värdera felkällor och hur resultatet kan ha påverkats av 

dessa.    

 

Johansson (2012) beskriver naturvetenskapliga undersökningar likt Wickman och Persson samt 

Areskoug et al. och menar att arbetssättet innebär att eleverna ska utveckla förmågor. Dessa 

förmågor är bland annat att formulera hypoteser, att tänka kritiskt, att tolka data och att resonera. 

Utöver att utveckla dessa förmågor beskriver Johansson även att naturvetenskapliga 

undersökningar kan användas för att elever ska lära sig begrepp och fenomen.  

 

Systematiska undersökningar 

Synonymer till systematik är regelstyrt, konsekvent, organiserad och metodisk (Sinovum 

Media, u.å), vilket också beskriver arbetssättet systematiska undersökningar väl. Att genomföra 

systematiska undersökningar enligt en bestämd följd är en förmåga som underlättar språklig 

och ämnesteoretisk kunskap (Ekborg, 2016). Detta görs genom att genomföra olika typer av 

undersökningar såsom observationer eller olika typer av experiment. Systematiska 

undersökningar innebär att undersöka ett naturvetenskapligt innehåll utifrån en specifik 

                                                 
1 Läs om projektet Naturvetenskap och teknik för alla på http://www.ntaskolutveckling.se 
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arbetsgång bestående av olika delar. Ekborg beskriver ett elevaktivt arbetssätt där arbetsgången 

utgår ifrån en frågeställning utifrån vilken en eller flera hypoteser ställs som ska prövas i 

undersökningen. Utifrån frågeställningen och hypotesen planeras hur undersökningen ska 

genomföras. Därefter sker insamlingen av materialet alternativt undersökningen genomförs. 

Därefter sker en bearbetning av materialet vilket senare mynnar ut i ett resultat och en eller flera 

slutsatser. Slutligen genomförs även en utvärdering av undersökningen där diskussion förs 

kring metoden eller genomförandet. Genom hela processen dokumenteras de olika delarna för 

att i efterhand kunna förbättra och upprepa undersökningarna (ibid).  

 

Till sist lyfts den välkända filosofen Deweys forskning vilken Säljö (2015, s.75–77) synliggör. 

Dewey menade att uttrycket inquiry innebär ett sätt att arbeta på där man står inför ett problem 

som engagerar och därefter utformas ett systematiskt arbete för att reda i problemet. Processen 

avslutas sedan med en lösning som är begriplig och kan relateras till. Dewey beskrev till 

skillnad från ovanstående forskare inte inquiry som en undervisningsmetod utan betonade att 

det är ett systematiskt sätt att arbeta på. Han menade att arbetssättet används när man ställs inför 

problem i syfte att lösa dessa på ett systematiskt sätt (s.77).  

 

Likheter och skillnader mellan begreppen 

En skillnad mellan de tre begreppen undersökande arbetssätt, naturvetenskapliga 

undersökningar och systematiska undersökningar är att ett undersökande arbetssätt inte 

nödvändigtvis behöver behandla naturvetenskapligt innehåll. Metoden kan också appliceras på 

andra ämnen såsom exempelvis matematik. Genom att elever möter uppgifter i matematik där 

de självständigt behöver använda sig av olika kunskaper och material där de ges utrymme för 

att prova kan ett undersökande arbetssätt tillämpas (Skolverket, 2011a). Då denna intervjustudie 

enbart fokuserar på de naturorienterande ämnena blir det ingen praktisk skillnad mellan 

begreppen. Detta då arbetssätten, när de tillämpas i NO-ämnena innebär samma arbetsgång. 

 

Ytterligare en skillnad mellan begreppen blir synligt då Johansson (2012) skriver fram en 

särskiljning mellan ett undersökande arbetssätt och naturvetenskapliga undersökningar. Hon 

skriver som tidigare nämnt att det undersökande arbetssättet består av tre delmål, bland annat 

att genomföra naturvetenskapliga undersökningar. Vi väljer att utifrån Johanssons definition 

tolka det undersökande arbetssättet som en större helhet bestående av flera delar där 

naturvetenskapliga undersökningar är en del. Därmed finns det en skillnad mellan de olika 

begreppen. Samtidigt skriver Johansson fram en arbetsgång för ett undersökande arbetssätt som 

är lik den arbetsgång som Löfgren et al. (2014) skriver fram för samma arbetssätt, det vill säga 

det undersökande arbetssättet. Arbetsgången som beskrivits av både Johansson och Löfgren et 

al. är närapå identisk som forskare/författare beskriver som naturvetenskapliga undersökningar 

och systematiska undersökningar. Det vill säga, samtliga forskare beskriver samma 

tillvägagångssätt med formulering av frågeställningar, hypoteser, genomförande och slutsats 

men benämner arbetssättet olika. Varje forskare har olika tillägg runt omkring detta men 

stommen är densamma. Med grund i detta väljer vi att likställa begreppen undersökande 

arbetssätt, naturvetenskapliga undersökningar och systematiska undersökningar i denna studie. 

Vi kommer dock nästan uteslutande använda oss av begreppet undersökande arbetssätt. 
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Studier om undersökande arbetssätt 

Högström, Ottander och Benckert (2010, s.80) problematiserar användningen av ett laborativt 

arbete i NO-undervisningen då de menar att det ofta förefaller att genomförandet hamnar i fokus 

snarare än teoretiska ämneskunskaper. Forskarna beskriver ett laborativt arbetssätt med inslag 

av undersökande arbetssätt i sin studie där de intervjuat sju högstadielärare som undervisar i 

NO-ämnena (s.83). Samtidigt som föregående forskare problematiserar att ämnesteoretiska 

kunskaper hamnar i skymundan menar Wickman och Persson (2015, s.193–195) däremot att 

kunskapsstoffet hamnar i skymundan för arbetssättet för att ge eleverna en chans att lära sig en 

metod. Det vill säga hur de själva kan tillvarata sig kunskaper inom naturvetenskap för att så 

småningom kunna genomföra experiment och naturvetenskapliga studier självständigt. 

Forskarna lägger alltså vikt vid att eleverna ska lära sig en naturvetenskaplig metod likväl som 

ämnesteoretiska kunskaper (ibid). Dewey betonade däremot i sitt projekt Intelligent action att 

varken teoretiska kunskaper eller praktik kan ses som mer värd än den andra (Hartman, Roth 

& Rönnström, 2003, s.28–29). Tvärtom menade Dewey att för att kunskaper, eller erfarenheter 

som Dewey benämnde det, ska befästas krävs det ett samspel mellan aktivitet och reflektion. 

Det vill säga det praktiska görandet kräver teoretisk förankring och de teoretiska kunskaperna 

kräver ett praktiskt moment för att få ett sammanhang, en erfarenhet (ibid).   

 

Den internationellt kände forskaren Lemke (1990, s.ix) drar även han paralleller mellan teori 

och praktik. Detta när han beskriver begreppet talking science som enligt Lemke innebär mer 

än att bara samtala om naturvetenskap. Han beskriver talking science som att man observerar, 

analyserar, generaliserar, ifrågasätter och designar experiment. Enligt Lemkes definition 

innebär alltså att undersöka, eller designa experiment, att kunna prata naturvetenskap. I 

läroplanen (Skolverket, 2017) står det att både systematiskt genomförande och språklig 

kompetens i form av begreppslig förståelse är stora delar av de naturorienterande ämnena i de 

yngre åldrarna. Enligt Lemkes (1990) definition skulle det i så fall innebära att språk och 

undersökningar går hand i hand.     

 

Naturvetenskap är ett ämne som ständigt återkommer i vår vardag (Wickman & Persson, 2006). 

Det finns skilda anledningar till att lära sig naturvetenskap, både för att förbereda framtida 

naturvetare men också för att förbereda framtida samhällsmedborgare (Harlen, 2006, s.31). Ett 

syfte är att förbereda alla medborgare inför att delta i ett samhälle där det krävs grundläggande 

kunskaper inom naturvetenskap, för att kunna verka och ta beslut som rör naturvetenskapliga 

aspekter inom våra vardagliga liv. Harlen lägger vikt vid att framtida samhällsmedborgare 

behöver vara kunniga inom grundläggande naturvetenskapliga ämnen såsom exempelvis 

föroreningar, applicerbara kunskaper och respekt gentemot fakta och bevis. Författaren menar 

också att en vilja att fortsätta att lära sig är en viktig kunskap samhällsmedborgare i ett 

demokratiskt samhälle behöver besitta (ibid, s.31). 
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Lärares mål och syften  

Flertalet forskare har genomfört studier med liknande resultat inom området för lärares syfte 

och mål med undervisning i NO. Att väcka intresse och engagemang är viktiga komponenter i 

all naturvetenskaplig undervisning (Harlen, 2006, s.31). Att bedriva undervisning i NO-ämnena 

med syfte att vara intresseväckande får vi syn på i bland annat Berg, Löfgren och Erikssons 

(2007) studie som har genomförts som en observations- och intervjustudie med en lärare för 

årskurs 4. Detta med fokus på vilka intentioner läraren hade med sin undervisning i NO-ämnet 

kemi. Läraren som intervjuades hade just engagemang som huvudsakligt syfte för sin 

undervisning där ett undersökande arbetssätt var metod. Engagemang och ett lustfyllt lärande 

har även lyfts i intervjustudien där Högström, Ottander och Benckert (2006) intervjuat elva 

högstadielärare angående mål och syften med sin undervisning vid arbetet med laborationer. 

