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En studie om NTA projektet, hur det uppfattas och fungerar i skolan samt hur elever lär i ett undersö-
kande arbetssätt.
It’s important to arouse interest early.
A study about the NTA project, science project, how it apprehends and works in school and also how
pupils learn in an investigative way of working.
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Sammanfattning
Abstract
Syftet med studien var att ta reda på hur NTA-projektet fungerar på några skolor. Fo-
kus i studien ligger på hur lärarna uppfattade arbetet med NTA och hur de uppfat-
tade att elever lärde och utvecklades genom ett undersökande arbetssätt. Litteratur-
delen består av teoretiska perspektiv för lärande, undervisningsmetoder och undersö-
kande arbetssätt inom naturvetenskapen. Jag presenterar även resultat vad tidigare
forskning visar.

Jag har använt mig av kvalitativ intervjumetod för att få en djupare kunskap inom
området. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en samtalsguide, en s.k. kontextu-
ell intervju. Resultatet visar att både lärare och elever tycker om att arbeta med NTA.
Lärarna tycker det är skönt att få allt material och att konceptet har en röd tråd som är
lätt att följa. Flera lärare känner att de kan ge eleverna en bra no-undervisning med
hjälp av NTA. De känner även att de själva utvecklas och att det är inspirerande att
arbeta med NTA. Dock är det inget självgående material och det kräver mycket tid.
Hur elever lär har jag kommit fram till att det sker på många olika sätt, hur viktigt det
bl.a. är att variera sin undervisning.
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INLEDNING

Bakgrund

Skolverket har skrivit rapporter där det framhållits att många elever i grundskolan endast har yt-
liga kunskaper i biologi, fysik, kemi och teknik, samtidigt som universitet och högskolor har
svårt att fylla sina platser till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.1  Vad detta kan bero
på har säkert flera förklaringar. En av orsakerna som jag kan tänka mig är att undervisningen i de
lägre åldrarna, ofta kan ses som bristfällig. Många lärare som idag arbetar som klasslärare, under-
visar i de flesta ämnen med vissa undantag. Det jag har stött på ute på skolorna är lärares osäker-
het inför att undervisa i ämnena fysik, kemi och teknik. Biologi nämner dock många att de upple-
ver som intressant och de fokuserar mest på det ämnet.

Undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena och det undersökande arbetet har fått en mer
framträdande roll i bl.a. läroplanen och kursplanen. Redan i Lgr 69 ville man bort ifrån kateder-
undervisning och ge det undersökande arbetssättet en mer framträdande plats. Sjöberg skriver
bl.a. hur viktigt det är för elevers lärande att arbeta i de naturvetenskapliga ämnena med ett un-
dersökande arbetssätt.2  Detta går att läsa även i kursplanen där står följande:

En viktig del i den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den experimentella metod
som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av observationer och experiment. Detta sätt
att arbeta genomsyrar även de naturorienterade ämnena.3

Under min tid som lärarstudent så har jag praktiserat på flera skolor och även vikarierat på en
del. Något som jag har upplevt som frustrerande, som blivande ma/no lärare är bristen på mate-
riel till laborationer i grundskolans år 1-7. Jag har även stött på en oro för undervisningen av
dessa ämnen om läraren inte har en naturvetenskaplig utbildning. Första gången jag kom i kon-
takt med NTA, (Naturvetenskap och Teknik för Alla) var när en gästföreläsare presenterade pro-
jektet för oss studenter under en naturvetenskaplig kurs. Därefter har jag stött på projektet när jag
har varit ute på olika skolor och det talas mycket om NTA.  Jag blev väldigt inspirerad av kon-
ceptet och blev nyfiken på hur andra uppfattar arbetet med NTA, samt hur utbrett arbetet är i Lin-
köping. Av den anledningen ville jag studera projektet närmare.

Projektbeskrivning

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla. Projektet startade läsåret 1996/97 av Kungliga
Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin. De har i uppgift att främja ut-
vecklingen av naturvetenskap och teknik. Projektet bygger till stor del på amerikanska förebilder
som STC (Science and Technology for Children) och LASER  (Leadership and Assistance for
Science Education Reform) som bedrivs av NSRC ( National Science Resources Center). STC är
ett läroplansprojekt som ska se till att det finns

1 Gisselberg (2001) NTA - projektets första tre år, en positionsbestämning. Örnsköldsvik
2 Sjøberg (2000) Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur
3 Grundskolans kursplaner och betygskriterier s 48



undervisningsmaterial tillgängligt i skolorna och LASER är ett program som ska stödja och ini-
tiera skolutvecklingsprojekt. NTA har byggts upp av STC för att stödja och utveckla den naturve-
tenskapliga undervisningen i grundskolan.1

NTA projektet ska stimulera barns och ungdomars intresse för biologi, fysik, kemi och teknik
under grundskolåren. Grundfilosofin är ett forskande arbetssätt där elevernas intresse och nyfi-
kenhet sätts i centrum. Experimenten och de praktiska undersökningarna bygger på elevers tidi-
gare erfarenheter och kunskaper. Stor vikt läggs också på att eleverna får lära sig att formulera
sig - både skriftligt, muntligt. De ska även få en förståelse av kunskap om olika fenomen samt
träna sig i samarbete.2   Undervisningsprocessen bygger på den konstruktivistiska grundtanken att
var och en konstruerar sin egen kunskap. Samtidigt som eleverna genomför undersökningar och
experiment ska eleverna göras medvetna om att det är deras eget arbete och tänkande som ger
dem kunskaper.3

Arbetsgången bygger på fyra moment, där det första är fokusering. Här exemplifierar och klargör
läraren och eleven tillsammans målet med temaperioden. Det andra momentet är utforskningen,
här formulerar eleverna frågor, undersöker och experimenterar. Det tredje momentet är reflektion,
här formulerar eleverna sina egna tankar och argument. Sista momentet är tillämpningen, vilket
innebär att arbetet som utförts förs vidare med nya frågor och i nya tillämpningsformer. Under
hela arbetsgången dokumenteras hypoteser och resultat.4

Skolans verksamhet inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen bedrivs också med tre ledord,
vetenskapliga förhållningssätt, verklighetsanknytning och lustfyllt lärande. Det första är det ve-
tenskapliga förhållningssättet. I tidig ålder är det viktigt att skapa ett ifrågasättande och kritiskt
tänkande hos eleverna. Det andra är verklighetsanknytning, det är viktigt att alla känner till natur-
vetenskapens och teknikens tillämpningar och roll i samhället. Det tredje och sista ledordet är
lustfyllt lärande, det ska vara roligt att arbeta med ämnena och elevernas nyfikenhet och kreativi-
tet bör tas till vara.5

Utav 24 grunddokument från STC-materialet har 13 bedömts som relevanta för svenska förhål-
landen. Temana har olika svårighetsgrad och en del lämpar sig bättre för yngre elever medan an-
dra passar bättre till de äldre.6

De teman som man arbetar med i Sverige är:

• Fast eller flytande
• Jämföra och mäta
• Förändringar
• Balansera och väga
• Jord
• Fjärilars livscykel
• Från frö till frö
• Kretsar kring el
• Kemiförsök

1 Gisselberg  2001
2 www.nta.nu
3 Gisselberg 2001
4 www.nta.nu
5 Tedfors  2000 ”Nu talar alla”. Lärare och elevers arbete inom ramarna för projektet Naturvetenskap och Teknik

för Alla. Linköpings universitet, D-uppsats i pedagogik
6 www.nta.nu



• Rörelse och konstruktion
• Matens kemi
• Flyta eller sjunka
• Magneter och motorer

Varje temaenhet består av ett experimentmaterial som innehåller en lärarhandledning och en
elevbok. Lärarna som deltar i projektet får först en halv dags introduktionsutbildning och sedan
en dags utbildning för varje temaenhet som denne arbetar med. Dessutom anordnas tematräffar
inom varje tema. Kommunen ansvarar för deltagandet i projektet och där skall det finnas en
lednings och samverkansgrupp som ska styra projektet. 1

Idag deltar 25 kommuner och 3 friskolor i projektet i Sverige och i Linköping arbetar 350 peda-
goger F-år 6, fördelat på 41 skolor av totalt 54 skolor F-år 6. Vilket betyder att 7500 elever av
totalt 11500 elever deltar i projektet under läsåret 02/03.2  Linköping har varit den kommun som
har haft huvudansvaret för utvecklingsarbetet av NTA och projektsamordnaren har varit knuten
till Pedagogiskt Centrum.

Tidigare forskning om NTA?

Jeanette Tedfors och Sofia Lilja genomförde en studie och den gav bl.a. dessa slutsatser:

• det finns inte en lärarkultur, utan flera olika.
• lärarrollen har förändrats. Lärarens roll i dag är att hjälpa eleverna att inhämta kunskap

och att lärare ska vara mänskliga, vuxna och visa auktoritet.
• att varierad och aktiv undervisning gynnar lärandet.
• kommunikationen är det viktigaste redskapet i undervisningen

NTA projektet kräver en förändrad lärarroll eftersom det är en förutsättning för arbetsformen ska
kunna implementeras. Eftersom det idag handlar om att hjälpa eleverna att inhämta kunskap och
inte lära dem. Vidare anser de att undervisningsmetoden i NTA är positiv eftersom eleverna är
aktiva och de får möjlighet att kommunicera samt att eleverna får vara kreativa och söka sina
egna kunskaper. NTA undervisningen är svår rent begreppsligt, varmed lärarens kommunikation
blir ännu viktigare. De kom fram till att det som utgjorde grunden för lärande samspel grundade
sig i lärarkultur, lärarroll, lärande och kommunikation.3

Jeanette Tedfors har studerat samspelet mellan lärarkulturen, lärandet och kommunikationen rik-
tad mot eleverna i samband med NTA. Hennes slutsats är att:

• Lärarrollen antar en mångfasetterad form där strategier, tankar, värderingar och hand-
lingar utformar inlärningssituationen i och med NTA.

• NTA erbjuder både lärare och elever ett aktivt och varierat lärande och eleverna får en
chans att vara aktiva och kreativa.

