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Sammanfattning 

 

 

Detta är ett arbete som visar utvecklingen hos lärare i ett arbetslag som under två 

terminer har arbetet med temaenheter i NTA-projektet. NTA, Naturvetenskap och 

Teknik för Alla, är ett projekt som skall locka elever till ett naturvetenskapligt in-

tresse. I projektet finns handledning till läraren och all materiel som behövs för 

arbete under tio veckor med en temaenhet. Syftet med arbetet är att undersöka 

vilka förändringar som sker inom ett arbetslag när ett nytt koncept tas in i den 

naturvetenskapliga undervisning. Tidigare forskning visar att framtidens lärare 

måste vara flexibla och kunna planera undervisningen efter en målstyrd läroplan. 

För att lyckas med det måste lärare se utveckling och kunskapstörst som en livs-

lång procedur. För att uppnå syftet med arbetet har intervjuer genomförts med lä-

rare i ett arbetslag som sedan våren -02 deltagit i NTA-projektet. Bearbetning och 

analys har gjorts kvalitativt. Resultatet visar att lärare som deltar i projektet har 

hittat ett nytt sätt att arbeta i den naturvetenskapliga undervisningen. De har fått 

mer ämneskunskaper, de ser hur eleverna lär och de reflekterar på ett annat sätt 

över sin egen undervisning. De har också blivit starkare i sin roll som lärare och 

vågar mer, samt slipper leta efter materiel. 
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Inledning 

 

 

När jag tänker tillbaka på den tid då jag själv gick i grundskolan, främst den se-

nare delen, tänker jag på de lärare som undervisat i de naturvetenskapliga ämnena. 

Det var redan då dessa ämnen som intresserade mig allra mest. Jag tycker att det 

verkade finnas en viss uppgivenhet hos lärarna som jag då inte kunde sätta fingret 

på vad det var. Idag, efter fyra års studier på grundskollärarprogrammet, där vi 

blivit manade att reflektera, tänka efter och framför allt tänka kritiskt, har jag 

kommit fram till insikten att dessa lärare antagligen inte utvecklade vare sig själva 

eller ämnet genom att söka nya kunskaper och förnyelse i sin undervisning. Det 

kan också vara så att det inte ens tyckte om sitt ämne. 

 

Med detta menar jag att lärarna verkar ha stått stilla i sin roll som lärare och nöjt 

sig med den kunskap de en gång förvärvat. De lärare som undervisade i min klass 

i högstadiet verkade vara nöjda med att genomföra undervisningen på rutin och ge 

samma läxförhör, prov och instuderingsfrågor till elever år efter år utan att förnya 

sig eller utvecklats. Under de första sex åren i grundskolan kan i alla fall inte jag 

minnas att det fanns någon naturvetenskap, i ordets betydelse, många gånger kan 

detta ha berott på brist på materiel. Naturvetenskapen har i bästa fall ingått i äm-

net Oä, Orienteringsämnen, och då många gånger inneburit att klassen har gjort 

skogspromenader i skolans närmiljö. 

 

Detta gäller givetvis inte alls alla lärare men tyvärr alltför många. Finns det något 

som kan locka lärare att söka utmaningar inom den naturvetenskapliga undervis-

ningen?  
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Syfte och frågeställning  

 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka på vilket sätt lärare i ett arbetslag på 

grundskolan, från förskoleklassen till år sex, förändras när ett nytt koncept inom 

naturvetenskapen tas in i undervisningen. Kan NTA-projektet vara en av möjliga 

lösningar på materielproblemet och samtidigt göra ämnet lockande och utveck-

lande för både lärare och elever? Vilka förändringar sker i arbetslaget i och med 

ett nytt arbetssätt? 

 

För att begränsa ett stort begrepp som förändringar har jag valt att fördjupa mig i 

frågeställningar som sakta men säkert vuxit fram ur sammanställningarna av de 

transkriberade intervjuerna. 

 

Frågorna som jag valt att fokusera på lyder: 

 

•  Vilka förväntningar finns inför deltagandet i NTA-projektet? 

• Vad lär sig lärarna av att ta in ett nytt koncept i naturkunskapsundervis-

ningen? 

• Har det tidigare funnits problem inom naturvetenskapsundervisningen och 

på vilket sätt har den i så fall underlättats av att NTA-projektet tagits in i 

undervisningen? 

• Planeras naturkunskapsundervisningen på något annat sätt nu jämfört med 

tidigare? 

• Har samarbetet och samtalen i arbetslaget efter ett års arbete med NTA-

projektet förändrats? 

• Hur ser skolans rektor på förändringarna i arbetslaget?  

• Hur ser framtidens undervisning i naturkunskap ut om deltagande i NTA 

inte längre är möjligt? 
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Bakgrund om NTA 

 

 

Förkortningen NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. Det är ett projekt 

som Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsa-

kademien (IVA) driver gemensamt. Syftet med projektet är att det ska stimulera 

till ett ökat intresse bland elever och lärare i grundskolan i ämnena teknik och na-

turvetenskap (www.kva.se, 2003-02-17). Akademierna vill genom projektet NTA 

medverka till att naturvetenskapen skall göras mer lättillgänglig och att tekniken 

skall tydliggöras och illustreras. Det finns ett behov av utveckling av verksamhe-

ten i skolorna, speciellt när det gäller forskande och experimentellt arbetssätt. Av-

saknaden av ett bra arbetsmateriel och didaktisk kompetens i naturvetenskapliga 

ämnen samt verklighetsanknytning och samarbete med forskningen i samhället 

gäller för de flesta grundskolor (www.nta.nu, 2003-04-10). 

 

Projektet NTA startade läsåret 1997-1998 i Sverige och har ursprung i det mate-

riel som de amerikanska vetenskapsakademierna, som tillsammans bildar National 

Science Resources Center (NSRC). De har utvecklat 24 teman inom biologi, 

kemi, fysik och teknik. (www.nta.nu, 2003-04-10). Modellen för detta arbetssätt 

heter STC står för Science and Technology for Children (Tedfors, 2000). Varje 

tema innehåller experimentmateriel för arbete i en klass under tio veckor samt lä-

rar- och elevhandledning. Eleverna skall förhoppningsvis med hjälp av nyfiken-

heten lära sig ett forskande arbetssätt och på så sätt lägga grunden till ett intresse 

för de naturvetenskapliga ämnena. KVA och IVA inledde under 1996 ett samar-

bete med NSRC. Resultat blev att ett arbetsmateriel liknande det som finns i USA 

kunde utarbetas och byggas upp. Under 15 år framåt har KVA och IVA tillgång 

till materielet från NSRC, och kan på så sätt följa materielets utveckling i USA 

(www.nta.nu, 2003-04-10). 

 

NTA ska ses som ett stöd för lärande och skolutveckling i ämnena teknik och na-

turvetenskap. Företag och andra institutioner utanför skolan involveras och enga-

geras. NTA erbjuder skolorna olika teman i ämnena biologi, kemi, fysik och tek-

nik. Allt arbete med dessa teman bygger på ett forskande arbetsätt och till varje 
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tema hör ett komplett materiel och handledningar för en klass under tio till tolv 

veckor. Språklig utveckling och ett eget ansvarstagande uppmuntras genom arbete 

med materielet. 

 

Med hjälp och stimulans av NTA:s fem grundpelare når elever och lärare i grund-

skolan läroplanens och kursplanernas mål. De fem grundpelarna är: 

 

Ett forskande arbetssätt. Elevernas intresse och nyfikenhet sätts i centrum. Genom 

att göra experiment och praktiska övningar där elevernas erfarenheter och kun-

nande utgör grunden, och därefter formulerar sin förståelse muntligt och skriftligt 

skall ett erfarenhetsbaserat kunnande byggas upp.  

 

Materielhantering. Till varje tema får läraren en komplett materielsats som klas-

sen kan jobba med under en period i sitt eget klassrum. Läraren behöver inte leta 

efter lämpligt materiel eftersom allt finns och kan istället koncentrera sig på det 

pedagogiska arbetet. Efter temaperioden hämtas temaenheten och kompletteras på 

ett materielhanteringscentrum så att nästa klass sedan kan ta över det.  

 

Kompetensutveckling. Innan lärarna använder sitt materiel i en klass får de under 

en dags utbildning och under återkommande tillfällen möjlighet till stöd för kom-

petensutveckling. 

 

Utvärdering. Under temats gång utvärderas elevernas arbete, vad och hur de lär 

sig och hur de utvecklas Genom detta arbete utvecklas också NTA eftersom lä-

rarna härigenom blir utvecklare och utprovare av hur ett tema skall sättas samman 

 

Samverkan. VIS, veteraner i skolan, består av pensionerade naturvetare och tekni-

ker som är engagerade i skolans arbete och skall ge lärarna stöd i planering och i 

undervisning. Detta är ett exempel på en samverkansgrupp som kan hjälpa nä-

ringsliv och skola att samarbeta och engagera sig i varandra (www.nta.nu, 2003-

02-16). 

 

Under läsåret 2003-2004 finns det tretton kompletta teman inom kemi, fysik, bi-

ologi och teknik för grundskolans förskoleklasser och upp till årskurs sex (se bi-
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laga 2). Att det är ett komplett materiel betyder att varje temaenhet, den låda där 

allt materiel är förpackat i vid leverans, innehåller allt materiel till uppdragen, 

böcker och handledning för både lärare och elever, och till sist genomgår varje lä-

rare en utbildning under en dag inför varje ny temaenhet. NTA-projektets teman 

är uppbyggda efter de svenska kursplanerna (www.nta.nu, 2003-04-10). 