Deras studie skiljer sig från vår då forskarna har haft fokus på lärares mål likväl som syften för 

en specifik undervisningssituation. I vår studie har vi däremot enbart fokus på vilka syften lärare 

uppger att de har med sin undervisning i NO-ämnena. Högströms et al. studie anses ändå 

relevant som underlag för vår studie då den bidrar med ett gott exempel på lärares användning 

av undervisningsmetoden. Högström et al. presenterar i resultatet av sin studie att de ser fem 

teman för mål i undervisningen bland lärarna i studien. Dessa är: 1) utveckla förståelse för 

begrepp och fenomen, 2) att lära sig genomföra laborationer praktiskt, 3) att reflektera kring 

det laborativa arbetet, 4) väcka elevernas intresse och engagemang och 5) vardagsanknytning.  

 

Vissa likheter med resultatet i studien som Högström et al. (2006) har genomfört har även 

Johansson (2012) fått fram i resultatet i sin studie. Studien genomfördes som en intervjustudie 

där 20 lärare intervjuades om syften med sin undervisning. Resultatet bygger på lärares 

berättelser om sin undervisning och visar att lärare har olika typer av syften, vilka Johansson 

benämner som traditioner i undervisningen. Dessa traditioner är: faktaorienterad tradition, 

aktivitetsorienterad tradition, samarbetsorienterad tradition och kommunikationsorienterad 

tradition. I den faktaorienterade traditionen vilar fokus på att ta till sig ämneskunskaper och att 

komma fram till rätt svar i en given situation (s.41). Den aktivitetsorienterade traditionen är en 

tradition med fokus på estetisk och praktiskt arbete (s.41) medan den samarbetsorienterade 

traditionen innebär just att eleverna samarbetar med varandra. Detta för att kombinera 

faktakunskaper och elevernas engagemang då eleverna tycker att undervisningen är mindre 

tråkig när de är fria i sitt lärande (s.41). Till sist innebär den kommunikationsorienterade 

traditionen att elevernas intresse kombineras med ämnesinnehåll och arbetssätt för att leda till 

diskussioner (s.42).  

 

Sammanfattningsvis visar forskning att lärare har olika mål och syften med undervisning i de 

naturorienterande ämnena. Bland annat är det viktigt att förbereda barn och unga inför att verka 

i ett demokratiskt samhälle. Lärarna i studierna vittnar om att målen för deras NO-undervisning 

bland annat är att skapa intresse för ämnet, samarbeta, genomföra laborationer, kommunicera, 

utveckla förståelse för ämnesinnehåll och att kunna koppla ämneskunskaper till 

vardagssituationer.  
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Metod 
Under detta avsnitt presenteras studiens metod vid insamling av empiri, urval och analys. Här 

presenteras även de etiska aspekter som tagits hänsyn till under hela processen, från 

insamlandet av empiri till färdig text. Avsnittet avslutas med en diskussion kring metoden och 

kritiska aspekter som kom fram.   

 

Insamlingsmetod  

Valet av metod grundar sig i studiens frågeställningar vilka lyder: hur beskriver lärare i de 

yngre åldrarna ett undersökande arbetssätt? och vilka syften lyfter lärare fram som de främsta 

vid arbetet med det undersökande arbetssättet? Det grundar sig också i det identifierade 

problemområde som studien vilar på, det vill säga det faktum att det saknas forskning om lärares 

uppfattningar om ett undersökande arbetssätt och syften med sin undervisning i NO. Den empiri 

som kan besvara studiens frågor kan enbart samlas in genom att lärare tillfrågas om dessa 

perspektiv. Alltså krävs det att djupa frågor ställs som lärarna kan koppla till sin undervisning. 

Valet föll därför på semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Vi är inte intresserade 

av ett kvantitativt resultat utan snarare ett djup kring lärares uppfattningar, vilket därmed uteslöt 

enkäter och observationer. Detta trots att exempelvis enkäter eventuellt möjliggjort en större 

geografisk spridning och ett större empiriskt material med fler deltagande lärare.      

 

Följande studie är en kvalitativ intervjustudie, vilket enligt Denzin och Lincoln (1994, citerat i 

Ryen, 2004) innebär att något studeras i sin naturliga miljö, där fenomen görs begripliga. Det 

finns ingen standardmetod inom kvalitativ forskning utan metoder såsom exempelvis 

observation, analys av texter eller intervjuer kan användas för att samla in empiri (ibid). 

Empirin i studien består av åtta halvstrukturerade forskningsintervjuer genomförda med lika 

många verksamma lärare. En halvstrukturerad forskningsintervju är en intervjumetod där 

utgångspunkten är den intervjuade personens upplevelser kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.43). Frågorna som ställs i intervjuerna är öppna frågor där informantens svar påverkar 

intervjun genom att följdfrågor ställs i linje med vad informanten säger. Intervjuer beskriver 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.35) som en av de bästa metoderna för att samla in 

information kring de intervjuades åsikter och uppfattningar kring ett valt ämne. Det är en av 

anledningarna till att intervjuer valdes som insamlingsmetod till denna studie. 

 

Urval 

I den inledande fasen av studien stod vi inför arbetet med att välja ut vilka informanter som 

skulle delta i studien. Till en början är det betydelsefullt att som forskare ringa in vilken 

målgrupp man ska göra ett urval från (Ryen, 2004, s.73). I studien ämnar vi undersöka hur 

verksamma lärare uppfattar arbetssättet undersökande arbetssätt i NO-ämnena. Detta för att 

kunna besvara studiens frågeställningar där fokus ligger på lärare för elever i de yngre åldrarna 

och undervisning i NO-ämnena. För att kunna göra detta avgränsades urvalet till verksamma 

lärare som undervisar i de naturorienterande ämnena i årskurs F-3. Vid urval gällande de 

medverkande i studien har ett bekvämlighetsurval styrt. Detta innebär att urvalet görs på de 
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informanter som finns tillgängliga (Bryman, 2018, s. 243). Bekvämlighetsurvalet ledde till att 

de lärare som medverkade i studien är lärare som svarade på våra inlägg i olika grupper på 

sociala medier samt de lärare som vi har i närheten eller känner sedan tidigare. Samtliga lärare 

som deltog i studien uppgav i början av intervjun under temat du som lärare (se bilaga A) att 

de arbetar som lärare i de yngre åldrarna och undervisar i NO-ämnena.   

 

Antalet lärare som medverkar i studien uppgår till 8 stycken kvinnliga lärare i de yngre åldrarna. 

Lärarna uppger i intervjuerna att de har varit verksamma lärare mellan 3 och 30 år och arbetar 

under tiden för intervjun på 7 olika skolor i olika delar av Sverige. 7 av lärarna är behöriga i 

årskurs F-3 medan en är behörig och verksam i förskoleklass. För att ta del av presentation om 

de enskilda lärarna, se bilaga B.  

 

Insamling av empiri  

I uppstarten av studien kontaktades potentiella informanter genom annonser i flera grupper på 

sociala medier. I grupperna samlas lärare i årskurs F-3 för att ge varandra tips och ideér för 

undervisning. De lärare som var intresserade av att delta i studien kontaktades och enskilda 

tider för intervjuerna bokades. Intervjuerna ägde rum över telefon eller vid personliga möten. 

En av anledningarna till att intervjuerna genomfördes via telefon var att det gav möjligheten 

som Elmholdt (refererad i Kvale & Brinkmann, 2014, s. 190) beskriver att även få intervjua 

lärare som befann sig långt iväg rent geografiskt. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer, 

varav hälften var via telefon och hälften på informantens arbetsplats och tog mellan 20-40 

minuter per intervju. Den sammanlagda mängden empiri uppkom till 223 minuter inspelat 

material som senare transkriberades och uppkom till 69 datorskrivna sidor transkriberat 

material. 

 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga A) som förberetts och skickats ut 

till informanterna innan intervjuerna ägde rum. En intervjuguide är en form av manus till 

intervjun som kan se ut på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172). Antingen består guiden 

av några teman som är tänkta att tas upp alternativt består den av detaljerade frågor som 

noggrant planerats och formulerats (ibid). Den intervjuguide som användes i denna studie hör 

till den sistnämnda, där frågor var planerade i förväg. Däremot beskriver Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 172) att beroende av studiens upplägg så bestämmer intervjuaren huruvida 

intervjuguiden följs till punkt och pricka eller om intervjun beror på informantens svar. 

Intervjuguiden som användes är uppdelad i två teman där det första temat behandlar information 

om läraren i fråga och det andra behandlar dennes undervisning med fokus på NO och ett 

undersökande arbetssätt. Tanken bakom att dela upp frågorna så här var att förse informanterna 

med frågor som besvaras relativt enkelt till att börja med för att sedan gå in på de lite svårare 

och större frågorna. Utformningen av intervjuguiden bestod även av att formulera relevanta 

frågor som ämnar besvara studiens frågeställningar. Detta utan att ställa ledande frågor. I 

utformningen av frågorna valde vi att utgå från Malmbergs (2018) råd inför att skapa 

fungerande intervjufrågor. Vi valde att skapa stora, öppna frågor som följdes av mer specifika 

följdfrågor, vilket Malmberg ger exempel på i modulen. Vi valde att skriva fram ett batteri av 
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följdfrågor som ämnade ställas om det behövdes. Syftet med följdfrågorna var att försäkra oss 

om att den empiri vi behövde kom fram i varje enskild intervju.    