1 Gisselberg  2001
2 www.nta.nu
3 Tedfors och Lilja 1999 Lärande samspel – en explorativ studie av undervisningen inom projektet Naturvetenskap
och Teknik för Alla. Linköpings universitet, C-uppsats



• Kommunikationsstrukturen under NTA inbjuder till ett lärande samspel vilket är viktigt i
undervisningen, eftersom det är i kommunikationen som kunskaperna befästs.1

Jan Schoultz och Glenn Hultman vid Linköpings universitet har arbetat fram en utvärdering in-
riktad mot elevers lärande och utveckling inom NTA, där de har fokuserat på tre centrala aspek-
ter:

Elevernas förmåga och möjligheter att medverka och ta initiativ i undervisningen
i vilken grad NTA stimulerar elevernas nyfikenhet och intresse för naturvetenskap
elevernas förmåga att observera, experimentera, förutsäga, argumentera, diskutera och dokumen-
tera.2

Slutsatsen av utvärderingen blev den att det finns en stor utvecklingspotential i konceptet.
Eleverna lär sig naturvetenskap och många blir mer intresserade. Lärarens roll och inställning är
av stor betydelse för att arbetet ska fungera väl.
Det är viktigt med kompetensutveckling för deltagande lärare. Elever och lärare kan utveckla
sina kunskaper inom naturvetenskapen och konceptet har stora utvecklingsmöjligheter.3

Jan Schoultz, Glenn Hultman och Margareta Lindkvist utfärdade en studie under läsåret 2002/
2003 som en fortsatt utvärdering av NTA- projektet, läsåret 2001/2002. Av resultatet framgår:

• Lärare och elever tycker om att arbeta med NTA.
• Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom konceptet, men det krävs aktiva lärare och

elever. Eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera naturvetenskap.
• Ibland kan det bli att eleverna får för lite tid till reflektion och för mycket tid till ”gö-

rande”.
• Materialet väcker nyfikenhet och intresse av naturvetenskap.
• NTA är inte något självgående material utan det kräver en god ledare.
• Synen på naturvetenskap har förändrats, det upplevs inte längre som lika svårt och be-

svärligt och området har vidgats.
• Lärarnas planeringstid har ökat för de flesta.
• Eleverna är än så länge inte delaktiga i planeringen men på sikt ska det utvecklas.
• Samarbetet mellan lärarna skall också utvecklas.4

Tedfors och Tedfors – Liljas studier fokuserar på lärarrollen, undervisningen och
kommunikationen. Gällande kommunikationen visar deras studier att det är i och med
kommunikationen som kunskapen befästs och i och med arbetet med NTA finns den möjligheten
för eleverna. I själva undervisningen blev slutsatsen den att varierad och aktiv undervisning gyn-
nar lärandet. Lärarrollen i NTA kräver en lärare som hjälper eleverna att inhämta kunskap, finna
strategier och utformar inlärningssituationen.5

1 Tedfors 2000
2 Schoultz och Hultman 2002 Det är bra med NTA. Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss. s 2
3 Schoultz och Hultman 2002
4 Schoultz, Hultman, Lindkvist 2003 I början fick vi använda vår fantasi. Linköpings universitet, institutionen för

utbildningsvetenskap
5 Tedfors 2000, Lilja och Tedfors 1999



Utvärderingen av Schoultz och Hultman fokuserade på elevernas förmåga och möjligheter att
medverka i undervisningen, hur NTA stimulerade elevernas nyfikenhet och intresse för naturve-
tenskap samt elevernas förmåga att observera, experimentera, förutsäga, argumentera, diskutera
och dokumentera. Deras resultat genererade att elever lär sig och att de blir intresserade av natur-
vetenskap i och med arbetet med NTA. Lärarens roll anses också ha stor betydelse för att arbetet
ska fungera väl samt att det finns stor utvecklingspotential i konceptet.1

I Schoultz, Hultman och Lindkvist studie skriver de att konceptet har stor utvecklingspotential.
Lärarrollen är av stor betydelse. Likaså väcker materialet nyfikenhet och intresse för naturveten-
skap.2

I de 4 presenterade studierna finns lärarrollen som gemensam nämnare, att det krävs en god le-
dare för att arbetet ska vara gynnsamt för lärandet.

1 Schoultz och Hultman 2002
2 Schoultz mfl 2003



SYFTE

Mitt syfte med detta arbete är att försöka ta reda på hur arbetet med NTA projektet fungerar ute
på skolorna. Jag är intresserad av hur lärarna upplever det att arbeta med NTA och hur de uppfat-
tar att eleverna lär och utvecklas i arbetet med NTA, samt hur talutrymmet fördelas under ett
NTA pass. Fokus på min studie ligger på lärarnas uppfattning om elevers lärande och hur de lär
genom ett undersökande arbetssätt. Vidare är syftet att fånga lärarnas allmänna uppfattning om
hur de upplever arbetet med NTA, dels deras egen syn på naturvetenskap dels fördelar och nack-
delar med konceptet.

PROBLEMFORMULERING

• Hur fungerar NTA projektet på fyra stycken skolor?

• Hur kan arbetet med NTA uppfattas av sex lärare i år 1-7?

• Hur lär elever genom ett undersökande arbetssätt?

METOD

Kvalitativ intervju

Jag har valt att göra en kvalitativ forskningsintervju. Genom att genomföra en kvalitativ under-
sökning så är ambitionen att försöka förstå och analysera helheter. Intervjun är även ostrukturerad
och har öppna frågor vilket ger intervjupersonen maximalt svarsutrymme.1  En kvalitativ studie
är ofta tolkade undersökningar som baseras på förståelse av handlande. En kvalitativ studie an-
vänds även när något inte kan mätas direkt såsom vid undersökningar av upplevelser, känslor,
tankar och handlingsmönster,2  vilket min uppsats handlar om, dvs. lärares uppfattningar.

Intervjumetod

En intervju går ofta till så att intervjuaren ställer sina frågor och personen som intervjuas svarar
på frågorna i tur och ordning och ofta i avskilda sekvenser. Jag har fört samtal kring en samtals-
guide (se bilaga) som jag hade förberett. Jag hade inte färdiga frågor utan punkter på vad jag ville
prata om. Hultman kallar sådana samtal för kontextuella intervjuer. En kontextuell intervju ger
återkoppling och möjligheter till upprepningar som jakande svar av intervjuaren. Metoden kan
leda till att man tillsammans upptäcker och synliggör det man vill komma åt genom att man till-
sammans samtalar och bidrar till resultatet.

1Patel och Davidsson 1991 Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersök-

ning. Lund: Studentlitteratur
2 Wallèn 1996 Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur



Den kontextuella intervjun bygger på att observatörer möts och skapar kunskap. Något som man
bör ha i åtanke är att man lätt kan hamna i ledande sekvenser, man kan tolka fel vad
respondenten säger samt att det är lätt att tala för mycket själv. 1 Under samtalet utbyts uppfatt-
ningar och tolkningar och det är meningen att samtalet ska komma längre än en vanlig intervju
eftersom intervjuaren inte bara ställer sina frågor utan också deltar i samtalet.2

Urval

Jag hade valt ut tre stycken skolor i mellersta Sverige som just nu arbetar med NTA. Dock fick
jag kontakta ytterligare en skola då en av lärarna avböjde intervjun. På skola ett intervjuade jag
två stycken lärare som arbetar i år tre respektive år två. På skola två intervjuade jag en lärare som
arbetar i år tre, på skola tre arbetade lärarna i år fem respektive sex och på den fjärde skolan un-
dervisade läraren i år fyra. Att få lärare att ställa upp på intervjuer var inte så svårt. Däremot
kände jag att jag var ute vid fel tidpunkt på terminen. Alla lärare hade mycket inbokat den här
tiden med bl.a. utvecklingssamtal, utflykter, lägerskolor och rättning av nationella prov men de
fick själva bestämma när de ville lägga tiden för intervjun. Vid förfrågan om de ville ställa upp
på intervjuerna informerade jag om att samtalen skulle ta ca: 1 timma, att de skulle bandas samt
om deras anonymitet och att de skulle få ta del materialet. Läs mer om detta under genomför-
ande.

Här ger jag en kort presentation av lärarna. Jag har valt att kalla lärarna för lärare 1, lärare 2 osv.
Alla intervjuade är kvinnor.

Lärare 1. Har arbetat som lärare i 34 år och har småskollärarseminarieexamen. Hon har arbetat
med NTA i sju år. Alla på skolan där hon arbetar undervisar i NTA. Hon var även initiativtagare
till att arbeta med NTA på lågstadiet när det ifrån börja var riktat enbart till mellanstadieelever.
Arbetar nu som klasslärare i en år 2.

Lärare 2. Har läst grundskollärarutbildningen med inriktning mot sv/so år 1-7 och tog examen
1995. Hon har arbetat med 8 teman i NTA. Alla på skolan arbetade med NTA och hon kände sig
positivt inställd till det från början eftersom hon kände att hennes egna kunskaper inom no - om-
rådet var bristfälliga. Arbetar nu som klasslärare i en år 3.

Lärare 3. Tog grundskollärarexamen 1993 med inriktning sv/so. Hon har alltid varit intresserad
av no och alltid laborerat och experimenterat med eleverna även innan arbetet med NTA. Hon
har arbetat med NTA i ett år och arbetar nu som klasslärare i en år 3.

Lärare 4. Har arbetat som lärare i 23 år och med NTA under en termin, med rörelse och konstruk-
tion i integrerade grupper i år 4-6. Började arbeta med NTA för att hon var trött på att leta rätt på
materiel. Alla på skolan arbetar med NTA.

Lärare 5. Har arbetat som lärare i 16 år och med NTA under en termin, med rörelse och konstruk-
tion i integrerade grupper i år 4-6. Hon känner att no biten inte är riktigt hennes grej, har aldrig
varit intresserad av naturvetenskap och tycker att det är svårt med fysik.

1 Hultman 2001 Intelligenta improvisationer. Om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen. Lund: Student-
litteratur
2 Hultman1998 Spindlar i känsliga nätverk. Skolans ledarskap och kunskapsbildning. Linköping, Skapande Vetande



Hon började arbeta med NTA för att överhuvudtaget arbeta med naturvetenskapliga ämnen. Alla
på skolan har ansvar för varsin grupp i NTA arbetet.

Lärare 6. Är Klasslärare i en fyra. Hon är utbildad lärare i år 4-9 med inriktning mot samhälls-
orienterade ämnen. Hon har arbetat som lärare i två år och med NTA i ett år. Alla på skolan arbe-
tar med NTA.

Genomförande av intervjuerna och metoddiskussion

Jag hade tillsammans med min handledare förberett en samtalsguide vilken jag skulle utgå ifrån.
När jag kontaktade lärarna vid första tillfället informerade jag om att samtalen skulle bandas och
det var inte någon som hade någon invändning mot det. Fördelen med bandinspelning enligt
Patel och Davidsson är att intervjupersonens svar registreras exakt.1 Kvale skriver att bandning
av intervjuer är det vanligaste sättet att registrera vad som sägs och fördelarna är bl.a. att inter-
vjuaren kan koncentrera sig mer på intervjun samt att det blir ett aktivare samtal då intervjuaren
slipper att föra anteckningar. Istället finns tid till reflektion och fördjupning. 2  Jag valde att banda
alla intervjuer. Under en intervju strejkade dock det tekniska materialet men jag förde noggranna
anteckningar under samtalet. Alla intervjuer utfördes på lärarens respektive skola.