 

Varje temaenheter består av ett antal uppdrag som var för sig är en liten del i den 

stora helheten som temat består av. Varje uppdrag består av en kort introduktion 

som tar upp temats mål och huvudsakliga innehåll. Det är viktigt att eleverna är 

medvetna om temats innehåll och mål för att de sen ska kunna sätta ihop uppdra-

gen till den helhet som temat utgör (www.nta.nu, 2003-02-16). 

 

Temaenheterna har olika hög svårighetsgrad och en del teman lämpar sig bättre 

för yngre elever medan andra passar bättre de äldre. Varje temaenhet har en röd 

tråd som gör att det är lätt att följa upp, och det går bra att arbeta med de olika te-

maenheterna efter varandra i en följd och få ett bra samband (www.nta.nu, 2003-

09-09). 

 

NTA har ställt upp nio gemensamma mål för alla teman: 

 

• Nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik ska stimuleras. 

• Eget ansvar, lärande och språklig utveckling ska uppmuntras. 

• Förslag på användbara arbetssätt och komplett arbetsmateriel, med detalje-

rad handledning erbjuds. 

• Eleverna ska själva genomföra egna undersökningar och empiriska data 

samt dokumentera arbete och resultat. 

• Kontinuitet inom och mellan teman, samt läroplan och kursplaner ska fin-

nas. 

• Läraren ska få hjälp med att hjälpa eleverna att ställa frågor och våga ifråga-

sätta. 

• Lärare och elever kan själva forma om, och arbeta fram ett eget sätt att ar-

beta med materielet på. 

• Handledningar ska ha hög kvalité, både språkligt och vetenskapligt. 

• Lärare och elever ska få kontinuerlig hjälp att utvärdera sitt arbete. 
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Varje temaenhet har egna mål, vilka presenteras i varje respektive beskrivning. 

Eleverna skall bygga upp sitt kunnande och arbetsmetoder steg för steg. Till ex-

empel finns målet att observera, mäta, känna igen och beskriva egenskaper bör 

vara utvecklat i år två, medan att själv planera, genomföra och dra slutsatser av 

undersökningar samt redovisa dem först kommer i år fem till sex. (www.nta.nu, 

2003-02-16) 

 

2003 deltar 34 kommuner och fyra friskolor i NTA-projektet (www.nta.nu, 2003-

09-09). 
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Lärares arbete och utveckling- en litteraturgenom-
gång 

 

 

Jag har valt att begränsa litteraturgenomgången till att redogöra för hur tidigare 

forskning, samt hur röster från aktuell skoldebatt, förhåller sig till mina olika frå-

geställningar. 

 

 

Förväntningar  
 

 

Lärare i dagens skola måste vara flexibla och kunna göra tvära kast i planerad un-

dervisning. Lärarförbundet har givit ut en text som heter Framtidens lärande 

(2002). Där beskrivs lärande som en livslång procedur och att lära och lära om är 

något som är centralt för alla i vårt samhälle. 

 
Läraren skall kunna välja innehåll och arbetsformer inom olika kunskapsom-

råden så att de bidrar till att utveckla varje individs olika förmågor och för-

hållningssätt. Detta ställer stora krav på såväl lärarens kunskaper som på 

förmågan att kontinuerligt förnya arbetsformer och innehåll (Framtidens Lä-

rande 2002. s.14). 

 

Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000) skriver även de om lärarens föränd-

rade yrkesroll. Lärare av idag är till stor del tvingade att själva planera hur skolan 

skall utvecklas. I och med förändringarna under flera läroplaner då arbetet har 

skiftat från ett regelstyrt arbete till målstyrt är det lärarna som måste avgöra vilka 

förmågor eleverna ska utveckla. Kunskapsutveckling och forskning behöver i och 

med detta en bättre koppling till de problem som kan uppstå i skolan. 

 
Vi tror att läraryrket håller på att skifta från en hur- till en vad-kultur, varvid 

betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till mål och re-

sultat, från hur lärare gör till vad elever erfar, från att hinna med läroboken 
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till att utveckla elevers förmågor och förhållningssätt/.../ (Carlgren, Marton, 

2000 s. 23). 

 

Citatet ovan beskriver hur framtiden kan se ut för en lärare. Flexibilitet, tro på sig 

själv, våga utmana sin kunskap samt en vilja att utvecklas är egenskaper som lä-

rare kommer att behöva. För att klara detta behövs också ett stöd från skolled-

ningen (Carlgren & Marton, 2000). 

 

Planering av fortbildning för lärare innebär många gånger en het diskussion när 

det gäller vad som skall prioriteras. Om detta skriver Torsten Madsén (2002) i Lä-

rares lärande. Lärares önskemål kolliderar många gånger med kommunernas och 

skolledarnas. Statsmakterna vill ha en pedagogisk karaktär med mera övergri-

pande frågor som grund (Madsén, 2002). Vad är det då lärare vill med sin fort-

bildning? Jo det flesta lärarna vill ha mer fortbildning i ämneskunskaper och fack-

kunskaper. Den pedagogiska fortbildningen anser de att de får i klassrummets 

vardagsarbete (Emsheimer, 2002). 

 

 

Lärares kunskap  
 

 

Anders Magnusson (1997) har i en studie intervjuat tio högstadielärare i olika åld-

rar och ämnesinriktningar om deras syn på den egna kunskapen. Lärarna som in-

tervjuades besatt en bred kunskap, både generellt och kontextuellt. Vad som där-

emot visade sig var att de hade en begränsad syn på kunskap. De formulerade sitt 

kunnande kring klassrummet och det arbete som pågick inom dessa väggar. Ar-

bete som genomförs i samarbete med kollegor utanför lektionstid, till exempel ar-

bete med kurs- och arbetsplaner betraktas inte i någon större utsträckning som 

kunskapskälla. Däremot anses diskussioner kollegor emellan i personalrummet 

vara det. Praktisk ämneskunskap, grundad på praktik, utvecklas bland annat i 

klassrumsarbetet och i egen och gemensam planering. Enligt lärarna i Magnus-

sons studie är kopplingen till kunskap grundad på teori svag. Kunskap som lärarna 

hade med sig från egen utbildning har de minimal nytta av i klassrumsarbetet. 

Författaren skiljer också mellan avsiktlig kunskap och oavsiktlig kunskap. Den 
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förra innebär att lärarna själva tar ansvar för sitt utvecklande av kunskap genom 

att bland annat söka kunskap i egna projekt, även utanför arbetstid. Den senare 

uppstår då läraren anpassar sig till nya situationer och förutsättningar i klassrum 

och andra miljöer (Magnusson, 1997). Elisabeth Ahlstrand (1995) anser att lärares 

kunskap och utveckling beror på åldern på eleverna som undervisas, samt på hur 

samhället är organiserat. Olika läroplaner ställer olika krav på lärarna, på samma 

sätt som eleverna gör det (Ahlstrand, 1995). 

 

I En antologi om lärande på andra villkor- Skola i förändring från lärarförbundet 

skriver Mats Ekholm (1998) om skolans förändringar under årens lopp fram till de 

tankegångar som finns idag om hur en skola skall vara. Dagens skola skall lägga 

tyngd på elevers lärande. Detta betyder att elevstyrda aktiviteter och eget reflekte-

rande står i fokus. Lärarna i en sådan skola blir inte spridare av kunskap utan en 

deltagande reflektionspartner som samtidigt söker egen kunskap. De krav som 

ställs på eleverna är att de skall dokumentera sitt lärande (Ekholm, 1998). 

 

Jan Schoultz (2000) skriver att elever behöver samtala mer med varandra och med 

läraren i den naturvetenskapliga undervisningen. Mer utrymme för samtal är vik-

tigt och mindre om läraren inte hinner prata med eleverna är det viktigt att de får 

samtala med varandra om sina upplevelser med sina egna ord. De fragment av be-

grepp inom No-undervisningen som eleverna fått kan vidareutvecklas genom 

samtal med kamrater eller en lärare (Schoultz, 2000). 

 

För att utveckla den egna kompetensen behövs tid för reflektion. Reflektioner blir 

en slags bro mellan tidigare erfarenheter och strävan efter utveckling skriver Mi-

kael Alexandersson (2002) och ifrågasätter om inte ordet bildning i fortbildning 

egentligen betyder reflektion.  

 
Konkret erfarenhet följs av reflektion; detta leder i sin tur till formulerandet 

av abstrakta begrepp och generaliseringar, vilkas innebörd prövas, omprövas 

och utvecklas i nya situationer (Alexandersson, 2002 s. 164). 

 

Lärare behöver tid och möjlighet att reflektera. När denna möjlighet ges kommer 

det automatiskt att leda till en ökad medvetenhet om den egna undervisningen och 

en vilja att utveckla sökandet efter kunskap (Alexandersson, 2002 ). 
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Det finns inte enbart ett sätt att skaffa sig kunskap på. Genom att vara lyhörd och 

ge akt på hur andra tänker kan många undervisningssituationer underlättas. Ge-

nom att läraren iakttar hur eleverna lär kan alla individer i ett klassrum ha glädje 

av varandras kunnande, så väl elever som lärare. Carlgren och Marton (2000) an-

ser att detta har stor betydelse för framtidens lärare.  

 
Om läraren ger akt på elevernas sätt att tänka och resonera kan det bli en 

källa till en rikare förståelse inte bara av elevernas tänkande utan även om 

själva fenomenet de tänker om. Läraren kan således lära från eleverna, ele-

verna från varandra – och förhoppningsvis också från läraren. Genom att 

komma underfund med hur elevernas kunskaper är beskaffade och hur de 

bildats kan läraren hjälpa dem bilda ny kunskap (Carlgren & Marton, 2000 s. 

229). 