 

I genomförandet av intervjuerna användes intervjuguiden som en grund men frågorna ställdes 

inte nödvändigtvis i den ordning eller på det specifika sätt som de är skrivna i guiden. Vid 

behov förtydligades definitionen som används i studien för informanten. Detta då lärarens 

berättelse inte var helt tydlig för forskaren och denne ville förtydliga för både sig själv och 

informanten i syfte att hålla samtalet på samma nivå. Fortsättningsvis följdes Malmbergs (2018) 

råd kring intervjuer genom hela genomförandet vilket innebar bland annat att vi tog pauser, 

vågade låta det bli tyst för att uppmuntra informanten att tala samt avsluta genom att ge 

informanten en chans att tillägga något. Vi valde dessutom att genomföra intervjuerna med 

enbart en forskare närvarande, för att motverka en obekväm och pressad situation för 

informanten. 

 

Etiska principer  

Genom hela genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer tagits 

i beaktning. Dessa fyra benämns: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om 

studiens syfte och vilka rättigheter informanten har, kopplat till övriga principer (s.7). Kopplat 

till genomförandet av denna studien så informerades informanterna om studiens syfte i samband 

med förberedelserna då förberedande information skickades ut (se bilaga C). Att skicka ut 

information i förväg till informanten är enligt Ryen (2004, s.76) en huvudregel inom kvalitativ 

forskning. Vissa aspekter som exempelvis att poängtera för informanten att denne medverkar 

av fri vilja med rätt att dra sig ur och syftet med studien är goda att lyfta i exempelvis ett e-

postmeddelande (Ryen, 2004, s.76).  I den information som skickades ut till informanterna inför 

intervjuerna framgick information av ovanstående slag likväl som punkter ur de tre återstående 

principerna. Samtyckeskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002, s. 9) som att informanterna har 

rätt att bestämma kring sin medverkan. Informanterna informerades om att de när som helst 

fick avbryta sin medverkan i studien. Den tredje aspekten som benämns konfidentialitetskravet 

innebär att alla personuppgifter ska behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002, s.12), 

vilket i denna studie resulterat i att alla namn på lärare är fiktiva. Den fjärde och sista etiska 

aspekten som togs i beaktning är nyttjandekravet och den behandlar insamlandet av information 

och hur denna behandlas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  Detta innebär att informationen som 

samlats in enbart använts i denna studie och därefter förstörts. Inspelningen av de intervjuer 

som genomfördes kommer enbart att avlyssnas av oss forskare. 

 

Analysmetod  

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa, det vill säga den muntliga intervjun 

översattes till skriven text. Det bestämdes i förväg hur denna transkription skulle ske och det 

valdes att allt som sades under intervjun skulle skrivas ner ordagrant. Det markerades ut ställen 

där det var svårt att höra vad informanten sa. Detta markerades genom att sätta ut ( ) på ställen 

där informantens ord är ohörbara. Empirin i följande studie har analyserats med en induktiv 
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analysmetod, vilket innebär att analysen sker utifrån den insamlade empirin och slutsatser dras 

utifrån upprepade observationer (Svensson, 2015, s. 218). Efter att ha transkriberat samtliga 

intervjuer identifierade vi kategorier som framkom vid upprepad läsning av empirin. Var och 

en av forskarna läste igenom materialet och gjorde anteckningar kring återkommande 

kategorier i berättelserna. Därefter jämfördes och diskuterades dessa och ett gemensamt beslut 

togs kring valet av kategorier. De kategorier som har urskilts i materialet identifierades med 

studiens frågeställningar i åtanke. Det vill säga först lästes samtliga transkriberingar igenom 

med fokus på lärares berättelser kring sina uppfattningar om arbetssättet, följt av lärares 

berättelser om dennes syften med undervisning i åtanke. De kategorier vi gemensamt kom 

överens om fungerade sedan som grund för färgkodning av empirin. Att färgkoda de 

transkriberade texterna är ett verktyg som Bjørndal (2005, s.86) belyser. Att koda det empiriska 

materialet i olika färger där svar från de olika informanterna följer liknande mönster 

underlättade analysen av empirin.  

 

När kategorierna var bestämda anordnades ett system där vi använde oss av en praktisk metod 

för att analysera och placera in lärarnas berättelser i kategorierna. Detta gjordes genom att 

skriva upp vilken intervju och citat som kopplades till vilken kategori.  Genom att skriva på 

post-it lappar kunde vi därmed fysiskt flytta på och använda oss av händerna i arbetet med 

analysen. Att ha färgkodat materialet i förväg förenklade denna process. Den fysiska analysen 

har sammanställts i en digital version i form av en analystabell för att förhålla oss transparenta 

(se bilaga D1 och D2). Lärarnas olika uppfattningar sammanställdes i kategorierna, vilka är de 

rubriker som används i resultatet. Rubrikerna är uppdelade i två delar utifrån studiens 

frågeställningar. Rubrikerna som är kopplade till den första frågeställningen lyder: ett praktiskt 

arbetssätt, ett systematiskt arbetssätt samt ett teoretiskt arbetssätt. De rubriker i resultatet som 

är kopplat till studiens andra frågeställning lyder: arbeta med hela kroppen, utveckla kunskaper 

och förmågor samt intresseväckande undervisning. Några av de nämnda rubrikerna kan tyckas 

påminna om varandra, exempelvis ett praktiskt arbetssätt och ett systematiskt arbetssätt. Dessa 

skiljs åt genom att det förstnämnda kopplas till att ett undersökande arbetssätt betraktas som ett 

praktiskt arbetssätt där eleverna är delaktiga och får vara med och göra saker. Till skillnad från 

det är ett systematiskt arbetssätt enligt vår definition när en undersökning sker utifrån en 

naturvetenskaplig arbetsgång på ett systematiskt sätt, det vill säga utifrån en 

problemformulering ställs en hypotes utifrån vilken en undersökning genomförs som slutligen 

mynnar ut i en eller flera slutsatser. 

 

Metoddiskussion 

Varje forskare så också vi i denna studie, ställs inför flera val gällande metod under sin studie. 

Dessa val påverkar studiens resultat och genomförande och är viktiga att ha i åtanke. Som 

tidigare nämnt genomfördes ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2018, s.243) beskriver som 

att urvalet görs på lättillgängliga situationer och informanter. I denna studie medverkade därför 

lärare i närområdet och frivilliga lärare som kontaktades via nätet. Genom att lärare kontaktades 

via nätet fick urvalet till studien en geografisk spridning med olika skolor representerade. 

Problematiken kring ett bekvämlighetsurval blir dock att enbart lärare som anmälde sitt intresse 

för att ställa upp intervjuades. Det kan ha påverkat resultatet då samtliga lärare som intervjuades 



 15 

uppgav att de tycker att de naturorienterande ämnena är något som de upplever som roligt, 

intressant och otroligt viktigt (se bilaga B). Vi fick således inte möjlighet att intervjua lärare 

som inte har en fullt lika positiv inställning till NO-ämnena vilket kan ha påverkat resultatet. 

Detta exempelvis genom att intresserade eventuellt är mer kunniga inom ämnet.  

 

I studien medverkade både lärare som vi känner personligen men också lärare som för oss är 

främlingar. Som tidigare nämnt genomfördes hälften av intervjuerna via telefon och den andra 

halvan ansikte mot ansikte. Vogl (refererad i Bryman, 2018, s. 583) har i sin forskning belyst 

att skillnaderna mellan intervjuer genomförda via telefon kontra ansikte mot ansikte är små. 

Däremot finns det vissa aspekter att ha i åtanke vad gäller genomförande av kvalitativa 

intervjuer via telefon. Sådana aspekter är exempelvis att en informant själv kan bestämma när 

han eller hon vill avsluta en intervju, att informantens gester och minspel inte går att ta i 

beaktning samt att en del tekniska problem kan förekomma (ibid). Dessa aspekter var något 

som togs hänsyn till och diskuterades innan intervjuerna genomfördes. Då frågeställningarna i 

denna studie inte krävde att gester och minspel bevarades ansåg vi att telefonintervju var en 

god metod för att få fram ett resultat. Detsamma gällde förberedelser för att i möjligaste mån 

undvika tekniska problem. Vi testade alltifrån inspelningsteknik till teckning på telefonen innan 

intervjuerna inleddes.     

 

Som tidigare nämnts valdes intervju som metod för insamling av empiri. Detta val gjordes 

främst för att vi var ute efter att besvara frågeställningar med fokus på lärares uppfattningar och 

tankar kring syften med sin NO-undervisning. Att observera, att analysera texter och att 

intervjua individer är exempel på insamlingsmetoder i en kvalitativ studie (Ryen, 2004). Att få 

fram lärares uppfattningar och tankar är svårt utan att informanten får möjlighet att svara öppet. 