Att intervjua lärare i sina respektive klassrum har en viss fördel eftersom det enligt Magnusson
finns fördelar med klassrummet där läraren kan behålla sin personliga lärarroll vilket kan vara
svårt att behålla i tex. lärarrummet.3  Endast en intervju genomfördes dock i klassrummet efter-
som de ofta var upptagna. Däremot fick lärarna själva bestämma var vi skulle sitta och med un-
dantag av en intervju blev det i små grupprum som fanns på skolorna.
Varje intervju inleddes med att jag presenterade syftet med intervjun samt informerade jag lä-
rarna om deras anonymitet och att de skulle få ta del av materialet när det blir färdigt. Anonymi-
tet är viktigt så att ingen ska kunna spåra vem som har sagt vad. Av denna anledning nämner jag
inte skolornas eller lärarnas namn utan endast i vilken årskurs de undervisar i samt så ger jag en
kort beskrivning om deras utbildning och erfarenheter av NTA. Lärarna har jag döpt till lärare 1,
lärare 2 osv.

Efter syftets presentation inledde jag med neutrala frågor så som Patel och Davidsson föreslår.
Under intervjuerna hade jag stöd av min samtalsguide. Däremot hoppade vi mycket mellan punk-
terna som skulle beröras. Vid många tillfällen talade man om flera punkter samtidigt vilket kan-
ske berodde på att många punkter var snarlika. Det jag tänkte på under intervjuerna var att för-
söka undvika ledande frågor, dubbelfrågor, förutsättande frågor och varför frågor, vilket är något
som Patel och Davidsson rekommenderar att man ska försöka undvika4 . Det jag märkte under
intervjuerna var att det var väldigt lätt att just ställa ledande frågor, vilket säkert beror på för lite
erfarenhet vid intervjuer från min sida. Tidsramen som jag hade informerat lärarna om i vår för-
sta kontakt höll bra. Alla samtal tog mellan 45-60 minuter och maxtiden för ett samtal hade jag
satt till 60 minuter.

1 Patel och davidsson 1991
2 Kvale 1997 Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur
3 Magnusson 1998 Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik. Institutionen

för utbildning och psykologi. Linköpings universitet
4 Patel och Davidsson 1991



Efter varje intervju gick jag hem och transkriberade dem. Jag skrev ner alla ord som sades och
markerade med punkter där det uppstod tystnad. Jag skrev även utfyllnadsord men inte
hostningar eller andra ljud. Därefter så har jag sammanställt det som sades och de mest illustra-
tiva citaten har jag plockat ut och det är dessa jag redovisar och resonerar kring. Under varje
fråga har jag samlat lärarnas olika kommentarer, för att sedan göra en sammanfattning för att un-
derlätta för läsaren. I resultatet redovisas lärarnas kommentarer med viss redigering av mig. Jag
har ändrat visst talspråk till skriftspråk, viss meningsbyggnadsändring samt tagit bort en del ut-
fyllnadsord så som ”liksom” och ”ju”, dock utan att ändra på innehållet.

Mitt arbete består av sex intervjuer. Resultatet kan därför inte ses som generellt, utan represente-
rar endast dessa sex lärares uppfattningar och intryck. Med tanke på hur positiva eller negativa
lärarnas inställning var får man ha i åtanke att de arbetar med olika tema och åldrar och att alla
har olika lång erfarenhet av att arbeta med NTA.



LITTERATURGENOMGÅNG

Vad säger läroplanen?

Redan i Lgr 62 lyfter man fram det laborativa och undersökande arbetssättet som en viktig peda-
gogisk metod och man strävar efter ett aktivt arbetssätt i stället för katederundervisning. Följande
går att läsa i Lgr 62:

Avsikten är inte i första hand att i undervisningen framlägga färdiga åsikter, fakta och resultat, utan
att låta eleverna i största möjliga utsträckning skaffa sig kunskaper genom eget arbete och egna
upplevelser. Skolarbetet skall alltså bygga på deras egen aktivitet.1

I Lgr 69 nämndes även vikten av att eleverna skulle vara delaktiga och aktiva. Man skulle för-
söka att utgå ifrån elevernas frågor och intressen och utveckla deras lust att upptäcka och under-
söka.2

Man bör i största möjliga utsträckning utgå från elevernas frågor och intressen och ta tillvara på
deras lust att undersöka och göra nya kombinationer.3

När Lgr 80 kom dominerade det undersökande arbetssättet. Eleverna skulle själva söka kunskap
och i och med detta arbetssätt skulle studiemotivationen och elevernas kunskaper öka om de ar-
betade på ett undersökande och experimentellt arbetssätt.4

I vår senaste läroplan, Lpo 94 lyfter man fram vikten av elevernas delaktighet för effektivt lär-
ande. Eleverna ska få möjligheter att ta initiativ, ansvar och detta ska ske genom varierad och
genomtänkt arbetssätt. Följande läser man ur läroplanen:

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att
ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt
och lösa problem.5

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, för-
ståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete
måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa for-
mer balanseras och blir till en helhet. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta
skall åstadkommas genom varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.6

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig
och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna
skall tillägna sig.7

1 Läroplan för grundskolan Lgr 62, Allmän del Stockholm: Skolöverstyrelsen s.204
2 Läroplan för grundskolan Lgr 69, Allmän del Stockholm: Skolöverstyrelsen
3 Lgr 69 s.51
4 Läroplan för grundskolan Lgr 80, Allmän del Stockholm: Allmänna förlaget
5 Läroplaner för det oblligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94. Stockholm: Utbildnings-
departementet. s 7
6 Lpo 94 s8
7 Lpo 94 s8



Under mål och riktlinjer läser man följande under kunskaper.
Skolan skall sträva efter att varje elev

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
• utvecklar sitt eget sätt att lära,
• lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
• Lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att

- formulera och pröva antagande och lösa problem,
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden1

Undervisningsmetoder och undersökande arbetssätt

Ända sedan mitten av 1900-talet har den svenska skolan använt sig av det undersökande
arbetssättet som en metod. Det innebär att eleverna genom experiment och observationer får den
kunskap som avses. Våra vardagserfarenheter ligger till grund för vårt tänkande och vårt sunda
förnuft och de insikter som byggs upp av vardagserfarenheter kommer att bli gemensamma för
våra elever och historiens vetenskapsmän. Undersökningar har dock visat att många experiment
tolkas med de begrepp som eleven redan har och det kan innebära att experimenten inte alltid
leder till den begreppsliga förändringen som undervisningen syftar till.2  Dock finns det flera skäl
till att använda laborationer i undervisningen. Exempelvis lär sig de studerande att använda de
naturvetenskapliga metoderna och begrepp, det underlättar även elevens förståelse och utvecklar
individens tänkande. Laborationer ger insikter i förhållandet mellan teori och experiment samt så
utvecklas elevens sätt att argumentera och resonera.3 Eleverna förhåller sig dock mer aktiva i sitt
lärande än vad de gjorde under den tidigare mer teoretiska och auktoritära undervisningen. 4

Arbetssättet i naturvetenskap har präglats av den konstruktivistiska inlärningsteorin. Piagets syn
på inlärning och undervisning har haft stor betydelse, där den centrala punkten är att inlärning
förutsätter deltagande av den lärande. Kunskap går inte att överföra utan den måste omformas
och konstrueras. I Lgr 80 blev det undersökande arbetssättet dominerande och arbetsformen
skulle göra skolan mer intressant och meningsfull. Eleverna skulle genom egna undersökningar
undersöka olika fenomen som sedan skulle få en teoretisk förklaring. Katederundervisningen
skulle bort eftersom den gjorde att de naturvetenskapliga ämnena ansågs som tråkiga.5

Andersson skriver om hur undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena ska gripa tag i eleven
och stimulera individen så att denne lär sig att tänka naturvetenskapligt. Läraren ska förse eleven
med goda redskap för livslång nyfikenhet och vetgirighet. Detta menar författaren att man når
genom att lägga lagom avstånd från nya begrepp som ska läras med vardagstänkande. Ett sätt kan
vara elevexperiment, där eleverna får undersöka, beskriva och strukturera den materiella världen,
vilket i sin tur leder till att förståelse utvecklas.6

1 Lpo 94 s 12
2 Ekstig  2002 Naturen, naturvetenskapen och lärandet .Lund: Studentlitteratur
3 Jenkins 1999 i Schoultz 2003 Laborationen en arena för begreppsutveckling. Linköping: Linköpings universitet
4 Ekstig  2002
5 Andersson 1996 i Schoultz 2003
6 Andersson  1989 Grundskolans naturvetenskap, forskningsresultat och nya idéer. Stockholm: Utbildningsförlaget



Vidare skriver Andersson om den starka traditionen av experiment som fokus i den naturveten-
skapliga undervisningen. Han anser även att experimentell undervisning ger utmärkta tillfällen
till att utveckla förståelse för eleverna. Författaren ger även exempel på experiment som leder till
fritt undersökande kring öppna frågeställningar.1  Vidare skriver Dimenäs om hur läroplanerna
belyser vikten av att eleverna skall lära sig att experimentera och använda sig av ett undersö-
kande arbetssätt i de naturvetenskapliga ämnena.2

Ekstig skriver om olika förklaringsprinciper för barn. Hur förklarar den vuxne ett vardags-
fenomen för barn så att de får en ”aha-upplevelse”. Han delar in förklaringarna i tre principer.
Den första är vardagsförtrogenhet. Här bygger läraren upp elevernas förtrogenhet med fenomenet
i vardagen. Läraren låter barnen själva testa och prova sig fram utan att egentligen tala om svaret.
Den andra principen är modelltänkande. Här anknyter läraren till redan kända företeelser för bar-
net. Tillsammans jämför den nya och icke lösta företeelsen med en redan känd sådan. Den tredje
principen bygger på en vetenskaplig förklaring där läraren förklarar fenomenet med vetenskap-
liga begrepp. Princip väljs efter barnets ålder eller  tar dem i turordning.3

Sjøberg skriver om att det praktiska arbetet i skolan kan ha andra mål än de som enbart går ut på
att förmedla kunskaper. Experiment kan visa att naturvetenskapliga ämnen handlar om verklighe-
ten och på så sätt går det att motverka att ämnet präglas av enbart abstraktion och teori. Praktiskt
arbete kan även medföra att eleverna får lita på sina egna observationer, genom att arbeta i grupp
kan eleverna även utveckla färdigheter så som att kommunicera och samarbeta och eleverna får
möjlighet att använda andra sidor av sig själva.4