 

Glenn Hultman (2001) skriver också om hur lärare lär genom att observera hur 

eleverna lär. I boken Intelligenta improvisationer redovisar Hultman intervjuer 

med lärare. I en intervju beskriver en lärare att hon lär av eleverna. 

 
/…/ …aha det här…var det på det här sättet. Tänker barnen så, det visste jag 

inte. /…/ resonerar dom på det här sättet. O hjälp…då har jag gjort fel i alla 

dom här åren så man lär sig hela tiden (Hultman, 2001 s. 131). 

 

Wynne Harlen (1996) anser att en av de viktigaste typerna av diskussion är antag-

ligen den som elever själva för i en liten grupp. De lyssnar på varandra och inser 

att det finns fler idéer till lösningar på samma problem. Där det inte finns en 

vuxen som kan leverera ett färdigt förslag måste eleverna lösa problemen till-

sammans. I samråd med jämnåriga lär de mycket av varandra (Harlen, 1996). 

 

I läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo 

94, står det under rubriken mål och riktlinjer och underrubriken kunskaper att lä-

raren skall:  

 
• utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, (Lpo-94, s 

12) 
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I och med detta skall läraren utgå från vad eleverna kan och har erfarenheter av och 
detta ska ligga till grund för elevens fortsatta utveckling i olika ämnen (Lpo 94, 
1994). 
 

Elever har en egen uppfattning om hur vår värld fungerar och ser ut. Det betyder 

inte alltid att de har den rätta uppfattningen. En viktig uppgift som läraren har i 

detta sammanhang är att inte ge eleverna det exakta svaret. Läraren måste hjälpa 

eleven att söka kunskap som eleven kan hitta med hjälp av sin egen erfarenhet. 

Därifrån kan sedan utvecklingen mot en rätt sanning starta, och då sker detta med 

hjälp av elevens eget intresse och inte därför att någon vill överföra ett visst sätt 

att tänka eller tycka på eleven (Harlen, 1996). 

 

Roger Osborne (1996) skriver också om elevers förförståelse och erfarenheter. 

När elever kommer till skolan bär en del på icke-vetenskapliga förklaringsmodel-

ler och uppfattningar av många av de fenomen som skall studeras. Läraren behö-

ver lära känna eleverna för att kunna hjälp dem att ompröva sina gamla idéer och 

tankegångar. Ligger dessa tankar kvar finns risken att de hindrar eleven från att 

acceptera de begrepp som anses vara vetenskapliga (Osborne, 1996). Dessa åsik-

ter delar han med bland andra Gustav Helldén (1994) som även han skriver om 

vikten av att för elevernas fortsatta utveckling att utgå från det som de redan har 

en föreställning om. Genom att låta eleverna använda sig av språket och samtal 

med varandra kan de förstå andras beskrivningar av ett visst fenomen och kan då 

inse att det finns fler tolkningar. Att som lärare visa intresse för elevernas erfaren-

heter och tankar, och sätta värde på dem, ger eleverna stöd att kunna berätta, do-

kumentera och reflektera över hur de tänker (Helldén, 1994). 

 

Svein Sjøberg (2000) anser också att det är självklart att utgå från elevers erfaren-

heter. Varje konstruktion av ny kunskap uppstår genom förändring eller utbyte av 

den som redan finns. Abstrakta stoff är lättare att ta till sig om de förankras i erfa-

renheter. Men det är inte så lätt alla gånger. Alla elever bär på olika erfarenheter 

och en del erfarenheter går inte ens att bygga vidare på. Dessa föreställningar 

måste rivas och byggas på nytt fortsätter Sjøberg. Dessvärre är det inte något som 

läraren kan göra, det måste genomföras av eleven själv och kan ta tid. Läraren kan 

ge eleven tillfälle till att ta till sig andra föreställningar genom att bland annat lyfta 
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fram elevernas föreställningar som sedan överbevisas och därefter hoppas på att 

eleverna anammar de nya istället (Sjøberg, 2000). 

 

Elever skall lockas att skaffa ett intresse för naturvetenskapliga ämnen, men 

många elever kan ha svårt att våga pröva sin förförståelse mot de vetenskapliga 

förklaringarna. Eleverna kan bli styrkta av att läraren vågar berätta att även 

han/hon inte har en aning om hur ett visst problem skall lösas eller hur ett experi-

ment kommer att bli. Att få undersöka och lära sig saker tillsammans med läraren 

ger ofta en bra grund till fortsatt intresse för naturvetenskap (Elstgeest, 1996). 

 

Elstgeest (1996) skriver om vikten att ställa rätt fråga vid rätt tillfälle. Många lä-

rare ställer frågor, rent mekaniskt, som inte leder till uppmuntran att forska vidare. 

Frågor som börjar med hur; eller vad; är tankestimulerande men kräver ganska ut-

förliga svar av eleverna. Sådana frågor kan leda till att eleverna inte törs svara 

som de egentligen tror utan letar efter ett svar som de tror att läraren vill höra. 

Men sådana kan med lätthet förändras till det bättre om det tillkommer ett litet 

tillägg efter till exempel varför tror du? Det ger en klar förbättring och eleven vå-

gar stå för sitt svar eftersom det handlar om vad han själv tycker (Elstgeest, 1996). 

Som lärare kan det vara svårt att inte låta bli att lägga sig i elevernas förslag till 

lösning på ett visst problem. Det är lätt att ge ledtrådar i förbifarten till en grupp 

elever, men ledtrådar leder givetvis bara till just lärarens egen lösning av proble-

met, och dessutom leder det antagligen till att processen som pågår inom gruppen 

blivit förstörd. Jan-Åke Rossel (1996) uppmanar därför lärare att ställa handle-

dande, utforskande eller problematiserande frågor som istället hjälper processen i 

gruppen till ett resultat de själva har kommit fram till (Rossel, 1996). 

 

Det är inte bara läraren som skall ställa frågor. Helldén (1996) anser att det är när 

lärare tillsammans med elever formulerar frågor som ett tankesätt som ligger när-

mare den vuxnas föreställningar om naturvetenskapliga fenomen utmanas. Det 

räcker inte med att låta eleverna experimentera och observera, utan de måste få 

tillfälle till att reflektera i samtal med både jämnåriga kamrater och vuxna. Genom 

att också dokumentera sina tankar i skrift tvingas de dessutom ett reflektera över 

sina funderingar (Helldén, 1996). Samma åsikter har Harlen (1996) som anser att 

det genom att ställa frågor till sina iakttagelser, ställa hypoteser och dra slutsatser 
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samt genom att dokumentera och prata med andra om resultatet som eleven inför-

livar ett eget ställningstagande och kan därigenom utveckla sin förståelse (Harlen, 

1996). 

 

 

Samarbete  
 

 

För alla lärare gäller det att kunna skapa bra inlärningssituationer för eleverna. För 

att lyckas med detta behövs tid för att kunna utforma, planera och genomföra ar-

betet. Om detta skriver Elisabeth Kock (1996). Vid de tillfällen där lärare får 

möjlighet att samarbeta och arbeta fram ett materiel tillsammans kan många per-

soners speciella kompetenser och begåvningar resultera i ett mycket bra resultat 

(Kock, 1996). Lärare behöver samarbeta, men hur använder de tiden när det är 

tänkt att de skall samarbeta? I studien Lärares samarbete –en verksamhet på två 

arenor skriver Elisabeth Ahlstrand (1995) att lärare som samarbetar med varandra 

främst använder tiden till planeringsarbete. I samma studie visas också på att lä-

rare skulle vilja att samverkan mellan varandra skulle kunna utvecklas mera för att 

ge ett bättre stöd i ett tungt vardagsarbete. Samarbete med andra lärare kan också 

försvåras av att många lärare arbetar olika tider (Ahlstrand, 1995). Gunilla Svenn-

beck (1996) skriver om sitt genomförande av gruppuppgifter i sin klass. Om en lä-

rare skall orka och hinna med sina övriga arbetsuppgifter är det bra med ett sam-

arbete som innebär att kunna både delge och ta emot uppgifter och planeringar 

som är utarbetade (Svennbeck, 1996). På samma sätt som det är bra med samar-

bete kan det för en del innebära motsatsen, om samarbetet är en påtvingad aktivi-

tet från skolledningen. En del lärare mår bäst och fungerar bäst om de får styra 

och planera sitt arbete själva utan påtvingade samarbetsformer. Det är också vik-

tigt, anser Andy Hargreaves (2000), att slå vakt om individualiteten hos lärarna. 

Samarbete utvecklas på ett bra sätt när lärare själva, frivilligt och spontant, känner 

stöd i kollegor. Det är också då som utvecklingen i gruppen sker automatiskt och 

på ett positivt sätt. Den här sortens samarbete behöver ett bra stöd från bland an-

nat rektor (Hargreaves 2000). 
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Hultman (2001) beskriver lärares samarbete som ett invecklat nätverk. Det finns 

en administrativ relation, till vilket arbetslaget kan räknas. Då träffas lärare regel-

bundet men därutöver behöver det inte vara några direkta kontakter. Ett starkare 

band bildas mellan läraren och kollegan i parallellklassen samt eleverna och deras 

föräldrar. Det är bland annat sällan som det hinns med någon samplanering med 

någon annan än kollegan i klassen eller parallellklassen. Hultman skriver vidare 

att lärarna i sin studie själva tycker att de skulle kunna lära mycket mer av va-

andra och ge varandra tips, om de bara hade tid. Samspel mellan lärare sker i 

större utsträckning på möten eller under projekt där det ingår litteratur som skall 

läsas. En lärare tycker att utbyte av kunskap mellan kollegor skulle kunna göras 

bättre (Hultman, 2001). 