Därav uteslöts enkäter som metod. Att använda observationer som metod är även det en 

svårighet för att få fram lärares uppfattningar och tankar då det inte syns i det praktiska utan är 

en abstrakt tanke som behöver förklaras i ord. Med det sagt understryker vi att vi är medvetna 

om att det som läraren faktiskt säger i en intervju inte nödvändigtvis speglar vad denne gör i 

praktiken. Detta är en aspekt som kan påverka främst resultatet kopplat till den andra 

frågeställningen då det kan finnas en risk att lärarna romantiserar sin undervisning och dess 

syften. Däremot påverkas den första frågeställningen inte av detta problem då det är en fråga 

som inte behandlar något lärarna gör i praktiken utan hur läraren tänker.  

 

Problematik som kan uppkomma vid intervjuer är bland annat att det kan råda en 

maktförskjutning mellan forskaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 52). 

Forskningsintervjun ger inte alltid en jämlik och dubbelriktad dialog utan en intervju är snarare 

ett exempel på en enkelriktad dialog, vilken Kvale och Brinkmann beskriver som en form av 

utfrågning. Forskaren ställer frågor och informanten svarar. En motreaktion från informanten 

kan vara att denne pratar runt ämnet eller väljer att dölja vissa svar (ibid). För att motverka att 

denna maktförskjutning skulle ske vid intervjuerna och därmed eventuellt göra informanterna 

obekväma i situationen, gjordes en del val inför intervjuerna. Enbart en av forskarna 

medverkade vid intervjutillfället och ett informationsblad skickades ut till informanterna (se 

bilaga C). På informationsbladet finns ett urval av frågor som kom att ställas under intervjun. 

På detta sätt kunde informanten förbereda sig inför intervjun och eventuellt känna sig mindre 
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utfrågad och ställd av frågorna. Vid intervjuerna framkom det att lärarna uppskattade att få 

frågorna skickade till sig i förväg. En lärare uttryckte att:  

 

Jag kan ju alltid svara någonting men man kan fortfarande tänka i efterhand “åh nej 

jag skulle sagt det, för det är så jag tänker”, att man kommer lite mer spot on på det 

man menar. Annars så tänker man mer spontant att “men så gör vi väll” och sen så i 

efterhand “men varför sa jag inte det, det är ju så här vi gör jättemycket”. Att man 

glömmer det i stunden.   

 

Ytterligare problem som identifierades efter att en informant betonade det, var att lärarna 

funderar på vad vi som forskare vill ha ut av dem vid intervjun och att de därmed anpassar vad 

de säger efter vad vi vill höra. Även vår roll som intervjuande forskare kan ha påverkat 

informanterna vad gäller användning av bekräftande ord såsom exempelvis mm, okej, aha, 

spännande etcetera. Vi upptäckte även att de bekräftande orden var lättare att undvika vid 

intervjuer som skedde ansikte mot ansikte då en bekräftande nickning kunde användas istället. 

Detta upplevdes som ett mindre störningsmoment för informanten då det stundtals blev en 

avbrytning av sammanhanget när bekräftande ord användes vid intervjuerna över telefon. 

 

I varje studie är det relevant att se över hur god tillförlitlighet och äkthet studien besitter 

(Bryman, 2018, s. 467–470). För att bedöma en studies tillförlitlighet görs detta utifrån tre 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. En studies trovärdighet bedöms efter 

att studien följer de regler som finns gällande forskning samt att de personer som deltagit i 

studien får godkänna forskarens tolkning av dennes verklighet (Bryman, 2018, s.467). Vid 

intervjutillfällena sammanfattade forskaren muntligt lärarens berättelse och dennes syn på och 

syfte för ett undersökande arbetssätt. Läraren fick sedan godkänna alternativt justera 

sammanfattningen så att lärarens faktiska uppfattning stämde med forskarens tolkning. 

Överförbarheten i en kvalitativ studie kan beskrivas som en djupdykning i en mindre grupp och 

istället för att satsa på att få fram ett resultat som är generaliserbart så fördjupar man sig i sin 

grupp eller sammanhang (Bryman, 2018, s. 467–468). I denna studie har en fördjupning 

genomförts vad gäller just de åtta lärare som intervjuats angående undervisningens syften och 

deras uppfattningar kring ett undersökande arbetssätt. Detta gör att överförbarheten blir relativt 

låg och resultatet kan inte direkt överföras från dessa specifika lärare till hela lärarkåren.  

 

Det tredje och sista kriteriet gällande studiens tillförlitlighet är kriteriet pålitlighet. Pålitlighet 

beskriver Bryman (2018, s. 468–470) som en motsvarighet till den kvantitativa studiens 

reliabilitet, vilket i kvalitativ forskning innebär att forskaren själv ska ta ett granskande 

perspektiv på sin studie. Att ta ett granskande perspektiv på sin studie beskriver Bryman (2018, 

s. 468–470) som att varje del av studien beskrivs på ett sätt som gör att någon annan kan förstå 

vad som gjorts. I denna kvalitativa intervjustudie har vi varit två forskare som analyserat samma 

material och fått fram ett likvärdigt resultat vilket i sin tur höjer pålitligheten. Vi har även så 

långt det är möjligt valt beskriva varje del av processen på ett så utförligt sätt som möjligt. 

Genom att ett granskande perspektiv på den egna studien tas, där varje del studeras och redogörs 

för, kommer även studiens validitet in i bilden. Validitet beskriver Bryman (2018, s. 465) som 

ett mått på om studien genomförs utifrån dess beskrivning. För att öka studiens validitet 
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användes bland annat en intervjuguide (se bilaga A) utifrån vilken alla intervjuer genomfördes. 

På så vis kan alla som läser studien se vilka frågor som ställdes och någon utomstående skulle 

kunna genomföra en liknande studie på samma vis. 

   

En aspekt som kan ha påverkat studiens resultat och som vi reflekterat över i efterhand är att vi 

i studien valt att inte skilja på benämningarna mål och syfte. Det finns en möjlighet att lärarna 

tolkar syfte och mål på olika sätt exempelvis genom att mål är uppnåbara medan syften är 

strävan. Exempelvis kan målet för en lektion vara att eleverna ska lära sig vattnets olika faser 

medans syftet är att de ska bli intresserade av naturvetenskap. Detta resulterar i tankar från 

forskarnas sida om resultatet hade förändrats om frågor om mål likväl om syften ställts.  

 

Resultat  
I följande avsnitt redogörs studiens resultat som har synliggjorts efter analys av de 

transkriberade intervjuerna. Namnen på de lärare som nämns är fiktiva och för att ta del av mer 

information om varje enskild lärare, se bilaga B. De citat som används för att förstärka resultatet 

skrivs i en korrekt skriftlig form vilket Kvale och Brinkmann (2014, s.228) lyfter som positivt 

grundat i att informanterna annars kan komma att framstå som mindre begåvade på grund av 

skillnaden mellan tal- och skriftspråk.  

 

Undersökande arbetssätt: lärares synsätt 
Följande avsnitt ämnar besvara frågeställningen: hur beskriver lärare i de yngre åldrarna ett 

undersökande arbetssätt? Gällande lärares syn på begreppet undersökande arbetssätt kopplat 

till NO-undervisningen har flera olika uppfattningar kring arbetssättet framkommit. Dessa olika 

synsätt presenteras under rubrikerna: ett praktiskt arbetssätt, ett systematiskt arbetssätt samt ett 

teoretiskt arbetssätt.  

 

Ett praktiskt arbetssätt  

Ett synsätt som framkommer i samtliga intervjuer är att se på ett undersökande arbetssätt i NO-

ämnena som ett praktiskt arbetssätt där eleverna är delaktiga. Läraren Jonna beskriver ett 

undersökande arbetssätt enligt nedan:  

 

Genom att vara praktisk, hands-on, det vill säga att de får vara med och göra, känna, 

söka, leta, ta i.  

 

Ovanstående citat är ett för lärarna vanligt sätt att se på arbetssättet och samtliga intervjuade 

lärare nämner exempel på hur ett praktiskt arbete i NO-undervisningen kan genomföras, genom 

exempelvis laborationer eller experiment. När Sonja tillfrågas om hur hon ser på ett 

undersökande arbetssätt i NO-undervisningen väljer hon att ge ett exempel från sin egen 

undervisning:  

 

De undersöker genom att testa “hur funkar mitt sinne?”. Vi har gjort ett syntest, vilket 
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öga man ser bäst på? Och hörseltest, när vi har släppt saker på golvet till exempel, så 

har eleverna fått lista ut vad det är som faktiskt ramlar ner. 

 

På liknande sätt beskriver läraren Anna arbetssättet. Hon beskriver det som en 

naturvetenskaplig undervisning “då vi inkluderar huvud, armar, ben och kropp”. Många av de 

intervjuade lärarna menar att det ingår i det undersökande arbetssättet att diskutera, både i 

helklass och i grupp. Att diskutera och få eleverna delaktiga är även det en aspekt som många 

av de intervjuade lärarna beskriver. Både genom att eleverna får genomföra laborationer men 

också att de får komma med förslag och framföra vad de tror kommer hända och varför.  