Hur vi lär

Undervisning i naturvetenskapliga ämne

För att förstå vad som sker i världen runt omkring oss är det nödvändigt att studera naturveten-
skap. För att få en förståelse är det enligt Harlen viktigt att bygga upp ett förråd av begrepp samt
att individen lär sig olika metoder för att samla och organisera information och att få tillämpa och
pröva sina idéer. Att studera naturvetenskap kan ge dubbel utdelning eftersom han/hon lär sig en
massa begrepp samt en viss metodik, dvs. individen får en tankeprocess och ett resultat.5 Vidare
skriver hon om vikten att uppmuntra barnen till undersökningar, att de får tillfällen att pröva
olika saker för att sedan dra slutsatser. Att diskutera med andra borde ingå i allt vetenskapligt
arbete. Det är genom interaktion med andra som personen utvecklas och lär. Inlärning sker ge-
nom att färdigheter, attityder och begrepp utvecklas tillsammans och stor vikt läggs på hur barn
lär sig och inte bara vad de lär sig.6

1 Andersson 1989
2 Dimenäs. 2001 Innehåll och interaktion. Om elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning. Skövde
3 Ekstig 2002
4 Sjøberg 2000
5 Harlen 2000 Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. Stockholm: Liber AB
6 Harlen 2000



Det man vet i dag är att många väljer bort naturvetenskapliga ämnen om de får möjlighet. Är det
inte viktigt att lära sig om naturvetenskap? Sjøberg skriver om naturvetenskap som allmänbild-
ning. Han pekar på tre dimensioner som förklaring till att se naturvetenskap som allmänbildning
och dessa är:

1. Naturvetenskap som produkt.
Naturvetenskap kan ses som ett kunskapssystem, ett bygge av begrepp, lagar, modeller och
teorier. Dessa har vuxit fram genom tidernas lopp och förändras efterhand.
2. Naturvetenskap som process.
Processen betonar metoderna och arbetssättet. Naturvetenskap består av effektiva sätt att lösa
nya uppgifter på. Metoderna kan vara av konkret eller praktisk karaktär som att förbereda och
genomföra försök.
3. Naturvetenskap som social institution.
Att naturvetenskapen ska ses som en del av samhället. Naturvetenskapen bidrar till att lägga
grunden för ekonomisk och teologisk utveckling samtidigt som den spelar en roll i politiskt
och ideologiskt sammanhang.1

Traditionellt sett har skolans läroplaner, läroböcker och undervisning präglats av förmedlingen av
ämnets begreppsliga struktur. Det var det färdiga tankebygget som skulle presenteras och läras in.
Personen skulle minnas lager, definitioner, regler och teorier.2 Idag ser skolan annorlunda på lär-
ande och vad som är viktig information. Istället för att lära sig utantill och komma ihåg saker be-
tonas vikten av själva processen vid lärande. Individen själv ska finna svaren och lösningarna.3

Studier har gjorts av undervisning i naturvetenskapliga ämnen bl.a. av Eskilsson. Han ifrågasätter
om den naturvetenskapliga undervisningen i skolan bidrar till att eleverna skaffar sig en naturve-
tenskaplig allmänbildning. Syftet med studien är att undersöka:

• vilka tankemodeller om materiens natur som elever i 10-12-årsåldern använder när de talar om
vardagliga fenomen, och hur dessa modeller utvecklas

• hur elevers föreställningar utvecklas vid arbete med några enkla begrepp
• hur samtalet med andra påverkar elevens användning av sina kunskaper i naturvetenskap.4

Eskilsson kom fram till att elever i 10-12 årsåldern har goda förutsättningar för att använda sina
kunskaper i naturvetenskap när de diskuterar vad som händer vid olika vardagliga händelser.
Eleverna visar även att de kan använda sina naturvetenskapliga kunskaper när de talar om var-
dagliga fenomen. Läraren tillsammans med eleverna är den som ska utmana och påverka elevers
tankar och som även introducerar nya begrepp. Vidare kom Eskilsson bl.a. fram till:

• elever kan tidigt ta till sig vetenskapens ord och begrepp och använda dessa
• elever börjar tidigt bygga upp egna begrepp och att de behöver olika tid för att bygga upp dem
• elever kan använda sina begrepp för att tala om vardagliga fenomen
• lärare och elever måste vara medvetna om diskursens betydelse för hur vi använder kunskaper i

naturvetenskap
• elevers kunnande är inte lika med deras spontana svar
• vissa naturvetenskapliga ord har en annan betydelse i vårt vardagsspråk vilket försvårar förståel-

sen5

1 Sjøberg 2000
2 Sjøberg 2000
3 Sjøberg 2000
4 Eskilsson 2001 En longitudiell studie av 10-12-åringars förståelse av materiens förändringar. Göteborg s. 13
5 Eskilsson 2001 s. 198



Jakobsson har i sin studie elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp studerat
elevers kunskapsutveckling av naturvetenskapliga begrepp och teorier genom ett
problemlösande arbete i grupp. Syftet med studien är följande:

• Ta reda på vilka faktorer och situationer som påverkar elevers kunskapsutveckling av naturveten-
skapliga begrepp och teorier under ett problemlösande och informationssökande arbetssätt.

• Ta reda på hur samarbetet och interaktionen mellan elever påverkar deras kunskapsutveckling av
naturvetenskapliga begrepp och teorier vid problemlösning i grupp.1

Utgångspunkten i studien är att elevers lärande sker i sociala sammanhang och i en språklig in-
teraktion med andra. Vidare finns inte kunskapen enbart inom individen utan även mellan män-
niskor. Människor utvecklas när de samtalar med varandra och försöker att förstå varandra.2

Bakgrunden till studien är bl.a. att eleverna redan i tidig ålder får positiv inställning till naturve-
tenskapliga ämnen, att dessa ämnen är oerhört viktiga och behöver satsas på. Enligt flera under-
sökningar som bl.a. Skolverket har gjort skriver Jakobsson om elevers negativa inställning till
skolans naturvetenskapliga undervisning. Han menar att det är undervisningen som är orsak till
elevernas ointresse i de naturvetenskapliga ämnena. Även lärarna uttrycker missnöje med under-
visningen, de vill att undervisningen ska engagera eleverna mer samt att större vikt bör läggas
vid problemlösning och förståelse. Vidare skriver han att mycket pekar på att undervisningen
måste utgå från mer elevaktiva arbetssätt för att eleverna ska uppfatta undervisningen som intres-
sant. Undervisningen bör bestå mer av undersökande, problemlösande och informationssökande
arbete i grupp. Ändock finns idag inget entydigt svar på vad som påverkar elevers lärande när de
arbetar i grupp med problembaserade uppgifter. Jakobsson studie avser försöka att förstå vad
som påverkar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen under en sådan situation.3  I studien
kommer Jakobsson fram till att merparten av eleverna har en positiv kunskapsutveckling. 16 av
studiens 20 elever uppnår målen för kursplanerna i grundskolan. För att utveckla en god förstå-
else krävs en god förförståelse. Ett effektivt samarbete har en positiv betydelse för elevers
kunskapsutveckling samtidigt som förmågan att utnyttja samarbete för sin egen kunskaps-
utveckling varierar. Vidare visar studien för att utveckla god kunskap så bör eleverna själva få
välja arbetssätt, lärstrategier och organisationsformer. Slutsatsen blir att elever bör få större val-
frihet i den naturvetenskapliga undervisningen i grundskolan. Resultatet av studien visar även att
många elever tillägnar sig kunskaper i sociala sammanhang och i en språklig interaktion med an-
dra. 4

Allwood och Reiman skriver i Elevers interaktiva lärande vid problemlösning att en medveten
träning av elevers metakognitiva färdigheter förbättrar elevernas skolprestationer.5  Likaså skriver
Baird att det går att utveckla elevers reflektion över sitt eget lärande och göra dem medvetna på
vilket sätt de lär sig bäst, hur de ska bli mer effektiva och utveckla nya lärstrategier.6

1 Anders Jakobsson 2001 Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp. Malmö: Lärarhögskolan s.17
2 Jakobsson 2001
3 Jakobsson 2001
4 Jakobsson 2001
5 Allwood och Reiman i Jakobsson 2001
6 Baird 1987 i Jakobsson 2001



I Jörgen Dimenäs Innehåll och interaktion, om elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning
är syftet hur elevers lärande av naturvetenskapliga fenomen beskrivs och förstås.
Dimenäs vill beskriva elevers lärande i undervisningen av naturvetenskapliga fenomen. Det är
dock inte elevens mentala processer som utgör fokus, utan en endast en beskrivning och en för-
ståelse för lärande i undervisningen. Bakgrunden till studien är ett intresse att skapa förbättrade
lärandemöjligheter för eleverna i naturvetenskapliga ämnen. Författaren har även ett intresse av
att försöka förstå elevers lärande i vanliga undervisningssituationer. Studien består av intervjuer
med elever och lärare samt videoinspelningar.
Resultatet slutade med att lärandet sker genom interaktion med andra samt att experiment enligt
hans studie kan utgöra ett hinder för lärande.

En laborativt utformad miljö kan visa sig vara hämmande, eftersom den uppmanar till en inriktning
mot procedurer kring experimentet. För att experimentet ska bidra till en fördjupad förståelse, är
det väsentligt att uppfatta det som en bland flera illustrationer, vilka kan utgöras av exempelvis
bilder, texter, tabeller, modeller och metaforer.1

Schoultz och Löfgren har genomfört en studie där själva laborationen är i fokus. Lärarna i deras
undersökning upplever att elever lär sig genom att ”göra” och skaffa sig egna erfarenheter. De
pekar också på att laborationerna anses vara roliga, vilket i sin tur kan fungera för att fånga elev-
ernas intresse. Däremot ska det inte ses som självklart att laborationen belyser den naturveten-
skapliga teorin för eleverna. De kom även fram till att läraren har en viktig roll under
laborationen. Denne bör introducera och sammanfatta laborationen tillsammans med eleverna.
Många av lärarna föredrog elevuppgifter där eleverna själva får lösa problem och söka kunskap.
Eleven ska själv formulera hypoteser, ställa frågor och vara aktiva under laborationen.2

Teoretiska perspektiv på lärande

Sociokulturellt perspektiv

Vygotsky är den person som vi oftast i litteratur förknippar med det sociokulturella perspektivet.
Vygotskys teori handlar om en kognitiv utveckling där det betonas ömsesidigheten mellan det
sociala och det individuella. I ett sociokulturellt perspektiv understrykes det att människans tän-
kande påverkas av och påverkar det sammanhang eller den miljö som denne befinner sig i. För
att klara sig i världen har människan skapat kulturella artefakter (produkter och verktyg). Dessa
artefakter visar människans väg från en icke kunnande varelse till en kunnande sådan. Männis-
kan skapar och använder sig av olika artefakter för att kunna samspela med den fysiska omgiv-
ningen och med andra människor. Dessa verktyg som människan har skapat går från generation
till generation genom inlärning och undervisning. För att arvet ska föras vidare krävs det i sin tur
nya verktyg.3  Verktygen skiljs åt, fysiska och mekaniska och de semiotiska (tecken baserade). 4