 

 

Svårigheter 
 

 

Läraren har bland många viktiga uppdrag under sin yrkesverksamma tid. Ett av 

dem är att ge elever den utmaning som krävs för att locka dem till ett vetenskap-

ligt intresse. Lärarens uppgift blir många gånger att fungera som planerare, hand-

räckare och idéspruta. För att eleverna skall få den utmaning och verklighetsan-

knytning som behövs krävs ett rikligt och lockande materiel att arbeta med. Detta 

är av stor betydelse för undervisningen (Elstgeest, 1996). 

 

Läroböckerna har under årens lopp förändrats från en ämnesmässig uppdelning till 

ett mindre faktaspäckat krävande stoff med ett vardagligt och samhälleligt inne-

håll skriver Sjøberg (2000). De naturvetenskapliga ämnena har av tradition också 

undervisats på ett sätt där eleverna levererades ett färdigt paket med lagar, teorier 

och regler och där alla frågor som ställdes har ett rätt svar. Den här undervis-

ningen övergavs mer och mer för en undervisning av naturvetenskap som en pro-

cess. Det gällde inte längre att komma ihåg svaren. På frågor som helst eleven 

själv formulerat skulle han/hon finna ett svar. Eleverna skulle själva vara forskare. 

Numera har naturvetenskapen fått en betoning på att vara en del av samhället, vil-

ket också betyder att undervisningen tar upp förhållandet till teknologi och etik. 

Alla tre aspekter på hur undervisningen skall se ut behövs och det är lärarens upp-
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gift att hitta balansen däremellan. Naturvetenskapen skildras också många gånger 

som en process där metoder och arbetssätt framställs som redskap för problemlös-

ning i andra ämnen än naturkunskap (Sjøberg, 2000). 

 

Sjøberg skriver vidare att det kan vara svårt för lärare som har universitetsutbild-

ning att integrera de vetenskapliga ämnena med skolans integrerade ämnen. Det 

blir lätt att lärarens huvudämne blir det ämne som det mest fokuseras på i under-

visningen. Detta innebär en osäkerhet i de ämnen som läraren inte behärskar (Sjö-

berg, 2000). 

 

Kerstin Bergqvist (1990) skriver att det finns lärare som anser att eleverna skall 

använda sig av sina händer på lektionerna. De anses få ut mer av undervisningen 

om de får tillfälle att sätta ihop och ta isär saker trots att de ofta inte förstår vad 

det egentligen är de gör, men de kommer ihåg det för de gör saker själva. 

Bergqvist ifrågasätter detta och menar att eleverna utöver aktiviteten också behö-

ver en aktiv lärare som kan ge råd och klargöra hur och varför vissa saker är och 

fungerar (Bergqvist 1990). 

 

Hultman, liksom Carlgren och Marton, skriver om lärandets fördröjning i skolans 

värld och menar att det för många lärare kan ta lång tid, flera månader till år, in-

nan de får veta om undervisningen ger ett bra, eller dåligt resultat. Undervisningen 

ger inte alltid heller det förväntade resultatet, men kanske ändå kan leda vidare 

och så småningom leda till någon slags förståelse (Carlgren & Marton, 2000). 

Som lärare är det då viktigt att kunna använda sig av erfarenheten av en för länge 

sedan avklarad situation i framtida undervisning (Hultman 2001). 

 

Lars Ingelstam (1998) beskriver problem som framkommit under 1990-talet, och 

skriver att lärare många gånger har brottats med allt för få timmar med ett sam-

manhängande materiel. Läroböckerna i många olika ämnen ansågs också vara 

starkt snuttifierade, vilket innebär att information kommer i små slagkraftiga pa-

ket var för sig men inte hänger samman inbördes (Ingelstam, 1998). Den veten-

skapliga kunskapen är till stor del etablerad och av merparten ansedd som hållbar. 

Det är den här vetenskapen som finns i skolans läromedel. Det tvistas en del om 

hur bra detta verkligen är. Elever som möter den vetenskap som redan är väl 
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etablerad kan få en falsk bild, men samtidigt går det inte att leverera en vetenskap 

som inte är riktig. Skolan behöver hitta en medelväg till den naturvetenskap som 

eleverna möter i skolan. Lite av det säkra och stabila men tråkiga, och lite av det 

nya, och kanske osäkra, men spännande kunskapsstoffet (Sjøberg, 2000). För 

ännu är det väl ingen som med all säkerhet kan säga att de förställningar som pre-

senteras idag är absoluta sanningar? 

 

 

Tid  
 

 

Framtidens naturvetenskap kommer förmodligen att ha starkare band till teknologi 

och samhälle än de som nu finns. Detta ställer krav på nytänkande av både organi-

sation och innehåll i skolans värld. Är det då tänkt att naturvetenskapen skall ha 

en framträdande roll och stå för vad som är viktigt är det av största vikt att tänka 

kritiskt. Att fördöma förändringar av undervisningen som vid första anblicken 

verkar drastiska kan bli ett misstag, det behövs tid för att en förändring skall få 

fäste (Sjöberg, 2000). Lärarens uppdrag i skolan är att tillsammans med eleverna 

utforma en verksamhet som i slutändan ger en bra grund för eleverna till fortsatt 

utbildning. För att klara av detta behövs kompetensutveckling för många lärare, 

och som många andra genomgripande processer tar detta lång tid och kräver tåla-

mod (Mattson & Nyman, 2002). Förbättringar som görs på den egna skolan för-

väntas ofta att de skall ge ett bra resultat. Det kan ta allt mellan fem till åtta år in-

nan det går att utvärdera detta och innebär mödosamma år av slit som arbetslaget 

måste lägga ner (Ekholm, 1998). 
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Metod 

 

 

För att nå syftet med mitt arbete har jag valt att göra intervjuer. Jag har valt den 

kvalitativa forskningsintervjun för att få veta vad lärarna tycker och tänker kring 

det jag vill ta reda på. Den kvalitativa intervjun går ut på att försöka beskriva och 

förstå det som är centralt i ämnet för intervjun, och hur den som intervjuas för-

håller sig till detta. Intervjun ska ge nyanserade beskrivningar och olika aspekter 

på hur den intervjuade ser på saker och ting (Kvale, 1997). 

 

 

Urval 

 

 

Jag har genomfört intervjuer med en grupp lärare och en rektor, som arbetar med 

elever från förskoleklass till år sex, i en mellanstor grundskola i en mellansvensk 

stad. Jag har haft fortlöpande kontakt och genomfört intervjuer med lärarna i ar-

betslaget under ett läsår från tidpunkten då de fick beskedet att de skulle delta i 

NTA-projektet. Alla lärare undervisar i naturkunskap i sin klass och alla är mer 

eller mindre utbildade i ämnet och tycker att det är ett viktigt och roligt med na-

turkunskap. Jag har begränsat arbetet till att intervjua de lärare som deltagit i 

NTA-projektet från maj 2002, då lärarna gick första utbildningen, till maj 2003, 

då klasserna avslutat arbetet med två temaenheter. Av de tolv ursprungliga delta-

garna är det tio stycken kvar, inklusive rektor. Under året som gått har jag genom-

fört totalt tre intervjuomgångar med lärarna. Med en omgång menar jag under den 

tid då jag genomfört en intervju med varje lärare med samma samtalsguide som 

stöd för minnet. Skolans rektor har jag intervjuat två gånger. De båda lärarna, vars 

utveckling jag gör en jämförande beskrivning av, har jag valt ut på dessa premis-

ser: Läraren i år fyra är en av två som arbetet med lite äldre elever och av de del-

tagande förskollärarna har jag slumpvis valt en av dem. Eftersom jämförelsen går 

ut på att se lärare som undervisar yngre respektive äldre elever hade jag velat jäm-
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föra med en lärare ur år sex, men eftersom de lärarna inte har deltagit i NTA-pro-

jektet från början valde jag att utesluta dessa. 

 

 

Etik 

 

 

Det är viktigt att vara förberedd när man skall genomföra intervjuer, både för egen 

del, och för dem som skall intervjuas. Jag tog därför kontakt med skolans rektor 

och arbetslagsledaren i god tid och berättade om mitt arbete och om vem jag är. 

Jag träffade sedan alla lärare på en arbetslagsträff innan jag genomförde intervju-

erna. Jag berättade om arbetet lade fram önskemål om att jag gärna ville genom-

föra intervjuerna med hjälp av bandinspelningar, och att jag givetvis accepterade 

om någon inte ville det. Det är en klar fördel att kunna göra bandinspelningar ef-

tersom jag då kan lyssna på intervjun om och om igen och därmed observera de-

taljer som jag tidigare missat. Jag berättade också att alla intervjuer är konfidenti-

ella, det vill säga att det bara är jag som vet vem som svarat vad och att det bara är 

jag som kommer att lyssna på intervjuerna och transkribera dem. Alla kassetter 

kommer att stanna i min personliga ägo. Det transkriberade materialet kommer 

även min handledare att ha tillgång till (Patel & Davidsson, 1994).  

 

 

Pilotstudie 
 
 

En pilotstudie ger intervjuaren möjlighet att pröva olika tekniker för att samla in-

formation, eller pröva ett visst upplägg. Eftersom tiden för intervjuer inföll under 

senare delan av maj då lärarna höll på att avsluta terminens arbete och förberedde 

skolavslutningen 2002 blev det inte tid för mig att hinna med att genomföra någon 

pilotstudie. De första intervjuerna fick tjänstgöra som en pilotstudie (Patel & Da-

vidsson, 1994). Jag tror inte att detta har påverkat mitt resultat. 
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Genomförande 

 

 

De första intervjuerna i maj 2002 genomfördes med medelhög standardisering, 

vilket betyder att man har liktydande frågor till varje person som intervjuas (Patel 

& Davidsson, 1994). Vid det tillfället genomfördes intervjuerna med alla lärare 

och rektor. Eftersom det var nytt för mig att göra intervjuer och att jag dessutom 

inte hade någon möjlighet att genomföra någon pilotstudie kändes det ganska 

tryggt att ha skrivna frågor för att inte missa något, men jag var ändå öppen för 

förändringar under intervjun och försökte få det att bli ett samtal mellan mig och 

den intervjuade. Mina frågor har mera varit en slags lista i punktform, en samtals-

guide, att samtala utifrån (se bilaga 1). Jag var noga med att ge lärarna tid till att 

svara och våga att låta det vara tyst (Patel & Davidsson, 1994), vilket var mycket 

svårt i början. 