 

Ett annat sätt att se på ett undersökande arbetssätt i sin NO-undervisning som flertalet av de 

intervjuade lärarna framför är att eleverna genom ett undersökande arbetssätt får använda sina 

sinnen. Det vill säga de får känna, lyssna och titta när laborationer genomförs. Att arbeta utifrån 

ett undersökande arbetssätt beskriver läraren Tilda som ett praktiskt arbetssätt precis som 

många av de andra intervjuade lärarna. Tilda tillägger även att arbetssättet är “påtagligt och 

konkret” och ett arbetssätt som “blandar alla lärstilar”. Tilda lägger till att eleverna får arbeta 

utifrån “learning by doing, att dom först testar och så lär dom sig efter hur dom ska göra” i 

sin beskrivning. Undervisningen beskriver läraren Helen på liknande sätt, som att:  

 

Man sitter inte bara inomhus och lär sig det teoretiskt utan man får faktiskt prova och 

va delaktig på ett annat sätt. 

 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna ett undersökande arbetssätt som ett praktiskt arbetssätt 

där eleverna är delaktiga i form av att de får genomföra naturvetenskapliga laborationer och 

komma med förslag och gissningar kring vad just de tror kommer att hända och ske. Lärarna 

förklarar arbetssättet som påtagligt och konkret där många sinnen och lärstilar behandlas. 

 

Ett systematiskt arbetssätt  

Att se arbetssättet som ett systematiskt, naturvetenskapligt arbetssätt förekommer bland de 

intervjuade lärarna. Ingen av lärarna uttrycker ordagrant att det egna arbetssättet är systematiskt 

men det förekommer ändå att lärarna beskriver sitt sätt att arbeta enligt ett naturvetenskapligt, 

systematiskt arbetssätt. Bland annat beskriver Lisen att hon arbetar med ett undersökande 

arbetssätt genom att utgå från frågeställningar på naturvetenskapligt ämnesinnehåll, hjälpa 

eleverna att ställa hypoteser, genomföra experiment eller laborationer och att avsluta genom att 

formulera en slutsats. Precis som Lisen beskriver läraren Alice arbetssättet som en process där:  

 

Det är ett lärande i hela den processen, inte bara att just få göra laborationen, eller 

undersöka det här, utan faktiskt att det är ett lärande runt om hela vägen fram till 

produkten.  

 

Alice beskriver även precis som många av de andra lärarna att en diskussion sker genom 

processen kring exempelvis “stämde hypotesen?” och “vad hade hänt om vi gjort så här 

istället?”. En liknande tanke beskriver läraren Kim:  
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Inte bara att de får svara på frågan “vad händer när vi gör det här?” utan att de får 

fundera ut själva hur kan vi testa om det stämmer att det inte växer om det får vara kallt 

och så. 

 

Här redogör Kim för hur hennes undervisning är uppbyggd utifrån ett exempel på en 

undersökning som hon arrangerar kring området växter och plantering. Även Kim likväl som 

Alice i ovanstående exempel väljer att involvera eleverna genom att låta dom komma med idéer. 

Detta kring hur undersökningen kan läggas upp för att utforska om ett påstående stämmer, i 

detta fall om växter kan växa när det är kallt.  

 

Sammanfattningsvis beskriver vissa av lärarna ett undersökande arbetssätt som ett systematiskt 

arbetssätt där man arbetar praktiskt enligt naturvetenskapliga regler. Lärarna beskriver att de 

arbetar genom att ställa frågor, formulera hypoteser, utföra experiment och slutligen komma 

fram till en slutsats. Lärarna benämner dock inte sitt eget arbetssätt som systematiskt, men 

beskriver det som det. 

 

Ett teoretiskt arbetssätt  

Det finns en underbyggd mening kring att lärare tänker att ett undersökande arbetssätt innebär 

att undersöka skriftliga källor i NO-undervisningen, likväl som att praktiskt undersöka med 

laborationer eller experiment. Lisen är en av lärarna som valde att beskriva arbetssättet som att:  

 

Det är att man verkligen fysiskt får undersöka [...] alltså oavsett om det är en text eller 

om det är praktiskt är det att man är delaktig, man rör i, man diskuterar, man bygger, 

man experimenterar, man drar slutsatser, you name it. 

 

Fortsättningsvis beskriver hon att hon ofta skriver mycket med naturvetenskapligt innehåll, 

tillsammans med eleverna, vilket även Kim lägger vikt vid i intervjun. Kim beskriver att en del 

av arbetet med ett undersökande arbetssätt är att dokumentera skriftligt. Hon beskriver en 

progression från dess att klassen diskuterar muntligt för att sedan skriva gemensamt med hjälp 

av en dokumentkamera till dess att eleverna klarar av momentet själva. Även faktatexter med 

NO-innehåll överlag anser lärarna i studien är en del av ett undersökande arbetssätt, grundat i 

att eleverna undersöker fakta som de värderar trovärdigheten i och sedan sammanställer till en 

text. Ofta beskriver lärarna att arbetet med faktatexter sker i grupp.   

 

I flera intervjuer återkommer källkritik och att värdera källor som viktiga delar som beskriver 

ett undersökande arbetssätt. Detta då lärarna menar att faktatexter och att söka fakta är viktiga 

komponenter i det undersökande arbetssättet. Sonja betonar vikten av att lära sig källkritik och 

menar att trots att källkritik inte huvudsakligen hör hemma i NO-ämnena så är det ändå ett 

återkommande tema för NO-undervisningen. Detta då hennes elever ofta får i uppgift att söka 

fakta på internet och därmed måste använda sig av sina kunskaper att värdera källor. Att vara 

just källkritisk lyfts alltså av flertalet lärare i studien, varav en lärare beskriver att:   
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Framförallt vill man ju inte få dem till papegojor eller fågelungar utan man vill ju få 

dem till kritiskt tänkande, ifrågasättande.   

 

Detta uttalande gjordes i samband med att Alice förklarade vad ett undersökande arbetssätt 

innebär för henne. Hon gör återkommande kopplingar till källkritik, både gällande sin 

undervisning överlag men också ett undersökande arbetssätt.      

 

Ytterligare en teoretisk aspekt i arbetet med de naturorienterande ämnena väljer Helen att lyfta. 

I hennes beskrivningar av hur hon arbetar undersökande med sin nuvarande klass med temat 

blommor kommer det fram att hon använder sig av en arbetsmodell som kallas venndiagram. 

Helen beskriver att verktyget är ett diagram där skillnader och likheter mellan, i detta fallet 

olika blommor, sätts in i ett diagram som består av två cirklar som överlappar varandra. Hon 

beskriver att likheter skrivs in där cirklarna överlappar varandra och skillnader utanför. Genom 

att arbeta med venndiagrammet beskriver Helen att eleverna tränar sig på att analysera och att 

se likheter och skillnader mellan blommor. Vidare beskriver hon att arbetssättet därmed blir 

ämnesövergripande då svenskämnet kommer in en hel del.  

 

Sammanfattningsvis samtalar lärarna om ett undersökande arbetssätt som ett 

ämnesövergripande arbetssätt som innebär att söka fakta, värdera källor och undersöka 

skriftliga och teoretiska kunskaper. Detta för att eleverna ska utveckla sin förmåga att bli kritiskt 

tänkande individer, producera faktatexter och att granska källor. 

 

Undersökande arbetssätt: syften  
Följande avsnitt ämnar besvara den andra frågeställningen vilken lyder: vilka syften lyfter 

lärare fram som de främsta vid arbetet med det undersökande arbetssättet? All undervisning 

ska vila på innehållet i de aktuella styrdokument som alla lärare enligt lag ska förhålla sig till. 

Detta betonar även medverkande lärare i studien, men det finns samtidigt olika sätt att förhålla 

sig till dessa mål. Avsnittet är en sammanställning av de syften lärarna lyfter fram för sin NO-

undervisning och har resulterat i tre kategorier: arbeta med hela kroppen, utveckla kunskaper 

och förmågor samt att väcka intresse.  

 

Arbeta med hela kroppen 

Som tidigare resultat visar så ser lärarna i studien bland annat ett undersökande arbetssätt som 

ett systematiskt arbetssätt. Bland annat beskriver Alice syftet med arbetssättet som en process 

som eleverna måste lära sig, vilket hon får medhåll av från flertalet av lärarna. Att undersöka 

praktiskt beskriver Tilda som en av de främsta styrkorna och därmed syftet med arbetssättet 

och hon lägger vikt vid att undersöka och att lära sig arbeta självständigt. Även Lisen betonar 

att det praktiska arbetet är i fokus men väljer att beskriva detta som en process i flera steg. Hon 

beskriver sitt arbete där eleverna tränar sig på att formulera frågeställningar, hypoteser, en 

arbetsplan och ett experiment för att sedan genomföra och dra slutsatser. Detta är alltså syftet 

med hennes undervisning.  
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Att använda sina sinnen beskriver bland annat Anna och Jonna som ett viktigt syfte vid arbetet 

med arbetssättet. Jonna beskriver anledning till syftet och förklarar styrkorna med arbetssättet 

enligt följande: 

 

Alla barn lär sig bäst på olika sätt, vi är ju faktiskt väldigt olika och att man ska få vara 

det. Man har rätt att va det, jag tänker att ju fler sinnen och kreativa aspekter som man 

[läraren] kan koppla på lärandet så tänker jag att vi når fler elever i vår undervisning.  