1 Dimenäs 2001s 244
2 Schoultz och Löfgren 2003 Laborationen – en arena för begreppsutveckling. Linköping:Linköpings universitet
3 Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000 Problemlösning som metafor och praktik. Linköping: Linköpings universitet
4 Vygotsky, 1986; Wertsch, 1985, 1991 i Wyndhamn mfl 2000



I det sociokulturella perspektivet återspeglar inte språket verkligheten utan kunskapen är konsti-
tuerad i diskursiva praktiker. Språket ses som en mekanism för att mediera verkligheten. Ord är
alltså enligt Vygotsky tänkandets verktyg.1

Zonen för proximal utveckling är en beteckning på den klyfta som finns mellan vad en person
kan göra på egen hand och vad hon eller han kan åstadkomma i samspel med någon som besitter
mer kunskaper och färdigheter. 2  En tanke i Vygotskys idévärld är att vi människor ständigt be-
finner oss under utveckling och förändring. I varje situation har vi möjlighet att appropriera (ta
över och ta till oss) kunskaper från våra medmänniskor. Med begreppet utvecklingszon ville
Vygotsky betona att ur ett psykologiskt perspektiv är det inte enbart den kompetens som barnet
uppvisar utan också vad som är potentialen i dennes förståelse och agerande. En utvecklingszon
kan mer ses som en guidning in i en speciell kulturs eller delkulturs sätt att uppfatta en förete-
else.3

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår ifrån att verkligheten är socialt konstruerat och
beroende av sammanhang. Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet och det handlar om
vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden. Människan
är som art läraktig och har förmågan att ta till vara på erfarenheter och använda sig av dessa i
framtida sammanhang. Det handlar inte enbart om vad eller hur mycket vi ska lära oss utan det
handlar om på vilka sätt vi lär och tar del av kunskaper. Idag skulle det uppfattas som udda om vi
lärde oss lagtexter utantill. Idag vet vi hur lätt det går att slå upp i lagboken och hitta det vi söker
i annat fall går det att rådfråga en jurist som kan hjälpa oss. Memorering i dag ses som slöseri
med tid.4

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är intresset för hur individer
och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och det är just samspelet
mellan dessa som är intressant. Dels hur vi lär och hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka
och utföra praktiska projekt. I alla processer är dock kommunikationen/interaktionen mellan
människor avgörande.

Det är genom kommunikationen som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom
kommunikationen som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv5

Språket ses vidare som en mekanism för att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer.
Genom språket så kan vi dela erfarenheter med varandra. Således är vårt lärande inte styrt av in-
stinkter eller begränsat till vad vi själva funnit, utan vi kan fråga andra och vi lånar och byter
ständigt information, kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor.6

Termerna redskap eller verktyg har en speciell och teknisk betydelse. Med dessa termer menas de
resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska. Exempel på fysiska resurser är bl.a.
hävstången, miniräknaren etc.

1 Wyndhamn mfl 2000
2 Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000
3 Säljö 2000 Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma
4 Säljö 2000
5 Säljö 2000 s 22
6 Säljö 2000



Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan sammanfattas i dessa tre olika, men samver-
kande företeelser:

1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap.
2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg)
3. kommunikationen och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i olika kol-

lektiva verksamheter.1

Konstruktivism

I konstruktivistisk teori ses kunskap som något som människan konstruerar utifrån sina tidigare
erfarenheter. Detta sker genom ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft. I konstruktivismen
talas det om ”lärande” i stället för behaviorismens och kognitivismens ”inlärning”.
Konstruktivismen har flera inriktningar men där tankarna kring lärande och undervisning har
samma grundfilosofi som utifrån John Deweys, Jean Piagets, Jerome Bruners eller Lev
Vygotskys tankar och idéer.2

Ända från födseln är människan aktiv och skapar eller konstruerar en egen verklighet så att inte
världen runt omkring oss blir ett stort kaos av enskilda fenomen utan samband. När vi lär kan vi
inte bara ta över någon annans kunskap utan vi måste själva vara aktiva konstruktörer. Denna
process sker i ett socialt, historiskt, språkligt och kulturellt sammanhang. Utgångspunkten i
konstruktivistisk syn är alltså att människan själv måste vara aktiv och konstruera sin egen för-
ståelse för att lära.3

Enligt Piaget styrs lärandet av fyra huvudfaktorer: nervsystemets mognad, erfarenheter, socialt
samspel och självreglering. Mognaden genomgår en bestämd utveckling som är oberoende av
barnets kulturella hemvist. Vidare beskrivs Piagets teorier om lärande i hans stadieteori. Han
hävdar att lärande inte är möjlig om man inte passerar ett ental jämviktsnivåer. Han använder
också begreppen assimilation (tolkning av händelser och företeelser i termer av existerande
kognitiva strukturer) och ackommodation (nyordnande av den kognitiva strukturen i syfte att
göra omgivningen begriplig) för att beskriva lärandet.4

Under konstruktivismen finner vi olika inriktningar, en av dessa är social konstruktivism. Här
betonas processen före produkten och att det finns flera olika sätt att tolka, uppfatta och beskriva
fenomen på. Ett sätt att underlätta kunskapsinhämtandet kan vara att se problemen från olika håll
och att tillsammans med andra finna lösningar. Detta innebär att språket får en framträdande
plats.5

I undervisning utifrån konstruktivistisk teori kännetecknas av att läraren vill att eleverna själva
konstruerar sin förståelse. Eleverna måste inse att denne lär sig själv och att det inte är läraren
som lär ut. Lärarens uppgift blir mer att skapa situationer som leder till fortsatt konstruerande.
Detta kräver både tid och mycket stöd och uppmuntran från läraren. Utifrån ett elevperspektiv så
vill konstruktivisten att eleverna gör explorationer på egen hand. Antingen undersökningar av
konkret material eller tankemässiga i form av t.ex. diskussion av olika elev hypoteser. Detta kan
leda till att eleverna blir medvetna om sitt eget sätt att tänka. Tillsammans med andra i sociala
situationer tros elevernas sätt att konstruera nya

1 Säljö 2000 s 22 och 23
2 Wyndhamn mfl 2000
3 Sjøberg 2000
4 Eskilsson 2001.
5 Wyndhamn mfl 2000



tankestrukturer öka. Genom att eleverna får experimentera, ställa hypoteser och diskutera till-
sammans kan eleverna bli mer medvetna om sitt sätt att tänka och på det sättet kan det leda till
att de vill lära sig mer samt att det blir lättare att förändra sina begrepp till det bättre. Alltså ge-
nom att eleverna får ställa hypoteser och att dessa är olika så uppstår en viss spänning, en störd
jämvikt som kan leda till engagemang och diskussion.1

Behaviorism

Burrhus Fredric Skinner är personen som vi främst förknippar med behaviorismen. Grundidéerna
ligger i förändringarna i en individs beteende, vilket är ett iakttagbart sätt att uppföra sig. Inom
behaviorismen talas det om stimuli och respons. Responser föregås av händelser i miljön och
dessa kallas stimuli och de ger villkoren för att ett beteende ska uppstå. Dessa två leder till kon-
sekvenser och det är av konsekvenserna av beteendet som avgör hur det kommer att uppfattas i
framtiden. Typiska drag i behaviorismen är bl.a. att:

• kunskapen är given och absolut
• lärandet är till stor del passivt, även om upprepning förekommer
• eleven ses som passiv
• läraren har en auktoritativ, anvisande och kontrollerande roll

Fokus i behaviorismen ligger på det observerbara beteendet och hur individen anpassar sig till
miljön. 2

Behaviorismen är den syn på lärande som motsvarar en empirisk idétradition, vilket innebär att
lärandet ses som grundat i de fysiska erfarenheter en individ gör.  Det är det yttre beteendet som
uppfattas som reellt, konkret och verkligt. Inlärning definieras av en förändring av det yttre och
observerbara beteendet.3

1 Andersson 1989
2 Wyndhamn mfl 2000
3 Säljö 2000



RESULTAT

Redovisning intervjuer

Här redovisas lärarnas svar utifrån en sammanställning som jag har gjort utifrån respektive sam-
tal. Jag har delat in frågorna under tre kategorier. Efter varje fråga och lärarnas egna ord har jag
gjort en kortfattlig sammanfattning över det som kommit fram under samtalen. Citaten som jag
har valt ut är de mest illustrativa. En kort presentation av lärarna finns under rubriken urval.

Lärarnas uppfattningar, planring och utveckling

Hur är lärarnas uppfattningar om att arbeta med NTA?

– Jo, det är roligt och utvecklande men samtidigt tidskrävande. Lärare 2.

– Jag tycker att det är kul och så där men det är inte riktigt så enkelt som jag hade tänkt mig. Lärare
4.

– Jag känner mig positivt inställd och det är kul att ha det. Lärare 4.

– Jag tycker att det är inspirerande, roligt, själv utvecklas jag hela tiden och lär mig nya saker och
så är det bra med allt material som finns. Lärare 3.

Lärarnas spontana uppfattningar om hur de upplevde det att arbeta med NTA var positiva. Flera
nämnde att det var utvecklande, kul, roligt och att det var bra att de fick allt material. Någon
nämnde att det var tidskrävande och inte riktigt så enkelt som de hade trott.

Hur planerar lärarna inför ett NTA pass? Mer nu eller mindre?

– Det är mycket förberedelser med arbetet. Man ska lägga fram material och vid vissa teman så är
det jättemycket disk. Det som är bra nu är ju att allt material finns. Man slipper leta reda på grejer
själv, men jag kan inte säga att jag planerar mindre nu än innan eftersom mycket tid går åt till att
läsa om temat och plocka fram och ställa tillbaka allt som man använder och så tar det tid att ko-
piera och sålla i materialet. Lärare 3.

– En del teman är väldigt mycket plock som man ska plocka fram och det ska tänkas till och man
ska hämta saker och det ska kopieras grejer. Framförallt det där med plocket fram och tillbaka, en
del grejer är det mycket diskning efter så det tar ju tid, men det skulle det ha gjort ändå om jag haft
ett no tema kanske för det är ju mycket prylar och grejar kring just no. Det handlar ju mycket om
det, så att det hade ju tagit tid i alla fall. Lärare 2.

Det var svårt att få fram om de planerar mer eller mindre än innan. Det skiljer sig en hel del åt
beroende på vilka teman som de arbetar med men att NTA inte är något självgående material var
de överens om. Det som kan skilja sig åt beror mycket på läraren. I vissa teman behöver läraren
läsa in sig på ämnet medan andra teman kräver mycket tid till förberedelser som att plocka fram
material eller att diska.