 

Andra omgången intervjuer med enbart lärare genomfördes under februari –03. I 

april –03 intervjuade jag enbart rektor och det sista intervjutillfället med lärarna 

genomfördes under maj –03. 

 

Intervjuer kan ha olika grad av strukturering. En helt strukturerad intervju ger in-

tervjuaren litet utrymme att svara inom och svaret är förutsägbart. En helt ostruk-

turerad intervju ger den intervjuade stort svarsutrymme. Under mina intervjuer har 

struktureringen varierat, där vissa frågor har varit strukturerade och en del inte 

(Patel & Davidsson, 1994). 

 

Intervjuerna har genomförts på tider som har passat lärarna. Det har till stor del 

skett under eftermiddagar på konferenstiden, samt ett fåtal förmiddagar och då 

bland annat på lärarnas lunchrast. Varje intervju har varierat i tid, och varat mel-

lan tio till tjugo minuter per lärare. Eftersom jag har haft förmånen att följa lärarna 

under ett helt läsår har jag valt att intervjua under fler omgångar med kortare in-

tervjuer med lärarna, framför att komprimera samtliga intervjuer till ett tillfälle. 
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Analys 

 

 

Jag har efter varje intervjutillfälle transkriberat och analyserat intervjuerna. För att 

inte glömma bort viktiga detaljer från intervjuerna är det bra att transkribera dem 

medan de är färskt i minne. Jag har gjort detta efter varje intervju och slutligen 

analyserat dem och gjort mindmaps. Av alla intervjutillfällen har det blivit många 

mindmaps som jag slutligen har sammanställt i en stor mindmap över alla inter-

vjuer. Där har jag genomfört den slutliga analysen av materialet (Patel & Davids-

son, 1994).  

 

Efter analysen har jag fått flera nya uppslag på frågeställningar som jag har använt 

mig av inför kommande intervjutillfälle. Jag hade från början bestämt att inte ha 

för många frågor för att inte trötta ut den intervjuade. Jag har ifrågasatt mig själv 

innan varje intervju om varje fråga behövs och om den ger mig det jag behöver 

veta. Intervjuerna vid de olika tillfällena har fått allt lägre standardiseringsgrad, 

eftersom jag lärt mig att ställa frågorna i den ordning som det har varit lämpligt 

för samtalet. Jag har formulerat en ny samtalsguide till nästa intervjutillfälle, efter 

transkribering och analys av intervjuerna, för att inte missa något. Den har jag se-

dan gått igenom ytterligare en gång innan jag på nytt träffat lärarna. Eftersom jag 

från början inte hade klart för mig hur frågeställningen skulle se ut så har arbetet 

med att formulera nya frågor till nästa tillfälle lett till att arbetet sett ut som en 

tratt. Frågorna till samtalsguiderna har från början har varit ganska breda och efter 

arbetets gång utifrån analyser och sammanställningar av intervjuerna har de smal-

nat av (Patel & Davidsson 1994). Analyserna av intervjuerna har sedan lagt grun-

den till frågeställningen i mitt arbete. Kvalitativa studier har inga tydliga gränser 

mellan de olika arbetsmomenten. Analys av resultaten sker då parallellt med da-

tainsamlingen (Carlsson, 1991). Arbetsgången i mitt arbete har sett ut på detta 

sätt. 

 

Bearbetning av materialet har gjorts kvalitativt. En kvalitativ metod ger djupare 

kunskap av vad de intervjuade känner, tänker och tycker. En kvalitativ bearbet-

ning präglas också av den som genomför arbetet, varvid jag har försökt att se ob-

jektivt på materialet. För att inte missa viktiga detaljer så som telefonsamtal och 
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överenskomna tider för intervjuer, glömma bort tankar och funderingar eller för-

slag på nya frågor till nästa intervjutillfälle har jag fört dagbok under arbetets 

gång. Dagboken har följt mig under tiden för datainsamlingen för att jag direkt 

skulle kunna skriva ner vad jag tänkt på (Patel & Davidsson, 1994). 

 

Jag har också valt att beskriva två lärares utveckling under ett läsår med NTA. Jag 

har valt ut en lärare som arbetar i en förskoleklass och en lärare som undervisar i 

år fyra. Analysen till de båda lärarnas utveckling har arbetats fram ur samma in-

tervjumateriel, men i denna del är det bara de båda lärarna jag har valt ut som 

jämförs. 

 

 

Tillförlitlighet 

 

 

De resultat som jag kommit fram till efter analys av intervjuerna kan inte på något 

vis generaliseras och göras gällande för alla. Det resultat som jag redovisar gäller 

enbart för de lärare som ingår i min studie. Å andra sidan har litteraturstudien vi-

sat att det finns empiri som stöder mina resultat. 

 

Eftersom jag inte har haft möjlighet att observera lärarna under någon naturkun-

skapsundervisning innan de startade upp NTA-projektet i arbetslaget har jag inte 

heller gjort någon jämförelse av undervisningen innan och efter NTA-projektet. 

Jag har fått lita till lärarnas egna svar på hur de själva ser på skillnaderna innan 

och efter deltagande i NTA-projektet.  

 

 

Metoddiskussion 

 

 

Intervjuerna tycker jag har fungerat bra. Lärarna har varit tillmötesgående och jag 

har kunnat banda samtliga intervjuer. Det är en klar fördel att kunna göra det ef-

tersom jag då kunnat lyssna på dem om och om igen för att  hitta viktiga detaljer. 
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Utan bandspelare kan det vara svårt att hinna med allt som sägas under intervjun. 

Det tar däremot väldigt lång tid att lyssna av och transkribera alla intervjuer. Men 

eftersom jag inte riktigt visste vad jag behövde ur intervjuerna valde jag att skriva 

ut allt för att sedan kunna analysera materialet och fokusera på intressanta aspek-

ter. 

 

Det är alltid svårt att göra något som är helt nytt och trots detta tycker jag att det 

gick ganska lätt att komma igång med att göra intervjuer och hitta rätt sätt. Efter-

som jag har försökt att anpassa mig efter de tider som passat lärarna har jag vid 

något tillfälle behövt göra flera intervjuer under en och samma dag. Det var då 

svårt att efter några intervjuer hålla reda på vad som har blivit sagt till vem. Det 

bästa är om det går att genomföra två till tre intervjuer per gång för att inte bli 

automatisk. Många gånger är det också svårt att låta bli att fylla ut tystnad, men 

jag har försök att låta det vara tyst och det är ofta då som det blivit bra samtal och 

givande diskussioner. 

 

Jag har efter varje intervjutillfälle transkriberat intervjuerna samma dag eller da-

gen efter. Jag har då haft intervjuerna färskt i minnet och under tiden jag har 

transkriberat har nya frågor väckts. Jag har varit noga med att notera allt viktigt i 

dagboken för att inte missa några funderingar eller frågor som dykt upp under be-

arbetningens gång. Många frågeställningar och tankar har varit användbara inför 

efterföljande intervjutillfälle. Eftersom jag inte har haft en klar frågeställning från 

början har det lett till att det blivit ganska breda frågor till de intervjuade i början, 

vilket kändes lite svårt när jag inte riktigt visste vad jag ville få ut av intervjuerna, 

men efter arbetets gång tycker jag att det har resulterat i klara frågeställningar att 

arbeta med. 

 

Jag tycker att den metod jag har använt mig av har varit bra och givit mig ett bra 

resultat att arbeta vidare med. Jag tycker också att den kvalitativa metoden har va-

rit den metod som passat för det här arbetet.  
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Resultat  

 

 

Resultatet av intervjuerna kommer jag att redovisa här nedan. Sammanställningen 

av dessa har jag som jag tidigare nämnt kommit fram till efter att ha lyssnat, 

transkriberat och sedan sammanställt i mindre mindmaps och sedan sammanställt 

dessa i en stor mindmap över alla intervjuer. Jag har valt att redovisa resultatet 

genom att behandla intervjufrågor som hör ihop under samma rubrik. På en del av 

frågorna har lärarna svarat på ungefär samma sätt. Jag har valt att inte ange hur 

många som svarat på ena eller andra sättet utan har istället valt att belysa skillna-

derna eller likheter som finns mellan lärarnas svar. För att inte behöva skriva ut 

lärare eller fritidspedagog under resultatet har jag valt att beteckna bägge yrkes-

kategorierna lärare. En beskrivning av varje deltagare finns som bilaga i detta ar-

bete (se bilaga 3). 