 

Vidare lägger Jonna mycket fokus vid att syftet är att arbeta praktiskt, eller som hon beskriver 

det, hands-on i undervisningen för att nå alla elever. Likväl som att arbeta praktiskt belyser 

Lisen att ett av de främsta syftena med undervisningen är att lära barnen att det är okej att göra 

fel. Hon beskriver syftet med sin undervisning på följande sätt:  

 

Att få dem att våga tänka efter, alltså våga göra fel, för det diskuterar vi rätt ofta. Det 

är ju roligt att få ett problem att lösa, det är inte ett misslyckande utan det är ju 

spännande. Att man vågar gissa fel och att man vågar prova om. Det är en del av 

tankesättet inom naturorienterande ämnen, det finns inte en människa som har 

uppfunnit en sak utan att ha fått prova om flera gånger. 

 

Detta är även något Alice betonar genom att beskriva sin undervisning där hon uppskattar när 

eleverna tvingas brottas med tankar och föreställningar. Hon beskriver att varje barn kommer 

in med sina tankar och sina sätt att se på saker och ting, och att det behöver vara okej.  

 

Sammanfattningsvis pratar lärarna i studien om arbetssättet som ett elevaktivt, praktiskt sätt att 

arbeta där syftet delvis är att eleverna ska lära sig den naturvetenskapliga arbetsgången. Lärarna 

lyfter syften som att nå alla elever genom att arbeta med metoden så att alla sinnen aktiveras. 

De betonar också att ett viktigt syfte med undervisningen är att lära eleverna att det är okej att 

göra fel.  

 

Utveckla kunskaper och förmågor 

Ett återkommande tema i intervjuerna är fokus på att syftet med undervisningen är att elever 

ska lära sig att kommunicera och arbeta tillsammans på olika sätt vid ett undersökande arbete. 

Att utveckla sin förmåga att samarbeta beskriver Tilda som ett av de huvudsakliga syften hon 

har med sin NO-undervisning vid användandet av ett undersökande arbetssätt. Vidare beskriver 

hon att diskussionerna eleverna emellan är ett viktigt syfte med undervisningen, vilket samtliga 

lärare belyser på ett eller annat sätt i sina berättelser. Helen förklarar att syftet med hennes NO-

undervisning är att eleverna ska vara delaktiga genom just samtal, enligt följande:  

 

Det är att de får vara delaktiga hela tiden i samtalet och att vi just har ett samtal att det 

inte är bara jag som står och säger ”såhär är det” utan att vi jobbar hela tiden i ett 

samtal och en diskussion och vi jobbar mycket med att vi förklarar för varandra och 

läser och diskuterar i mindre grupper.  
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Utöver att lägga vikt vid att eleverna diskuterar beskriver lärarna även att förmågor såsom att 

resonera, jämföra, reflektera, kommunicera och att stå inför en grupp och prata, som viktiga 

syften i arbetet med ett undersökande arbetssätt. Även förmågan att vara kritisk belyses av 

lärare i studien. Alice beskriver att: 

  

Om dom [eleverna] kommer med en fråga så försöker jag bolla tillbaka den. Det är inte 

bara jag som har svaren utan “hur kan vi undersöka det?” [...] jag försöker få dem till 

egna drivna individer, att de själva måste leta efter svaret. 

  

I ovanstående citat beskriver Alice hur hon arbetar för att eleverna ska ställa frågor som de 

sedan tillsammans kan undersöka för att slutligen eventuellt få fram ett svar. Hon belyser att 

kritiskt tänkande är en viktig förmåga i NO-undervisningen och kopplar detta till att vara 

källkritisk vid inhämtandet av faktakunskaper på exempelvis internet. Med andra ord menar 

Alice att ett syfte med undervisningen vid arbete med ett undersökande arbetssätt är att eleverna 

ska bli källkritiska.  

   

Lärarna i studien väljer inte att själva belysa ämnesteoretiska kunskaper som ett viktigt syfte 

vid arbetet med arbetssättet. När forskaren uttryckligen frågar lärarna menar de i stort att de 

ämnesteoretiska kunskaperna är en biprodukt av arbetet men att det inte är det främsta syftet. 

Helen beskriver att det främsta syftet med hennes undervisning med ett undersökande arbetssätt 

är att: 

 

Befästa de kunskaper vi har gått igenom, för vi har ju ofta gått igenom det muntligt eller 

jobbat med ämnet först lite teoretiskt.  

 

Ovanstående påstående kopplar Helen till det faktum att hon tänker att barnen lär sig genom att 

använda alla sina sinnen och att det krävs att teori kopplas till praktiskt görande för att befästa 

kunskap.    

 

Sammanfattningsvis belyser lärarna att kommunikation på olika sätt är centrala syften i arbetet 

med det undersökande arbetssättet. De lyfter att reflektion, diskussion och att jämföra är 

centrala förmågor men väljer inte att självständigt lyfta ämnesteoretiska kunskaper som främsta 

syfte vid arbetet. 

 

Intresseväckande undervisning 

Något som flertalet av de intervjuade lärarna nämnde som syfte vad de gäller NO-undervisning 

utifrån ett undersökande arbetssätt, är att undervisningen ska vara intresseväckande och få 

eleverna nyfikna. Detta beskriver läraren Kim på följande sätt:  

 

I förskoleklass tillhör det ju jobbet att man ska uppmuntra det här att “åh jag vill lära 

mig mer”, att eleverna har det här stjärnglittret i ögonen [...] spännande och lite 

magiskt också mellan varven. 
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Ett liknande syfte som Kim beskriver läraren Lisen att hon har när hon undervisar i NO: 

 

Jag tycker att det är mitt jobb när man jobbar med de yngre eleverna att få dem nyfikna 

och intresserade. 

 

Ett gemensamt syfte för majoriteten av lärarna som intervjuats är att skapa nyfikenhet inför 

ämnet men också att bibehålla detta intresse inför kommande studier i högre årskurser. De 

beskriver även att väcka elevernas nyfikenhet innebär även att få dem att bli frågvisa på att få 

och ta reda på saker genom att undersöka. Anna håller med de föregående om att ett av de 

främsta syftena är att väcka och behålla elevernas nyfikenhet men däremot problematiserar hon 

undervisningen när syftet fokuserar enbart på intresseväckande undervisning på följande sätt:  

 

Man gör det här lite “jippoaktiga” av det. Det kan vara faran med NO-ämnena kan jag 

känna, att det ska vara så “jippoaktigt” och så gör man ett experiment och det bli för 

mycket jippo utav det. [...] det blir once in a happening, oftast blir det ju inte allvar i 

det utan det är mest för att fånga intresse. 

 

Sammanfattningsvis slår flertalet av lärarna fast att ett syfte vad gäller undervisning utifrån ett 

undersökande arbetssätt i de naturorienterande ämnena är att väcka nyfikenhet hos eleverna och 

bibehålla den till kommande studier. Dock problematiserar en av lärarna detta syfte då risken 

är att undersökningen blir en engångsföreteelse som enbart händer utan efterarbete. 

 

Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till bakgrund och tidigare 

forskning.  

 

Lärares synsätt 

I resultatet för studien blir det synligt att lärarnas sätt att se på ett undersökande arbetssätt skiljer 

sig åt (se bilaga D1). Detta är ett problem som även är synligt i forskning, där problematiken 

innefattar att det inte finns någon universell definition för ett undersökande arbetssätt som 

metod för undervisning samtidigt som styrdokumenten (Skolverket, 2017) använder olika 

begrepp för samma arbetsgång. Detta blir även synligt då lärarna samtalar om ett undersökande 

arbetssätt som allt från källkritik till ett systematiskt arbetssätt. Att se metoden som ett praktiskt 

och systematiskt arbetssätt går i linje med forskarnas (Johansson, 2012; Lunde, 2014; Löfgren 

et al., 2013; Löfgren et al., 2014; Gyllenpalm et al., 2012) sätt att definiera ett undersökande 

arbetssätt, vilket majoriteten av lärarna påvisade i studien i olika grad.  

 

Att se arbetssättet som ett textbearbetande arbetssätt var vanligt bland lärarna i studien. Det vill 

säga att använda text som sitt underlag för undersökningar genom att exempelvis tillskansa sig 

ny kunskap i form av fakta eller att värdera skriftliga källors trovärdighet. Detta ställer sig 

däremot delvis emot den aktuella forskning i området som tidigare skrivits fram under rubriken 

bakgrund. Tvärtemot lärarnas beskrivning beskriver forskare uteslutande arbetssättet som ett 
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praktiskt görande i flera steg (Gyllenpalm, et al., 2010; Johansson, 2012; Lunde, 2014; Löfgren 

et al., 2013; Löfgren et. al., 2014; Wickman & Persson, 2008). Bland andra skriver Löfgren et 

al. (2014) fram att ett undersökande arbetssätt innefattar fyra väsentliga delar: en eller flera 

frågeställningar med ett naturvetenskapligt innehåll, en eller flera kvalificerade gissningar kring 

hur frågan kan besvaras, en slutsats som jämförs med kamrater och naturvetenskapliga studier, 

och slutligen att det finns tillräckliga resurser för att genomföra undersökningen.  