Hur ser lärarna på naturvetenskap i dag jämfört med innan de började med NTA?

– Jag har fått andra tankar eftersom jag inte kunde någonting om naturvetenskap innan. jag har
även fått en röd tråd, att man bygger kunskapen bit för bit att man inte hoppar in mitt i och tror att
man ska förstå allt annat som har hänt före eller vad som kommer att hända sen. Nu har jag fått en
mer helhet. Lärare 2.

– Man har fått upp ögonen för att det är viktigt. Just det här med att det är viktigt för Sverige att vi
utbildar tekniker och naturvetare och att man väcker det intresset tidigt. Lärare 1.

– Jag tycker att jag utvecklas och jag lär mig massor hela tiden. Lärare 6.

– Min inställning har inte förändrats mycket, det är inte min grej. Lärare 5.

– Jag har alltid varit intresserad av no och alltid laborerat och experimenterar med mina barn även
innan jag började arbeta med NTA. Det som är skillnaden mot förr tror jag är att jag kan ge en mer

avancerad, fördjupad kunskap till barnen. Lärare 3.

En del lärare känner att de har fått andra tankar i och med arbetet med NTA. Bl.a. att det är vik-
tigt för Sverige med att utbilda naturvetare. Lärarna upplevde att de utvecklades och lärde sig
mer i ämnet. Någon nämner att denne har blivit mer medveten om ämnets betydelse. Några
tycker inte att deras inställning har förändrats utan en del är positiva såsom innan medan en inte
är lika positiv till naturvetenskap.

Pratar lärarna om naturvetenskap sinsemellan?

– Ja, men jag tror att nu har det blivit så vant, det var nog mer i början när det var nya teman och
problem och så. Lärare 1.

– Det blir prat om NTA, lite vad som var svårt så diskuterar man och tipsar varandra. Även om man
behöver förklaringar så kan man fråga ”hur skulle du förklara”….man försöker att hjälpas åt och
diskutera. Lärare 6.

– Mmm, ja. Vi pratar alltid om allt så varför skulle vi inte prata om det nu? Nej jag vet inte om det
är mer nu, kanske mer just rörelse – konstruktion eftersom vi var flera som jobbade med det, nej vi
pratar ju alltid om all ämnen tycker jag. Eftersom vi jobbar ihop hela tiden så kan vi inte låta bli att
prata om alla ämnen. Det är ständigt pedagogiskt snack. Lärare 5.

– Det är jag och hon som arbetar i den andra trean som planerar tillsammans och så, men det blir
inte mycket tid över för diskussion. Lärare 3.

Det verkar inte så att lärarna diskuterar ämnet naturvetenskap med varandra. Däremot så diskute-
rar de pedagogiska frågor kring projektet och även lite tips till varandra.

Elevers delaktighet och medverkan i arbetet

Hur ser talutrymmet ut under ett NTA pass?

– Det är ganska varierat men det är nog jag som pratar mest. Jag försöker att de ska prata mer med
varandra och jag tycker faktiskt att det blir bättre och bättre men det är ändå jag som står för det
mesta som sägs. Lärare 3.

– Alldeles för mycket lärarstyrt om man ska köra efter mallen. Jag tycker att det är katederundervisning. Om man ska
följa det så är det alltså styrt framifrån.



Vi skall lära eleverna…stoppa in i huvudet på dem, men det är ju inte riktigt så det funkar,
eller det borde inte funka så. Lärare 5.

– Det blir ju ganska mycket jag som pratar det blir det ju i och med att det är mycket fakta
som man berättar. Lärare 6.

De flesta lärare upplevde att det var de som talade mest, men lite beror på vilket tema man arbe-
tar med och vilken ålder det var på barnen. En lärare upplevde att det var väldigt lärarstyrt.

Diskuterar eleverna sinsemellan?

– Ja, när de jobbar i grupperna då kan de diskutera med varandra. Lärare 4.

– De pratar mycket med varandra för det är ju mycket det här ”titta på min” och det är ju lite det
man vill åt också. Är det någon som upptäcker något så får de andra titta. Det är mycket socialt
med NTA det är inget man sitter och jobbar med själv. Lärare 6.

– Det är nog lite både och men jag tror att de diskuterar lite med varandra först och sen om de inte
kommer på någonting då kallar de på en vuxen. De flesta försöker i alla fall men inte alla. Lärare 2.

Alla upplevde att det diskuterades elever sinsemellan under lektionerna. Hur djupa diskussio-
nerna var och om eleverna lärde av varandra var dock svårt att få fram. Flera lärare nämnde att
eleverna gärna ville visa vad de åstadkommit eller vad som hänt.

Hur uppfattar lärarna att eleverna tycker det är att arbeta med NTA?

– Jättekul. De tycker att engelska och NTA är roligast. De tycker att det är jättekul att experimen-
tera och undersöka saker. Lärare 3.

– Det är jätte olika alltså. En del tycker att det är jätteroligt och en del det värsta de hade gjort.
Lärare år 5.

– De tycker att det är roligt, jag kan se på dem ibland att det är svårt eftersom de inte är vana att
arbeta på det sättet, de är inte vana att göra förutsägelser så det kan bli klurigt för dem, men det är
viktigt att de får tänka abstrakt också. Men de tycker att det är väldigt roligt och är nyfikna. Lärare
6.

– Det är lite blandat. De tycker oftast att det är jätteroligt det här själva undersökande,
experimenterandet eller vad man ska säga, sen är det lite gnöl hos en del när de ska dokumentera
och det är ju det man måste fundera på, ”hur gör man när man dokumenterar?” för att det inte ska
kännas ”fy, det är jobbigt med NTA, man måste skriva så mycket”. Så själva Aha-upplevelsen och
experimentet och förutsägelsen, det tycker de oftast är kul. Så är det lite stånk och stön just när det
gäller dokumentationen. Lärare 2.

De lärare som uppfattade att eleverna inte var positivt inställda arbetade med konstruktion och
rörelse, där skulle eleverna bygga olika fordon och testa dem. Framförallt så var det tjejerna i år 6
som tyckte att det var tråkigt att bygga och konstruera medan tjejerna i år 4 och 5 tyckte att det
var kul. Lärarna till de yngre barnen upplevde att eleverna tyckte det var för mycket att skriva
och dokumentera och att det blev en del upprepningar men var överens om att upprepningar och
dokumentation är nödvändigt för lärande dock bör det ses över så att det inte blir tjatigt och
samma dokumentation hela tiden. Själva undersökandet upplevde lärarna att eleverna tyckte om.



Hur ser elevernas delaktighet ut? Kan de vara med att påverka och planera?

– Ehh, ja lektionerna är ganska låsta och planerade innan och det här ska vi göra. Det är ju lite
svårt. Materialet är väldigt låst. Nu kan man ändra lite som man tycker jämfört i början när jag
jobbade med det, men det är ju ändå ett upplägg och en gång och det ena bygger på det andra lite
grann så man kan ju inte hoppa över för mycket heller tycker jag utan man måste i stort sett följa
lektionerna. Lärare 1.

– Inte om man ska gå efter konceptet och handledningarna för där är det ganska styrt alltså efter-
som det står att först ska vi jobba med det här och när man kan det så går man vidare i stort sätt.
Lärare 2.

– Jag försöker att de ska känna sig delaktiga genom att alltid utgå ifrån deras frågor och erfarenhe-
ter och vad de vill veta, men självklart är det väldigt styrt och det är jag som i stort bestämmer vad
vi ska göra men jag tror faktiskt att barnen ändå känner sig delaktiga. Lärare 3.

Att det inte finns utrymme för eleverna att vara med och planera och påverka behöver inte alltid
ses som negativt, alltid går det inte att låta eleverna var med och bestämma, sa en lärare i år 4.
Många gånger känner sig dock ändå eleverna delaktiga eftersom lärarna strävar efter att de ska
ställa egna frågor.

Hur ser lärare på elevers lärande

Hur ser lärare på elevers lärande, hur uppfattar de att elever lär?

– Helt klart genom upplevelse, genom sina sinnen där de får känna, lukta, se och testa sig fram.
Lärare 3.

– Jag tror att man ska blanda in så många sinnen som är möjligt och sen att man uppmuntrar ung-
arna att känna efter vad som funkar bäst för dem. Lärare 4.

– Vissa vill jobba mer praktiskt och så kan man lära sig mer av att prata, att det finns talutrymme,
att man kan diskutera och lösa problem gemensamt ibland. Att försöka köpa knep av varandra.
Lärare 4.

– Det måste finnas en vilja att lära i grunden från eleven själv annars är det jättesvårt. Det är ju
eleven som ska lära och inte läraren som ska lära ut. Nyfikenheten är väldigt viktig, det underlättar
väldigt mycket för inlärandet så därför tycker jag att NTA är bra uppbyggt på det sättet att det är
uppbyggt på elevernas nyfikenhet och deras frågor. Lärare 6.

– Det här med att få pröva själva det tror jag passar alla, det är ett bra sätt och verkligen se och ta
reda på och försöka. Att vara så konkret som möjligt. Lärare 3.

– Det är väldigt olika, en del barn lär bäst genom att få försöka, andra lär sig jättemycket genom att
lyssna, några genom att läsa, några genom att skriva och några genom att prata. Lärare 2.

Nästan alla var överens om att många lär sig genom upplevelser, genom att använda sina sinnen,
genom att undersöka och laborera. Viktigt tyckte någon att det var att få eleverna nyfikna. Det
finns inte bara ett sätt att lära, utan alla är olika och lär bäst på olika sätt. Som lärare är det viktigt
med variation och att försöka vara så konkret som möjligt.



Hur gör lärarna för att få med sig så många elever som möjligt i undervisningen? Hur anpassar
de undervisningen?

– Att vara så konkret som möjligt..//.. Konkret material är alltid bra. Lärare 1.

– Att skapa nyfikenhet. Lärare 6.

– Man får ju variera sig så mycket som möjligt, variera sitt sätt att lära ut. Lärare 5.

– Att man försöker uppmärksamma eleverna att bli medvetna och själva lära sig sin egen strategi.
Lärare 5.

– Jag försöker att de ska få uppleva så mycket som det bara går, att de ska få vara delaktiga…. Lä-
rare 3

Lärarna nämnde flera olika strategier för att fånga så många elever som möjligt. Bl.a. att vara
konkret, använda hjälpmedel, variation, upplevelse, delaktighet, använda flera strategier samt att
använda så många sinnen som möjligt.

Fördelar och nackdelar med NTA

Vilka fördelar finns det med att arbeta med NTA?

– Man får tillgång till allt material, det har ett bra upplägg med en röd tråd som är lätt att följa och
man vet att barnen får en bra no-.undervisning med materialet och så får man själv fortutbildning
vilket är mycket utvecklande. Lärare 3.