 

 

Resultat av intervjuer med lärare och rektor 
 

 

Förväntningar inför deltagande 

 
 

Det typiska svaret för flera av lärarna är att de vill bli bättre kunskapsmässigt och 

känna en trygghet i ämnet. Kunskaper i framför allt ämnet teknik brister och de 

hoppas på en fördjupad kunskap där. De hoppas också på en nystart med nya idéer 

och att bli entusiasmerade, och en förhoppning om att naturvetenskapen skall bli 

ett begripligt ämne och finnas i vardagen. Mera lättillgängligt förekommer också 

som svar. En del vill se ett mer utforskande arbetsätt. Någon anser att den er-

bjudna fortbildning är en förmån att få delta i, och de ser en möjlighet för perso-

nalen att utveckla samarbete. Rektorn anser att NTA ger skolan tillgång till välan-

passat material för naturvetenskapsundervisningen, men bidrar också till att hålla 

den aktuell och inspirerande för alla. Rektorn anser vidare att dagens naturveten-
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skapliga undervisning inte kopplar tillräckligt till vardagen och barnen får svårt att 

veta vad det egentligen handlar om när det blir för abstrakt. Rektor säger vidare 

att materielen i temaenheterna är lättillgängligt och utgår från de sätt att tänka som 

skolan har behov av. 

 
/…/ att man utgår ifrån att formulera ett problem och experimenterar och 

kommer fram till en lösning och gången i det hela stämmer överens med vårt 

pedagogiska sätt. 

 

De flesta av lärarna tror att det kommer att bli mer planering och arbete under ti-

den de deltar i projektet, åtminstone till en början, eller som en av lärarna ut-

trycker det: 

 
Jag tror att det på sikt blir mindre, också beroende på att materielet finns och 

att det inte går åt tid till att leta materiel. 

 

Många är inställda på att det blir mera arbete. 
 

Ja, eftersom det alltid blir det när man är engagerad. Mer arbete blir det också 

alltid automatiskt när man ska lära sig något nytt.  

 

Någon hoppas att det inte blir så eftersom de då måste lägga något annat åt sidan. 

Rektor tror att arbetsinsatsen kommer att minska, och i och med detta frisätts tid 

till annat, eftersom lärarna inte behöver leta efter materiel eftersom det i NTA-

projektets temaenheter finns all materiel som behövs. 

 

 

Planering 
 

 

Eftersom varje temaenhet har en egen planering och en egen lärarhandledning var 

jag nyfiken på hur lärarnas arbete inför varje undervisningstillfällen såg ut. På min 

fråga svarar de att planeringen tar i det stora hela längre tid nu än tidigare, men ser 

annorlunda ut för olika lärare. För lärarna i de lägre åren har planeringen blivit en 

tidsplanering och framför allt anpassning. Trots att materielet är iordningställt för 
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en förskoleklass och det finns handledning för den åldern behöver lärarna anpassa 

det till de yngre eleverna. Det är svårt för eleverna att orka vara koncentrerade 

hela vägen ut från att ha experimenterat till att sammanfatta och dokumentera, 

speciellt för de elever som inte kan läsa eller skriva blir den senare delen svår.  

 

Lärarna som undervisar i år tre till sex har delade meningar om planeringen. En 

lärare tycker om att planera vad som ska göras och saknar den delen, och känner 

sig styrd av materialets planering. Hon skulle vilja plocka in NTA-projektets ma-

teriel i sin egen planering, och tror sig kanske kunna det efter att ha jobbat med 

fler enheter. Nu i början är materielet så nytt och det känns tryggare att hålla sig 

till den planering och handledning som finns till den aktuella enheten. En annan 

lärare har tidigare planerat för två till tre veckor i taget. Den planeringen tog inte 

så lång tid, mera tid till detta avsätts nu eftersom temaenheterna varar i tio veckor.  

 

De flesta tycker också, och tror, att planeringen kommer att ta mindre tid i anspråk 

ju fler enheter som de har jobbat med. Planeringsarbetet beror också till stor del 

på vilken enhet de för tillfället arbetar med. En temaenhet med högre svårighets-

grad, som till exempel temaenheten om kemi kräver en viss förberedelse, och på-

läst om de olika kemikalierna bör ju en lärare vara. 

 

Alla lärare är eniga om att det hittills har känts för tidigt att våga släppa den ar-

betsgång som finns i handledningen Under arbetet med den första enheten har alla 

följt handledningen ganska noga till punkt och pricka och bara i enstaka fall gått 

utanför den givna arbetsgången. De är också alla eniga om att ju fler temaenheter 

som de kommer att arbeta med, desto mer kommer de att våga ta in delar som de 

själva märker passar och som eleverna har behov av. 
 

Jag känner att jag nu efter andra lådan vågar fördjupa mig i det som behövs. 

 

Det som läraren ovan säger speglar vad många känner. De flesta tycker också att 

handledningen har varit en förutsättning för att kunna arbeta med det här materie-

let. Rektor ser framsteg i lärarnas arbete med enheterna. Efter att de jobbat med 

enhet nummer två, väger lärarna i större utsträckning in projektets innehåll även i 

andra ämnen.  
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Nu när de gick in i andra perioden vågar de släppa instruktionerna mera. Nu 

vågar de plocka ihop det med andra saker och ämnen i skolan. 

 

 

Samarbete och samtal 
 

 

På frågan om arbetet medfört att samarbetet ökat har det blivit ett ganska entydigt 

svar, nämligen att det inte alls sker någon samplanering med någon annan än med 

den som de arbetar gemensamt med i samma klass. Citaten nedan är typiska svar 

på frågan, men pekar även på hur de tror att de skulle kunna göra för att samarbeta 

mera. 

 
Nej, eftersom vi inte jobbar med samma lådor. Vi stämmer av med dem som 

hade vår låda i höstas. Förra terminen var ju den första så då kämpade vi på 

själva allihop. Planerar gör jag bara med den jag jobbar med i klassen. 

 

Några ser framåt och en säger så här: 

 
O, det är för tidigt att svara på. Vi har ju nyss börjat och var och en är ju så 

inne i sin egen låda, ju fler lådor vi gör kanske det blir bättre.  
 

En uttrycker det så här:  

 
Tror ingen har hunnit... vi skulle ju kunna delge varandra mer eftersom vi 

byter lådor. Det är bra att få handledning på det sättet. På studiedagar kanske 

vi kan göra det…  

 

Skolans rektor ser möjligheter till samarbete både över ämnes- och klassgränser 

med NTA-projektets materiel, men inser också att det därmed inte är sagt att alla 

kommer att göra så. 

 

Under mina intervjuer med lärarna frågade jag om samtalen i arbetslaget angå-

ende naturvetenskapsundervisningen förändrats efter att de har jobbat med en en-

het under höstterminen. Samtliga lärare gav ett och samma svar: Nej, de har inte 
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förändrats. Det är innehållet i lådorna som styr samtalen och de delger varandra 

vad som varit bra eller mindre bra, samt hur de fördelar tiden. 

 

Efter arbete med två enheter har svaren förändrats lite, men flertalet säger fortfa-

rande att diskussionerna handlar om enheterna och dess innehåll, det vill säga det 

är tiden som går åt till arbetet med enheterna samt vad som varit bra eller mindre 

bra i arbetet. Någon säger att de hela tiden ser vad som är på gång i de övriga 

klasserna, eftersom de saknar en sal att vara i med allt materiel från NTA-projek-

tet, och då blir korridoren den plats där elevernas alster ställs ut. 

 

En av lärarna säger att hon tycker att det har blivit mer diskussion i arbetslaget 

kring teknik. 

 
Kanske mer teknikdiskussion… det fanns inte förut. Nu pratar vi och berättar 

för varandra. 

 

En annan säger: 

 
Pratar lite mera…vi har ju haft föräldramöte och samlat materiel som de fått 

prova på. Det har vi ju diskuterat på möten innan. Det har heller inte bara va-

rit från NTA utan även om annan No. 

 

En lärare har inte deltagit i arbetslagsträffarna i så stor utsträckning under året, 

och har svårt att svara på frågan. 

 

 

Förbättringar 
 

 

Många säger att de tycker att barnen har fått en annan förståelse, en mera konkret 

förståelse som är förankrade i deras egen erfarenhetsvärld. Några säger att det 

finns en röd tråd genom hela enheten som de jobbar med. Förut har det varit lite 

skogen, lite djur och så vidare. Det var lite duttande här och var, snuttifierat. I och 

med ett nytt arbetssätt följs också arbetet upp på ett annat vis och ger en djupare 

kunskap. Någon säger att arbetet nu är mera inriktat på teknik och fysik, vilket var 
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svårt förut. Teknik innebar tidigare att laga en cykelpunktering, men nu ser de att 

de är så mycket mera och att tekniken går in i andra ämnen också.  

 
Naturkunskap var ju inte alls så här tidigare, och om jag jämför med hur det 

var när jag gick i skolan så fick man ju inte ens prata med varandra om arbe-

tet, och inte heller fick man ju det här praktiska. Nu mäter de allt mellan 

himmel och jord, även på andra tillfällen! Jag tror de förstår det mer om de 

får göra, än när de bra får höra eller läsa om det 

 

En lärare säger detta: 

 
Det är kul nu. Det blir en experimentstund med barnen.  

 

och en annan uttrycker sig så här: 
 

Det går ju in i så mycket annat, matte till exempel. Att laborera och komma 

fram till lösningar är en bra hjälp i många andra ämnen. 

 

Det som däremot har underlättats är att de inte behöver leta efter materiel, vilket 

alla lärarna är överens om och ser fördelar i. 

 

 

Kunskap 
 

 

Ämneskunskaper: Nästan alla säger att de har fått mera kunskap ämnesmässigt 

och bland annat lärt sig mycket om kristaller eftersom den enhet de jobbade med 

på höstterminen handlade om kristaller. De lärare som jobbar med de yngre ele-

verna säger att de kanske inte har lärt sig så mycket som varit nytt för dem utan 

snarare har blivit påminda om saker som de tidigare har arbetat med bland annat 

under egen skolgång. Hur mycket som de själva lär sig av materielet beror för-

modligen på temaenhetens svårighetsgrad tror de.  