 

Vi menar att lärarnas sätt att tänka kring arbetssättet som ett textbearbetande sätt att arbeta inte 

är helt frånkopplat det undersökande arbetssättet. Detta grundat i att lärarna i de yngre åldrarna 

enligt styrdokumenten ska behandla undervisningsstoff som inte alltid lämpar sig att göra 

fysiska experiment på, exempelvis vid teman som rymden eller fåglar. Det blir trots 

begränsningarna i ett sådant tema inte helt omöjligt att använda sig av ett undersökande 

arbetssätt i undervisningen. Det är möjligt att genomföra de fyra stegen som Löfgren et al. 

(2014) skriver fram vid textbearbetning. Att ställa frågor till ett naturvetenskapligt innehåll är 

möjligt att göra även inom ämnesområden såsom exempelvis rymden. Om en elev ställer en 

fråga likt exempelvis “varför blir det natt och dag?” har denne ställt en fråga på ett 

naturvetenskapligt innehåll. Vid arbete med exemplet ovan, alltså ämnesområdet astronomi, är 

det omöjligt att genomföra fysiska experiment i en skolkontext. Detta då resurserna som skulle 

krävas inte är möjliga att förse eleverna med i skolan. Vidare blir det därmed ett avgörande 

kring hur eleverna i sin roll som forskare väljer ett lämpligt tillvägagångssätt för att kunna 

besvara sin frågeställning (Löfgren et al., 2014). Att bearbeta en faktatext kan i ett sådant läge 

vara det enda lämpliga sättet att undersöka ämnesområdet. Slutligen är det möjligt att formulera 

en slutsats utifrån elevens förutsättningar och mognadsgrad. Denna slutsats kommer baseras på 

sådant eleven kan läsa sig till eller ta del av muntligt från en mer kunnig person. Denna slutsats 

kan de diskutera och jämföra både med varandra och naturvetenskapliga studier. Angående 

lärarnas återkommande koppling till källkritik och att värdera källor kan detta kopplas ihop med 

textbearbetning på så sätt att lärarna beskriver det som att undersöka en texts äkthet. Utöver 

ordet undersöka finns det dock inget tydligt samband mellan arbetssättet och att lära sig att 

värdera källor.  

  

Syften och användning 

Vid en jämförelse mellan Högströms et al. (2006) resultat och resultatet i denna studie kan både 

likheter och skillnader identifieras. Likt lärarnas beskrivning av sina främsta syften i vår studie 

har även Högström et al. identifierat intresse och engagemang som ett huvudsakligt mål bland 

lärarna i sin studie. Just att väcka intresse och nyfikenhet för ämnet blir synligt kontinuerligt 

bland lärarna i denna studie. Men trots att samtliga lärare betonade att glädje inför ämnet är i 

fokus vid arbetet valde läraren Anna även att betona risker med att ha detta som syfte för sin 

undervisning. Hon belyser ett problem kring att undervisningen tenderar att bli ett roligt och 

annorlunda (jippoaktigt) inslag i undervisningen utan förankring i teorin. Den forskning (Berg 

et al., 2007; Högström et al., 2006) som har presenterats i studien behandlar inte risker med 

detta utan har en ganska positiv syn på att väcka intresse som syfte. Med grund i detta belyser 

vi det faktum att intresseväckande syften inte kritiseras och ses som ett problem. Detta med 
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grund i faran kring att tappa ämnesspecifika kunskaper såsom teoretiska och praktiska 

kunskaper inom NO då lärarna enbart fokuserar på att undervisningen ska vara rolig.   

 

Att lära sig att genomföra laborationer praktiskt är ett vanligt syfte med undervisningen. Likt 

lärarna i studien påpekar Wickman och Persson (2015) att metoden i sig bör vara syfte för 

undervisningen. Genom att lära sig en metod som kan tillämpas i naturvetenskapliga 

sammanhang får eleverna verktyg som kan underlätta lärandet i NO-ämnena. Detta då de lär 

sig hur de själva tar reda på hur saker är i naturen, vilket Wickman och Persson (2015, s.194) 

betonar som syftet med arbetssättet. Vi menar dock att det kan uppstå problem när enbart 

metoden i sig är syftet med undervisningen och de ämnesteoretiska kunskaperna hamnar i 

skymundan. Detta grundat i Deweys (Hartman et al., 2003) tankar om erfarenhetsbaserad 

kunskap där teori och praktik måste mötas. Det kan alltså vara problematiskt att se praktiken 

som det enda skälet till att genomföra laborationer då det krävs ett teoretiskt sammanhang för 

att ge förutsättningar för lärande. Lärarna i denna studie har inte lagt fokus på ämnesteori i sina 

berättelser. Detta, i kombination med Deweys tankar om teori och praktik som oskiljaktiga 

leder till att uppdelningen och särskiljningen mellan teori och praktik i lärarnas berättelser 

upplevs problematisk. Det vill säga då praktik och teori inte ses som självklara jämlikar utan 

den ena prioriteras högre än den andra. Detta är en punkt som skiljer lärarna i denna studie med 

lärarna i Högströms et al. (2006) och Johanssons (2012) studie, där just ämnesteoretiska 

kunskaper är ett syfte med undervisningen.    

 

Johansson (2012) och Högström et al. (2006) beskriver att lärarna i deras studier hade fokus på 

kommunikation och samarbete som syfte med sin undervisning. Den 

kommunikationsorienterade traditionen som Johansson (2012) beskriver går också att koppla 

till lärarnas berättelser i denna studie. Läraren Helens undervisning är ett exempel på där 

kommunikation är ett grundelement i NO-undervisningen, både eleverna emellan men också 

mellan lärare och elever. Detta då hon beskriver att hennes undervisning ofta syftar till att skapa 

dialog och diskussion och hon förklarar att i hennes klassrum ligger vikt vid att utveckla 

förmågan att själv undersöka. Även samarbete framträder tydligt i lärarnas berättelser som ett 

syfte vid arbetet. Lärarna i studiens berättelser och anledningar till att eleverna ska arbeta i 

grupper skiljer sig dock från Johanssons (2012) beskrivning av den samarbetsorienterande 

traditionen där fokus ligger på att kombinera ämnesteori med engagemang för att eleverna ska 

arbeta tillsammans på ett fritt sätt. Lärarnas berättelser behandlar inte frihet i aktiviteten eller 

fysiska genomförandet utan det läggs snarare fokus på den kommunikativa förmågan genom 

samtal och diskussion.  

 

Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka vad lärare i de yngre åldrarna menar är de huvudsakliga 

syften vid arbetet med ett undersökande arbetssätt i NO-ämnena, likväl som att undersöka 

lärares syn på ett undersökande arbetssätt. Tidigare forskning visar att forskare har olika sätt att 

se på arbetssättet och dess innehåll. Å ena sidan problematiseras det faktum att det praktiska 

genomförandet är i fokus snarare än det ämnesteoretiska innehållet, å andra sidan menar andra 

att det är väsentligt att lära sig en metod och att ämnesteorier därför hamnar i skymundan för 
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att dessa kunskaper ska fokuseras på. I studiens resultat har det blivit synligt att lärare tänker 

att ett undersökande arbetssätt är ett praktiskt, systematiskt och teoretiskt arbetssätt där syften 

är att eleverna ska vara aktiva, utveckla sina ämnesteoretiska kunskaper och förmågor samt att 

undervisningen ska vara intresseväckande. En av lärarna i studien belyser det faktum att 

undervisningen med arbetssättet ofta förefaller bli “jippoaktig” och att ämneskunskaper likväl 

som kunskaper om det naturvetenskapliga arbetssättet faller mellan stolarna. Slutsatsen som 

dras efter genomförd intervjustudie är att lärarna uppfattar det undersökande arbetssättet som 

ett praktiskt arbetssätt där eleverna använder sig av material och av kroppen i sitt lärande. 

Lärarna har kännedom om vad ett undersökande arbetssätt innebär men deras uppfattningar 

skiljer sig stundvis åt. Dessutom använder samtliga lärare i studien arbetssättet utifrån liknande 

syften, det vill säga för att väcka intresse, utveckla förmågor samt att arbeta praktiskt.  

 

Implikationer  
Följande studie är relevant för verksamma inom skolvärlden då ett otydligt begrepp med flera 

innebörder behandlas genom att samla in verksamma lärares uppfattningar om och berättelser 

kring begreppet. Detta diskuteras sedan i relation till forskning och styrdokument för att få syn 

på skillnader och likheter. Då resultatet visar att lärares uppfattningar skiljer sig från 

forskningens definitioner kan det bli problematiskt gällande en samstämmighet kring vad 

styrdokumenten förbinder lärare till att undervisa om. Resultatet visar också att lärare har olika 

syften gällande ett undersökande arbetssätt som undervisningsmetod vilket kan vara ett resultat 

av att lärare uppfattar begreppet på skilda sätt. Genom att lärare och verksamma inom 

skolvärlden får ta del av studiens resultat väcks förhoppningsvis en medvetenhet som i bästa 

fall leder till ett förändrat förhållningssätt till sin egen undervisning. Det kan också bli relevant 

för skolledare att ta del av för att sedan sätta in insatser för att kompetensutveckla lärare inom 

området för att uppnå en samstämmighet och en mer jämlik skolgång för elever i svensk skola. 