– En fördel med att det är styrt och fyrkantigt det är ju det att när man inte är så duktig i no som jag
inte är så kan man ju ta paketet och man kan undervisa i no ändå fast man inte är så duktig på det.
Lärare 5

– Det känns för mig som so lärare bra att ha NTA, därför då jobbar man verkligen med no biten
ordentligt och man känner att eleverna får det på ett bra sätt….all fakta finns så man behöver inte
anstränga sig så mycket själv. Och allt material, helst på en sån här liten skola så är det ju jätte-
viktigt med materialet som kommer. Lärare 6.

– Mina kunskaper inom no var ganska bristfälliga så därför kände jag att det var en jättebra grej för
mig som inte visste vad jag skulle ha för material överhuvudtaget. Bara att leta reda på hand-
ledningar och vad jag ska göra är ett jättearbete så det kändes toppen. Fortbildning och allt material
är bland det viktigaste och på en skola där vi inte har högstadiet är det ett jättejobb att bara få ihop
grejer. NTA ger en mer helhet i och med att temana bygger på varandra, vilket ger något helt annat
än om man bara skulle hoppa in och göra kemiförsök och sen inte göra något mer. Lärare 2.

– Det har varit svårt att få till det tidigare för det krävs ju lite grejer och så vidare. Så är det jättebra
med de här lådorna där man får allting. Det finns inte pengar och tid till att jaga runt och leta mate-
rial och det är ju skillnad på högstadiet där det finns kemi och fysiksalar och man kan låna material
därifrån. Lärare 1.

– Eftersom det betonas att man ska skriva mycket och hela den vetenskapliga delen, så det blir inte
så jippo betonat om man gör det så. För då blir det så att de känner att det är något man arbetar
med fast de får jobba med händerna samtidigt vilket de tycker är kul men samtidigt så har de ju det
här att man ska dokumentera hela tiden. Lärare 6.



Alla intervjuade lärare var överens om att ett stort plus av att arbeta med NTA är att få allt mate-
rial eftersom det ofta inte finns material att tillgå på skolor i år 1-7. Flera talar också om en hel-
het som annars kan saknas vid arbete med no undervisning. En lärare nämner även vikten av att
låta det få ta tid, när de arbetar med NTA får eleverna med sig mycket även från andra ämnen så
som svenska och matematik samtidigt som de lär sig att samarbeta och arbeta självständigt, tänka
logiskt och reflektera. Denne menar att det är viktigt att inte ha för bråttom, att det är viktigare att
se till att eleverna kan saker ordentligt istället för att plocka lite här och där. En lärare nämner att
i och med dokumentationen så kommer man ifrån att undervisningen endast bara blir ett kul
jippo.

Vilka nackdelar och svårigheter finns det med att arbeta med NTA?

– Första gången fick vi jord från USA och då fick vi någon lera som var alldeles rödbrun och san-
den var vit. Det stämde inte alls det där med färgerna. Lärare 1.

– Det är mycket upprepningar i det och det känner man ibland att det inte går med barnen för de
tröttnar. Lärare 1.

– Att det tar lång tid med laborationer men samtidigt så tror jag att man når resultatet snabbare om
man tar sig tid, att de får ha material och att det blir konkret för dem. Lärare 1.

– Det är tidskrävande. En del teman är det väldigt mycket plock som man ska plocka fram och det
ska tänkas till och man ska hämta saker och det ska kopieras. Framförallt är det där med plocket
fram och tillbaka, en del grejer är det mycket diskning efter så det tar ju tid. Lärare 2.

– Nej, men något måste det ju finnas, men inget som jag kommer på nu. Lärare 6.

– Jag tycker att svenskan i NTA är alldeles för avancerad. Det känns som om det inte har varit en
Svenskalärare som har varit inblandad i….alltså i konstruktion av frågor och så där. Lärare 5.

– Jag tycker att eleverna har haft svårt att förstå frågorna. Lärare 5.

– Jag har fått en känsla av att det inte är färdigarbetat. Att det inte är riktigt försvenskat än. Lärare
4. (arbetar med konstruktion och rörelse)

– Det är lite styrt och det är mycket uppgifter, mycket stenciler och mycket fylleriuppgifter. Lärare
4.

– Jag och min kollega har gjort om en del som vi inte tyckte passade för våra barn. Det kan även
vara svårt att anpassa efter ålder och för språksvaga barn som vi har många av här. Det är därför
som vi har fått sålla en hel del. Lärare 3.

En lärare nämner svårigheter med materialet. Ex fick de jord ifrån USA som inte alls såg ut som
den jord som eleverna var vana vid. En lärare tycker inte att nivån stämmer med sin årskurs, utan
att det är alldeles för avancerat för hennes mellanstadiebarn. ”Det är inte skrivet för barn, de
måste plocka ner det på en lägre nivå.” Någon nämnde att det var mycket uppgifter och stenciler
och för styrt. Flera lärare nämnde att det var tidskrävande.



Sammanfattning av resultatet

Enligt min studie fungerar NTA projektet bra på dessa skolor. Lärarnas uppfattningar om projek-
tet var positiva. De upplevde arbetet som utvecklande, roligt och kul. Några lärare nämnde att det
var tidskrävande och inte lika enkelt som de hade trott. NTA är inget självgående material utan
kräver en god ledare. Även eleverna uppfattas tycka om att arbeta med materialet, dock finns det
undantag. Lärarna i studien uppfattar att elever lär bl.a. genom laborationer och experiment. Dels
genom att låta eleverna få använda flera av sina sinnen, använda konkret materiel och diskutera
tillsammans ger den bästa kunskapsutvecklingen.
För att nå ut till så många elever som möjligt tror de flesta på en varierad undervisning. Det är
även viktigt att skapa nyfikenhet och lära eleverna finna egna strategier för lärande.

DISKUSSION

En slutsats jag kan dra av mitt resultat är att NTA projektet har en positiv roll i skolan, både för
elever och lärare. Det finns dock vissa moment som bör ses över. Det jag kommer att bära med
mig som blivande lärare är vikten av variation i undervisning. Min studie visar hur viktigt det är
med just variation eftersom alla lär på olika sätt. Flera lärare nämner vikten av variation, att va-
riera sitt sätt att lära ut.

Något som de flesta lärare också nämnde var att eleverna skulle utnyttja så många sinnen som
möjligt samt att arbetet ska kännas lustfyllt så att nyfikenhet väcks hos eleverna, vilket NTA ger
enligt min studie. Just att skapa nyfikenhet skrivs det om i skolans läroplan. Följande går att läsa
under mål och riktlinjer:

– skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.1

Vidare nämner en lärare vikten av att få eleverna medvetna om sin egen lärstrategi, hur de själva
lär sig bäst. Detta överensstämmer med Bairds studie som tar upp vikten av att lära eleverna att
utveckla egna lärstrategier, att göra eleverna medvetna om hur de lär sig på bästa sätt.2  I
konstruktivistisk teori så kännetecknas undervisningen av att läraren vill att eleverna själva kon-
struerar sin förståelse. Att eleverna blir uppmärksamma på att det är de själva som lär sig och
inte läraren som lär ut.3 Detta nämner även flera lärare som viktigt, att eleverna blir uppmärk-
samma och lär sig själva att finna strategier och känna ansvar för sitt lärande. Att skapa situatio-
ner där eleverna vill lära sig och blir nyfikna är lärarens uppgift.

Variation i undervisningen är med andra ord viktigt för att nå ut till så många som möjligt samt
att skapa nyfikenhet och delaktighet vilket min studie visar .

Något som det alltid forskas kring och ständigt är aktuellt är att ta reda på hur elever lär.
Undervisningsprocessen i NTA projektet bygger på den konstruktivistiska grundtanken att var
och en konstruerar sin egen kunskap.4 Konstruktivismen har en särskild syn på individers lärande.
Människan anses redan från födseln som aktiv och att individen själv konstruerar sin

1 Lpo 94
2 Baird 1987 i Jakobsson 2001 s 241
3 Andersson 1989
4 Gisselberg 2001



egen kunskap.1 Vidare styrs lärandet av tidigare erfarenheter och socialt samspel.2 NTA styrs just
mycket av socialt samspel individer emellan och tidigare erfarenheter har stor betydelse för
kunskapsutvecklingen.

Under frågan hur lärare uppfattar att elever lär så svarade flera att många lär bäst genom upple-
velser, genom att använda sina sinnen, genom att undersöka och laborera. Så här uttrycker sig ett
par lärare:

– Helt klart genom upplevelse, genom sina sinnen där de får känna, lukta, se och testa sig fram.
Lärare år 3.

– Jag tror att man ska blanda in så många sinnen som är möjligt och sen att man uppmuntrar ung-
arna att känna efter vad som funkar bäst för dem. Lärare år 4-6

– Det är väldigt olika, en del barn lär sig bäst genom att få försöka, andra lär sig jättemycket genom
att lyssna, några genom att läsa, några genom att skriva och några genom att prata. Lärare år 3.

Återigen så är det enligt min studie variation som är viktigt. Elever lär på många olika sätt men
något som de flesta lärare är överens om är att vara så konkret som möjligt och låta eleverna an-
vända flera sinnen. Att en varierad och aktiv undervisning gynnar lärande visar även Tedfors och
Liljas studie. Även Jakobsson skriver i sin studie att mycket pekar på att undervisningen i skolan
borde bestå mer av undersökande och elevaktiva arbetssätt.3

Intressant är det att ingen av lärarna förankrar lärandet till någon teori.

Enligt sociokulturell teori sker lärande främst genom kommunikation/interaktion mellan
människor.4 NTA konceptet bygger på att konstruera, upptäcka och samtala samt diskutera och
resonera med andra. Ofta har jag sett att det är en eller kanske två i en grupp som löser problemet
medan de övriga sitter passiva. NTA kan vara ett sätt att träna just samarbete och kommunikation
med varandra. I arbetet med NTA får eleverna möjlighet att samspela med varandra. I Vygotskys
idévärld är en tanke att människan ständigt utvecklas och förändras och detta sker tillsammans
med andra människor som besitter mer kunskaper och färdigheter.5

Att försöka ta reda på om elever utvecklas och lär av varandra genom att arbeta med NTA var
inte så lätt. Det jag kom fram till var att många elever pratar med varandra. Ofta genom att visa
vad de har kommit fram till. En lärare säger så här om diskussioner under ett NTA pass:

De pratar mycket med varandra för det är ju mycket det här ”titta på min” och det är ju lite det man
vill åt också. Är det någon som upptäcker något så får de andra titta. Det är mycket socialt med
NTA det är inget man sitter och jobbar själv med. Lärare 6.