 
Kanske inte så mycket för egen del av arbetet med den här lådan som är på en 

ganska lätt nivå, men förra lådan om kristaller var det mycket fakta att läsa 

in. Jag ser däremot på ett nytt sätt barnens entusiasm. 
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En annan säger att eftersom det finns en handledning, som de har följt ganska 

noga nu i början, så är de ju tvungna att sätta sig in i det som är planerat och inte 

bara göra som de tror att det skall vara. 

 

Ny syn på eleverna: 

 
Inte direkt förändrats men… det är spännande att höra hur barnen resonerar. 

De förstår varandra på sitt sätt och sin värld med sina egna ord och erfaren-

heter. Det har blivit mera tydligt för mig nu. 

 

Så säger en lärare och andra svarar på liknande sätt. En säger att ämnet kommer in 

i det vardagliga arbetet mycket mera nu och barnen balanserar överallt (de arbetar 

med temaenheten Balansera och väga). Det undersökande och experimenterade 

sättet att göra förutsägelser och se resultat är kul och inspirerande. Barnen får be-

skriva allt detta med sina egna ord. På detta vis lär de sig mest och bäst, tror 

några. Att få jobba praktiskt gör att barnen blir nyfikna och vill fortsätta samtidigt 

som de inte alls blir uttröttade av ämnet. 

 

Reflekterar och tänker efter: En lärare säger så här: 

 
Ja… jag frågar och tänker efter på ett annat sätt. Frågar hur de tänker och så 

vidare, det har blivit naturligt att fråga så eftersom man kommer in i det. Jag 

reflekterar och ser på ett nytt sätt elevernas entusiasm. 

 

En annan säger så här: 

 
Jag kan inte komma på exempel nu men jag har tänkt på det förut. Det beror på 

hur man frågar för eleverna svarar på ett annat sätt nu än tidigare. De har fler 

saker att relatera till nu än tidigare. 

 

En lärare säger att det under höstterminen var mycket görande men nu stannar hon 

upp, tänker efter och reflekterar och ser mera efter vad det finns för behov utifrån 

elevernas erfarenheter. En annan säger att hon har fått mera klart för sig hur hon 

ska förklara vissa saker, och även hur hon inte ska förklara. De utgår också mera 

från hur barn tänker om vad som händer när de laborerar och experimenterar. 

Några ser att det går att arbeta med naturvetenskap över flera ämnen, och istället 
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för att arbeta isolerat med till exempel temaenheten Balansera och väga så går det 

att få in andra kunskapsområden i den istället. Det går att integrera mera på det 

sättet. 

 

Blivit starkare: En lärare beskriver sitt lärande på det här viset: 

 
Jag har blivit djärvare, vågar lite mera nu, även hemma med batterier och 

lampor, och så är ju allt naturkunskap! Och teknik! Jag har fått upp ögonen 

för det! 

 

Flera säger att de har blivit starkare och vågar mera. De ser att det är kul och 

til??låter att det får vara rörigt i klassen, dessutom tycker de att när hela kroppen 

är med och arbetar så kommer eleverna ihåg bättre. Laborera är kul och behöver 

inte vara så avancerat att det känns jobbig, säger en och en annan säger att det inte 

längre gör något att hon inte har en aning om hur ett visst experiment kommer att 

se ut när det är klart. Ytterligare ett tecken på styrka är att de har också frångått 

handledningen, främst efter arbete med andra temaenheten. 

 

Några har svårt att direkt säga vad de lärt sig eller hur de förändrats men ser i alla 

fall att barnen har förändrats genom synen på naturvetenskap, som de fått. En av 

lärarna är naturvetare i grunden och kan inte direkt svara på frågan men tycker att 

det är fantastiskt att få arbeta med ett komplett materiel. Däremot märker läraren 

på eleverna att de ser på ämnet på ett annat sätt och är helt uppslukade av materi-

elet.  

 

Rektors åsikter om lärarnas lärande eller förändring lyder: 

 
Lärarna har hittat ett eget lärande. Fler lärare ser hur man kan närma sig ett 

problem, alltså ett mål, ur kursplanen. Detta arbetssätt tilltalar mig. Det 

märks väl att materielet är kopplat till kursplanen. Det är ett stort jobb man 

lagt ner på NTA, det märks. Att vi skulle vidga hela arbetssättet som vi job-

bar efter i NTA till att bli vårt eget hade vi ingen aning om när vi började i 

NTA. 
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Framtid 
 

 

Eftersom skolan eventuellt inte får fortsatt ekonomiskt stöd av kommunen så att 

de kan få fortsätta med NTA-projektet längre än till och med höstterminen 2003 

blev det naturligt att ställa frågan om hur lärarna tror att naturvetenskapsundervis-

ningen kommer att se ut i framtiden om de inte får fortsätta att delta. 

 

Merparten av lärarna säger att naturvetenskapsundervisningen då kommer att bli 

en blandning av gammalt invant arbetssätt och nya tips och idéer de fått genom att 

ha deltagit i NTA-projektet. De kommer att plocka ut godbitarna och några av lä-

rarna dokumenterar en del av det som de arbetar med för att ha ett brett fält att 

plocka ur sedan. Några tror att de kommer att vara ute lite mer i naturen än det 

blivit under tiden med NTA-projektet, eftersom de har behövt mycket tid till det 

och de då har fått dra ner på utevistelsen i skogen. Någon tror att arbetet kommer 

att bli haltande och säger att hon funderar på en planering över tre år där hon 

kommer att fundera på vad som skall vara med under tiden. Hon tror att det kom-

mer att bli en del teman där mycket integreras, vilket inte alltid är en fördel då hon 

tror att eleverna behöver få mera tydligt för sig vad som är teknik och vad som är 

biologi. Hon tror också att det blir så att vissa bitar ändå försvinner men säger sig 

ha fått upp ögonen för ämnena på ett annat sätt än tidigare. En annan lärare säger 

så här: 

 
Det har väckts ett annat sätt att se på naturkunskap. De som tycker att det är 

rätt kommer att ta fram ett eget materiel och fortsätta, som gör att det blir 

mycket praktiskt. Och arbeta mot ett mål. Inte se det här: - Vad ska vi göra 

nu?… Utan: - Mitt mål är att nå detta… Det blir en trygghet för eleverna. 

 

Någon säger att det är för tidigt att se hur det kommer att se ut. Det får tiden ut-

visa när det är dags.  

 

Rektor säger att lärarna är inne på att fortsätta jobba med NTA och hoppas att 

kommunen tillåter en fortsättning. Det är två arbetslag som deltar och fler väntar 

på att få börja så att sätta stopp för detta är synd. Arbetslaget fick beskedet redan 

under hösten 2002 att de inte skulle få fortsätta längre än en termin varvid några 
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av klasserna började att skriva brev till kommunen och skolan hade besök av poli-

tiker lite senare. Ingen visste hur det skulle gå. 

 
Men vi tänkte att då får vi köra själva! Man får inte delta i NTA som enskild 

skola, men som kommun, så ja, tankarna på hur man kan jobba har vi ju re-

dan fått så vi ville köra på. 

 

 

Tolkning 

 

 

I resultatet har jag inte kategoriserat svaren efter kön, hur länge läraren arbetat, 

vilken utbildning de har eller vilka klasser som de undervisar i. Efter att noggrant 

ha analyserat resultatet har jag kommit fram till tre huvudsakliga områden. Dessa 

är förväntningar, hur blev det och vad lärde jag mig? 

 

Lärarnas, fritidspedagogernas och rektors förväntningar inför deltagandet är po-

sitivt. De har ett intresse som gör naturvetenskap till ett viktigt, roligt och intres-

sant ämne men som de har för lite kunskaper om och som därför inte blir ett så 

pass brett ämne som det egentligen är. De ser sin chans i NTA, att få en nystart 

och entusiasm att utvecklas tillsammans, få nya idéer och förändra naturvetenska-

pen. Här finns motivation och intresse samt en tro på att NTA är den hjälp de vill 

ha för att förändra ämnet till det bättre. Lärarna är inställda på att ett deltagande 

kommer att innebära en större arbetsinsats i och med att det är ett nytt arbetssätt 

som de skall sätta sig in i, men tror också att det på sikt kommer att behövas 

mindre tid för planering och letande efter materiel. Sättet att arbeta på i NTA-

projektet är lockande och ses som lösning på bristen av kopplingen till vardagen i 

undervisningen. 

 

Hur blev det efter två terminers deltagande i NTA-projeketet? Ingen i arbetslaget 

behöver längre leta efter materiel. Planering av lektioner och annat arbete runt 

omkring den naturvetenskapliga undervisningen har inte tagit mycket mer tid än 

tidigare. Den största förändringen är istället att planeringen har blivit en tidsplane-

ring och en anpassning av planerad undervisning till elevgruppen, speciellt för de 
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lärare som undervisar i de lägre åren. Samarbetet mellan lärarna i arbetslaget har 

inte ökat. Lärarna ser inte detta som något problem då de ännu bara är i början av 

ett nytt arbetssätt som de behöver lära känna. Samarbetet sker med den lärare som 

de arbetar tillsammans med i klassen och då planerar de arbetet med temaenhe-

terna gemensamt. Samtalet om naturvetenskap i arbetslaget handlar ännu bara om 

innehållet i de temaenheter som de arbetar med. De delger varandra vad som är 

bra och mindre bra och vad som tar tid. Några av lärarna tycker att samtalet ändå 

har intensifierats kring naturvetenskapen och då med fokus på teknik. Sättet att 

arbeta på har många tagit till sig och vågar också använda sig av det även i andra 

ämnen. Om de inte får möjlighet att fortsätta delta i NTA-projektet kommer na-

turvetenskapsundervisningen förmodligen bestå av en blandning av tidigare un-

dervisningssätt och NTA-projektets. 