Skiljer sig lärares uppfattningar åt, vilket eventuellt påverkar undervisningen kan det leda till 

att utbildningen inom de naturorienterande ämnena skiljer sig åt beroende på vilken lärare 

eleven får. En tanke som väcks hos oss är att om man faktiskt lär sig en metod på riktigt så 

kanske inte NO upplevs svårt och eleverna tycker därmed att det är roligare. 

 

För framtida forskning vore det intressant och relevant att genomföra en eller flera liknande 

studier där ett större empiriskt material som är generaliserbart samlas in. Det vill säga, ett större 

antal lärare i hela Sverige deltar i en observations- och intervjustudie där skillnader och likheter 

mellan vad lärare gör i klassrummet vid arbete med ett undersökande arbetssätt sätts i relation 

till vad de berättar om sin syn på arbetssättet. Sådan forskning vore relevant för att få en generell 

bild av hur svenska lärare verksamma i ett specifikt åldersspann ser på och arbetar med 

arbetssättet. 
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Bilagor  

Bilaga A: Intervjuguide  
 

Får vi lov att spela in samtalet?  

 

Tema: Du som lärare 

Hur länge har du jobbat som lärare?  

• Hur länge har du jobbat i F-3?  

 

Vilken del av Sverige jobbar du i just nu?  

 

Kan du berätta för mig hur du ser på att undervisa om de naturorienterade ämnena? 

• Varför/varför inte?  

 

Tema: Din undervisning  

Kan du berätta för mig om din NO-undervisning? 

• Aspekter att komplettera frågan med: 

o Använder din skola något speciellt material i NO-undervisningen? 

▪ Har din kommun avtal för NTA-lådor? 

▪ Vilka fördelar ser du med materialet?  

▪ Vilka nackdelar ser du med materialet? 

▪ Hur använder ni naturmaterial?  

▪ Använder du något läromedel? 

▪ Hur är eleverna aktiva i de olika processerna?  

▪ Hur lägger du upp arbetet kring laborationer?  

 

Vad innebär ett undersökande arbetssätt för dig? 

• Aspekter att komplettera frågan med:  

o Hur arbetar man då?  

o Vilka förmågor tänker du att eleverna tränar på? 

 

Om någon lärare inte vet eller vi behöver förtydliga: Vi säger vår definition av ett 

undersökande arbetssätt.  

 

Hur arbetar du med ett undersökande arbetssätt?  

• Aspekter att komplettera frågan med: 

o Kan du ge oss exempel på när du arbetat med metoden? 

o Hur ofta brukar du planera för arbete med U.A? 

o Främst inom vilka ämnen?  

o I planeringsfasen - hur tänker du kring upplägget av arbetet. Var börjar du? 

o Och sen?  

o Hur knyter du ihop säcken? (alltså avslutar och avrundar området/temat) 

o Hur gör du eleverna delaktiga i utformningen av undersökningarna?  

 

Vilket är ditt främsta syfte med arbetet när ni genomför naturvetenskapliga undersökningar?  

(ex språket, faktakunskaper etc, med en mening, vilket är ditt generella syfte med 

arbetssättet?) 

• Aspekter att komplettera frågan med: 
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o Varför?  

o  Har du några andra syften i arbetet med naturvetenskapliga undersökningar?  

o Har du några ämnesteoretiska syften? (om svaret är bara för att det är 

praktiskt)  

 

Vilka styrkor kan du identifiera i arbetssättet?  

• Aspekter att komplettera frågan med:  

o Kan du förtydliga/utveckla/ge ett exempel?  

 

Vilka nackdelar ser du med arbetssättet?  

• Aspekter att komplettera frågan med:  

o Kan du förtydliga/utveckla/ge ett exempel? 

 

(Intervjuaren) sammanfattning om “definitionen” samt mål för undervisningen. Håller du med 

om detta?   

 

Hur kändes det att bli intervjuad? Är det något du vill tillägga? Undrar över?  

Får vi lov att kontakta dig igen för att ställa eventuella kompletterande frågor?  

 

Har du någon kollega som skulle kunna vara intresserad av att ställa upp för en intervju? 

 

Stort tack för att du ville medverka. Är det något du undrar över får du kontakta oss. 
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Bilaga B: Lärarpresentation 
 

Samtliga namn som används på intervjupersonerna är fiktiva.  

 

Namn: Lisen 

Antal år som verksam lärare: 24 år 

Övrigt: Undervisar för tillfället enbart i ämnena NO, teknik och matematik i årskurs 1-3. 

Uppger att hon tycker att NO-ämnena är kul.  

 

Namn: Anna  

Antal år som verksam lärare: 18 år.  

Övrigt: Uppger att hon tycker att NO är ett viktigt ämne. 

 

Namn: Jonna  

Antal år som verksam lärare: 6, 5 år  

Övrigt: Uppger att hon tycker att NO är ett roligt och intressant ämne att arbeta med.  

 

Namn: Helen  

Antal år som verksam lärare: 3 år.  

Övrigt: Uppger att hon tycker att NO är ett väldigt roligt ämne att undervisa i och att hon 

arbetar mycket tematiskt.  

 

Namn: Alice  

Antal år som verksam lärare: 6 år.  

Övrigt: Uppger att hon tycker om att arbeta ämnesövergripande.  

 

Namn: Sonja 

Antal år som verksam lärare: 6 år  

Övrigt: Uppger att hon tycker att NO är ett varierat ämne med mycket roligt innehåll.  

 

Namn: Kim 

Antal år som verksam lärare: 30 år.  

Övrigt: Behörig i förskoleklass. Uppger att hon tycker att NO-ämnena är väldigt spännande.  

 

Namn: Tilda 

Antal år som verksam lärare: 10 år 

Övrigt: Uppger att hon tycker att NO-ämnena är intressanta och roliga. 
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Bilaga C: Information till informanterna 
 

Information till dig som medverkar i denna studie!   
Syftet2 med studien är att undersöka vilka kvaliteter lärare i de yngre åldrarna säger sig använda när de planerar 

arbete med ett undersökande arbetssätt som metod i NO-ämnena. Studien tar de fyra etiska aspekterna kring 

forskning i åtanke vilket innebär att alla som medverkar i studien är anonyma och alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Du som medverkar får när som helst avbryta deltagandet i studien. Det material som lägger grund 

till studien, det vill säga intervjuerna, kommer inte att spridas utan används bara av oss i syfte att skriva vårt 

examensarbete 2. Intervjuerna kommer att transkriberas för att sedan analyseras. Tusen tack för din medverkan! 
 

Med vänliga hälsningar, 
Emelie Arvidsson & Mimmi Sjögren, 

Lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad.  
 

 

Intervjufrågor 

  
Tema: Du som lärare 

  
Hur länge har du jobbat som lärare? 

  
Vilken del av Sverige jobbar du i just nu? 

  
Kan du berätta för mig hur du ser på att undervisa om de naturorienterade ämnena? 

  
Tema: Din undervisning 

 
Kan du berätta för mig om din NO-undervisning? 

  
Vad innebär ett undersökande arbetssätt för dig? 

o Hur arbetar man då? 

o Vilka förmågor tänker du att eleverna tränar på? 

  
Hur arbetar du med ett undersökande arbetssätt? 

o Kan du ge oss exempel på när du arbetat med metoden? 

  
Vilket är ditt främsta syfte med arbetet när ni genomför naturvetenskapliga undersökningar? 

  
Vilka styrkor kan du identifiera i arbetssättet? 

  
Vilka nackdelar ser du med arbetssättet? 

 

 

  

                                                 
2 En förändring av syftesformuleringen har skett under arbetets gång. Se under rubriken Syfte och 

frågeställningar för aktuella syftet.  
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Bilaga D1: Analystabell 1 
 

Nedan tabell visar den analys som kopplas till studiens första frågeställning som lyder: hur 

beskriver lärare i de yngre åldrarna ett undersökande arbetssätt? Markeringen “X” i tabellen 

nedan innebär att informantens svar kopplas till respektive kategorin.  
 

Ett praktiskt arbetssätt Ett systematiskt arbetssätt Ett teoretiskt arbetssätt 

Intervju 1 X X 
 

Intervju 2 X X 
 

Intervju 3 X 
 

X 

Intervju 4 X 
 

X 

Intervju 5 X X 
 

Intervju 6 X 
 

X 

Intervju 7 X 
 

X 

Intervju 8 X X 
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Bilaga D2: Analystabell 2 
 

Nedan tabell visar den analys som kopplas till studiens andra frågeställning som lyder: vilka 

syften lyfter lärare fram som de främsta vid arbetet med det undersökande arbetssättet? 

Markeringen “X” i tabellen nedan innebär att informantens svar kopplas till respektive kategori.  
 

Elevaktivt 

arbetssätt 

Utveckla kunskaper och 

förmågor 

Intresseväckande 

undervisning 

Intervju 1 
 

X X 

Intervju 2 X 
 

X 

Intervju 3 
 

X X 

Intervju 4 
 

X X 

Intervju 5 X 
 

X 

Intervju 6 X X X 

Intervju 7 X X X 

Intervju 8 X X X 
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