De flesta lärare upplevde att det var de som pratade mest under NTA passen. En lärare upplevde
det som ren katederundervisning. Jag upplever det som om de flesta lärare vill att eleverna ska
vara mer delaktiga och aktiva under lektionerna, med de törs inte riktigt släppa taget. Vad det be-
ror på kan jag inte svara på, kanske är traditionerna inom skolan så starka att det är svårt att bryta
dem? Eller också behöver eleverna mer träning på att ta eget ansvar.

1 Sjøberg 2000
2 Eskilsson 2001
3 Jakobsson 2001
4 Säljö 2000
5 Säljö 2000



Viktigt tror jag är att vuxnas syn på naturvetenskap förändras. Det känns fortfarande som natur-
vetenskap endast är något för forskare och att det inte ingår som ren allmänbildning. Sjøberg
skriver om naturvetenskap som allmänbildning där naturvetenskap ska ses som en del av samhäl-
let, där man finner effektiva sätt att lösa nya uppgifter på.1 Det var intressant att se hur lärarna såg
på ämnet naturvetenskap nu jämfört med innan arbetet med NTA. En av lärarna uttalade sig så
här:

Man har fått upp ögonen för att det är viktigt. Just det här med att det är viktigt för Sverige, att vi
utbildar tekniker och naturvetare och att man väcker det intresset tidigt. Lärare år 2.

Många nämner även att de själva har utvecklats och lärt sig mer inom ämnet. Om lärarna pratade
mer om naturvetenskap tillsammans med varandra i exempelvis personalrummet nu än innan ar-
betet med NTA fick jag inga indikationer om att det skulle vara så. Däremot så diskuterade de
om pedagogiska frågorna kring projektet.

Experiment och laborationer kräver tid. Tid känns ofta som ett stort hinder för att experimentera i
skolan.  Att planera och plocka fram material till en laboration tar tid, sedan ska den genomföras,
dokumenteras och diskuteras kring.
Många finner det säkert smidigare att i stället bara läsa om olika fenomen och på så sätt hinns
fler områden med, trots att forskning visar att elevaktiva moment främjar kunskapsutvecklingen
genom bl.a. sociala sammanhang så som bl.a. Jakobsson resonerar i sin studie.2

Att det tar tid att laborera vet vi men tycker lärarna att det går åt mer tid att arbeta och planera
med NTA än vad det gjorde innan? Min studie visar att det var svårt att jämföra hur mycket tid
man lägger ner på arbetet nu jämfört mot tidigare. Några tycker att det är mycket som ska kopie-
ras och förberedas och plockas fram men ändå verkar det som om fördelen med att få allt mate-
rial tar överhand till det positiva. De slipper leta material i vrån och förråd. Något som studien
tydligt visar är ändå att materialet inte är självgående utan kräver både tid och en bra pedagog
som kan anpassa materialet efter sin grupp. Detta visar även Schultz, Hultman och Lindkvist stu-
die.

Om jag jämför lärarnas och elevernas uppfattningar om att arbeta med NTA kan jag se likheter
som roligt och kul. Lärarna är tacksamma över materialet till laborationerna, vilket är det som
eleverna uppfattas tycka är roligast. Eleverna kan uppleva dokumentationen som tråkig och job-
big. Några lärare tycker också att dokumentationen inte alltid är bra, mycket fylleriuppgifter.
Själva experimenterandet upplevs som positivt från både elever och lärare med undantag av
några flickor i år sex som arbetade med rörelse och konstruktion.

NTA projektet ska stimulera barns och ungdomars intresse för de naturvetenskapliga ämnena un-
der grundskolåren och grundfilosofin är ett forskande arbetssätt där elevernas intresse och nyfi-
kenhet sätts i centrum.3  Detta tycker jag stämmer bra överens med lärarnas tankar kring NTA där
de själva uttrycker vikten av att skapa nyfikenhet och lust för att kunskapsutveckling ska ske.
NTA bygger även på konstruktivismens tankar om att eleverna själva bygger sin kunskap och
arbetar aktivt. Stor vikt bör läggas på hur barn lär sig och inte bara fokusera på vad de lär
sig.4 Även detta håller flera av lärarna med om.

1 Sjøberg 2000
2 Jakobsson 2000
3 www.nta.nu
4 Harlen 2000



Lärarna säger att NTA är väldigt styrt. Det finns en tydlig ram för vad som ska sägas och för vad
som ska göras. Efter att ha pratat med lärarna om denna snäva styrning upplevde de flesta att det
var bra med tydliga ramar. Många av lärarna köper inte konceptet rakt av utan gör om det lite
grann så att det ska passa dem själva och klassen. Ett material har alltid en ram men innanför ra-
marna ser det ofta helt annorlunda ut beroende på läraren och eleverna. Alla lärare gjorde om
konceptet på något vis och i min sista intervju försökte jag att få fram vad det var som läraren
ändrade och gjorde om.

Jag har till viss del valt bort det där med hypoteser och förutsägelser, men inte helt eftersom det är
bra att få in det abstrakta tänkandet, fast i det här momentet känns det som vi ska göra det till varje
lektion och det är lite tjatigt, det är inte alltid som det passar in. Det är spännande att kunna förut-
säga hur en puppa eller larv kommer att se ut, men det är ju inte så spännande att gissa hur den ska
se ut till nästa lektion och det blir ju inte så spännande kan jag tycka. Lärare 6.

En lärare i år 2 gjorde ändringar gällande dokumentationen. I stället för att använda de färdiga
arbetsbladen så lät hon eleverna skriva och rita fritt. De gjorde även egna små arbetsblad i olika
storlekar. Flera lärare tog upp vikten av att det inte blev något kul ”jippo” utan att det faktiskt är
ett ämne där eleverna måste skriva och tänka och inte bara laborera och undersöka. Det är viktigt
att se till att eleverna verkligen lär sig något. En lärare upplever det inte som ett kul jippo utan
hon säger att det betonas att man ska skriva mycket och vara vetenskaplig och på så sätt kommer
man bort ifrån jippo stämpeln.

Om jag jämför min studie med de tidigare presenterade i arbetet finner jag några gemensamma
nämnare. Bl.a. visar de på att NTA inte är något självgående material utan kräver en god peda-
gog. Läraren ska hjälpa eleverna att inhämta kunskap och finna strategier för lärandet.  Jämför
jag med Schoultz, Hultman och Lindkvist studie väcker NTA nyfikenhet och intresse för naturve-
tenskap, vilket min studie stödjer.

Inte någon lärare i min undersökning hade någon naturvetenskaplig bakgrund. Detta måste finnas
med när vi läser resultatet, likaså att ett par av lärarna är ålagda att arbeta med NTA utan att
själva ha valt det. Det som också spelar in är lärarens erfarenhet av arbetet med NTA. Det tar ett
tag innan man har arbetat sig in i materialet och i min studie har en lärare varit med från början
och två lärare har arbetat i endast en termin med materialet. Vidare så spelar säkert elevernas ål-
der in, ju tidigare de blir presenterade och lär sig arbetsgången i arbetet desto bättre.



Slutsatser

NTA-projektet verkar fungera bra ute på skolorna. Både lärare och elever tycker om att arbeta
med materialet. Det finns dock ändringar och utveckling av konceptet som bör se över på sikt,
men i stort verkar det att fungera bra. Lärarna är nöjda med tillgången till materialet, att arbetet
har ett bra upplägg med en röd tråd som är lätt att följa. Flera lärare nämner sin egen osäkerhet i
det naturvetenskapliga ämnet men med hjälp av NTA känner de att de kan ge eleverna en bra no-
undervisning. Lärarna känner att de själva utvecklas och att det är inspirerande. Det som någon
tycker behövs ses över är det svenska språket i elevhandledningarna. Att det tar tid var alla över-
ens om och att det inte är något självgående material utan kräver en god ledare som ser till sin
grupp och gör ändringar så att det passar den individuella gruppen.

På hur elever lär har jag kommit fram till att det sker på många olika sätt. Hur viktigt det är som
lärare att variera sin undervisning och variera den på ett sätt som främjar många elever. Något
som verkar vara viktigt för kunskapsutvecklingen är att eleverna är villiga att lära, att de själva är
nyfikna och vill lära.
Det som verkar passa många är att man konkretiserar och använder sig av konkret material. Även
att få eleverna delaktiga och lära dem att finna egna strategier för sitt lärande.

Vidare forskning

• Hur elever uppfattar att arbeta med NTA. Hur de själva ser på lärande, ta reda på vilka
strategier de använder sig av för att lära.

• Att följa ett tema från start till mål. Vara med och göra observationer under ex
laborationerna, hur diskuterar eleverna med varandra. Ser man någon förändring under
temats gång.

• Märker lärarna i år 7-9 någon förändring i och med att eleverna har arbetat med NTA pro-
jektet.
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SAMTALSGUIDE

Bakgrundsfrågor:
Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken inriktning har du?
Varför började du arbeta med NTA? Hur länge har du arbetat med NTA?

NTA, lärarperspektiv:
Hur uppfattar du att det är att arbeta med NTA?
Hur ser du på naturvetenskap i dag jämfört med innan starten av NTA?
Arbetar du på ett annorlunda sätt i dag? Har arbetssättet förändrats?
Tänker du annorlunda nu jämfört med från starten?
Ställer du andra frågor nu jämfört med innan till eleverna?
Hur förbereder du en NTA lektion? Planerar du mer eller mindre idag? Följer du planeringen
som finns?
Samarbetar ni i arbetslaget eller på skolan med planering?
Samtalar ni på skolan om naturvetenskap?
Har du utvecklats/lärt dig något under arbetets gång? Påverkar det din lärarroll i andra ämnen?
Vilka svårigheter, problem uppfattar du med materialet?
Hur fungerar mötet mellan skolan och materialet? Storlek på klassen, lokaler, få lärare, elevernas
intresse.
Hur ser tal utrymmet ut i klassrummet under ett NTA pass?
Vad tycker du om begreppen som tas upp? Hur tycker du att de förklaras? Väljer du bort vissa?

Lärande:
Hur ser du på lärande?
Anser du att elever lär på olika sätt?  Om ja, vilka metoder eller pedagogik använder du dig av?
Använder du sig av olika undervisningsformer?
Vad tror du att eleverna får ut av att laborera?

NTA, elevperspektiv:
Hur uppfattar du att eleverna tycker om att arbeta med NTA?
Hur uppfattar du att elever lär? Ser du på eleverna när de lär sig? Hur gör du för att ta reda på om
eleverna lär sig? Testar du deras kunskaper, hur?
Vad samtalar eleverna om under arbetet? Talar de med varandra eller frågar de gärna dig?
Lär eleverna av varandra? Hur märker du det?
Vad tycker du om elevernas delaktighet? Deras medverkan att påverka och planera.