 

Svaren på frågan vad lärde jag mig kan kategoriseras på följande sätt, ämneskun-

skaper, ny syn på eleven, reflektioner och blivit starkare. Ämneskunskaper har 

många av dem fått läsa in eftersom de har arbetat med en enhet som krävt dessa 

kunskaper innan de arbetar med enheten i klassen. En del har arbetat med en enhet 

som innehåller enkel naturvetenskap och därför bara fått en påminnelse av tidi-

gare kunskaper. Några har tagit till sig kunskaper som de haft nytta av i privatli-

vet, till exempel vad gäller batterier och lampor i hemmet. Många ser på eleverna 

på ett annat sätt och ser mera till hur eleverna resonerar med varandra och kom-

mer fram till lösningar. De ser en klar fördel med att eleverna får jobba praktiskt 

och sedan dokumentera detta. De säger att de lärt sig att reflektera på ett annat 

sätt, och ställer frågor som gör att eleverna tänker efter och svarar på ett annat sätt 

än tidigare. De ser mera till vad eleverna behöver och utgår sedan därifrån. Lä-

rarna har också blivit starkare och vågar mera nu. De vågar låta det vara rörigt i 

klassen och känner också att de inte behöver veta hur ett visst experiment kommer 

att sluta, sådant känns inte osäkert längre. De frångår handledningen mer och mer, 

vilket också är ett tecken på styrka. 
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Resultatet av två lärares utveckling under ett år med NTA-pro-
jektet 
 

 

Nedan redovisar resultatet av studien av två lärares utveckling under två terminers 

arbete med materiel från NTA-projektet. Jag har valt att göra en jämförelse mellan 

en lärare i en förskoleklass och en lärare i år fyra. Jag redovisar jämförelsen mel-

lan de bägge lärarna genom att ge en beskrivning av deras roller som naturveten-

skapslärare innan deltagandet i NTA-projektet. Därefter gör jag nedslag efter av-

slutat arbete med första och andra enheten. Fallstudien avslutas med en samman-

fattning av lärarna var för sig samt en jämförelse mellan dem. 

 

 

Lärarrollen 
 

 

Förskolläraren har arbetat 25 år i yrket. Undervisningen sker genom att klassen 

går till skogen en förmiddag i veckan och arbetet därefter styrs av elevernas in-

tressen. De tar hem materiel från skogen och arbetar sedan i klassen med detta. 

Förskolläraren tycker själv om att jobba med naturvetenskap. Hon säger att ämnet 

är brett, och många delar är mycket intressanta, medan andra delar är svårare att ta 

till sig eftersom hon inte behärskar dem. Hon saknar en del ämneskunskaper bland 

annat, och hoppas få mer genom NTA-projektet. Hon vill också få nya idéer att ta 

med sig till eleverna och få arbeta med natur och teknik på andra sätt än de tidi-

gare gjort. Det som tar mest tid inför naturvetenskapsundervisning är att leta 

lämpligt materiel, och i NTA-projektet ser hon en lösning på dessa problem. 

 

Läraren i år fyra har arbetat sex år som utbildad sv-so lärare. Natur och miljö är 

huvudintresset och det är detta som arbetet fokuseras på i undervisningen efter-

som hon känner att teknik är svårt. De följer årstiderna och är ute så mycket det 

går, undersökningar sker ute och inne fokuseras teoridelen. Läraren tycker att na-

turvetenskap är viktigt och säger så här: 
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Ja absolut! Det är ju hela deras uppfattning om natur och miljö och hur sa-

ker och ting hänger ihop och fungerar. Den grunden är ju jätteviktig, den 

ska de ju ha med sig in i vuxenlivet. Har de aldrig någonsin hört något om 

fysik eller kemi kan de inte ta hänsyn till någonting eller förstå samband. 

Kan de inte det som elever tror jag inte de gör det som vuxna heller. 
 

Läraren tycker om att jobba med naturvetenskap och är intresserad av ämnet. Hon 

känner däremot att hon har brister i ämnet teknik och räknar med att få kunskap i 

detta genom deltagandet i NTA. Hon ser positivt på att få ett bra basmateriel att 

lägga till och dra ifrån det som passar för undervisningen och dessutom att få nya 

idéer till de övriga ämnena som hon undervisar i. 

 

 

Arbete med temaenhet 1 
 

 

Förskolläraren tycker att det är mer strukturerat arbete nu, och undervisningen är 

mera ingående genom de olika momenten. Det har blivit ett nytt sätt att planera 

eftersom det behövs en del bearbetning av materielet så att det ska passa de yngre 

barnen. För egen del känner läraren att hon tänker mera på att naturvetenskapen 

finns, eftersom hon jämför med sin egen skolgång där det undersökande och expe-

rimenterande sättet, med hypotes, experiment och dokumentation, inte alls före-

kom. Arbetssättet inom NTA-projektet är intressant och kul och att barnen tar till 

sig kunskapen med sina egna ord. Läraren anser att det är ett bra sätt att få kun-

skap på. Hon säger så här: 

 
Att… många gånger har jag lagt märke till hur barnen resonerar och vad de 

förstår och vad de tycker är svårt att förstå. Så då kan det ju bli – aha…är det 

så de tänker, det var den här slutsatsen de drog. Nu har vi även börjat jobba 

med portfolio och även NTA är med där. På den lappen skrev vi överskriften 

fasta ämnen och vätskor och under: vad har du lärt dig? Sen gjorde vi en kort 

repetition över förra terminen och sen fick de rita och berätta. Det blev väl-

digt spännande att se vad som fastnat. 
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Slutresultatet från ett tema blir kanske inte alltid det förväntade. Men lärarna kon-

staterar dock att eleverna får fragment av kunskaper som så småningom kan byg-

gas på under den fortsatta naturvetenskapliga undervisningen. 

 

Läraren i år fyra tycker att arbetet med enheterna i NTA-projektet tar mycket tid, 

mera tid än planerat, men eleverna tycker att det är roligt och alla är inspirerade av 

arbetet. För sin egen del saknar hon planeringen, eftersom det är en del av arbetet 

som hon tycker om. Hon tycker också att arbetet med enheten kan bli för struktu-

rerat men tror att det beror på att de är precis i början av ett nytt arbetssätt. Ju fler 

enheter de hinner med, desto mindre struktur bör det bli. Vad som däremot skulle 

vara önskvärt är en egen sal där de kan arbeta med allt materiel så de slipper att 

plocka med materielet fram och tillbaka. Det borde finnas i elevernas närhet hela 

tiden. 

 

 

Arbete med temaenhet 2: 
 

 

Förskolläraren säger så här: 

 
Vi har ju haft två teman i förskoleklassen. Först fasta ämnen och vätskor, nu 

jämföra och mäta. Jämföra och mäta har passat våra barn jättebra. Det har va-

rit en temalåda som varit bra och kul att jobba med, så den har i alla fall mot-

svarat mina förväntningar. Där har vi kunnat jobba så där så att man hör att 

barnen löser problem sinsemellan och diskuterar. Det är på en nivå där man 

kan dra en slutsats och komma vidare. 

 

Temat Mäta och jämföra tycker hon har legat nära elevernas erfarenhetsvärld, och 

genom arbetet med enheten har de jobbat med uppgifter som de tidigare också 

haft med i undervisningen men nu på ett annat sätt. Arbetet med NTA-projektet 

ger en annan uppföljning av arbetet, och hon tror att om de kan få göra om samma 

enhet igen med nästa klass så kommer det att vara lättare att gå ifrån handled-

ningen och se mera till elevernas behov. Förskolläraren ser på eleverna på ett an-

nat sätt. 
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/…/ det är oerhört spännande att höra hur barn resonerar kring sådana här 

problem. Jag har lärt mig, eller, det har blivit tydligare för mig hur bra barn 

lär av varandra, hur de diskuterar saker och ting. Med sina egna ord, utifrån 

sin egen erfarenhetsvärld så förstår de varandra på ett bra sätt. Det har blivit 

ännu mer tydligt nu. 

 

Hon fortsätter sedan med detta: 
 

Fasta ämnen och vätskor…en del experiment hade jag inte klart för mig hur 

de skulle bli. Det var ett experimenterande som jag inte var säker på hur det 

skulle bli när det startade. Och olika plastmaterial, akryl och andra grejer som 

skulle flyta eller sjunka var jag inte alls säker på hur det skulle bli… 

 

Förskolläraren ser i framtiden en naturvetenskapsundervisning som har NTA-

projektets arbetside som en slags röd tråd kompletterat med eget materiel. 

 

Läraren i år fyra hade förväntningar på ett enkelt och färdigt materiel. Så har det 

också blivit, men läraren känner sig låst vid ett styrt materiel och den tid som är 

tilldelad för varje enhet. Hon skulle vilja ta in en del av materielet när det passar i 

undervisningen. Det blir för korta stunder med NTA som det är nu och då hinner 

hon inte sätta sig in i materialet tillräckligt, jämfört med när hon själv planerar ett 

arbetsområde. Eftersom den här läraren hittills bara har arbetat med enheter som 

har haft ett ganska enkelt naturvetenskapligt innehåll kan hon inte direkt säga att 

hon fått någon kunskap som hon har nytta av för egen del utanför skolan. Däremot 

tror hon att så kommer ske efter arbetet med sju, åtta temaenheter. Viss kunskap 

har det dock blivit av arbetet med NTA-projektet. 

 
El…det kunde jag nog. Rörelse och energi… ja kanske lite. Vissa bitar kom-

mer man ju inte ihåg och får en påminnelse… 

 

Det som märks mest är en förändrad syn på elevernas sätt att se på saker. 

 
/…/ Jag ser ju att de jobbar på ett annat sätt med saker i sina händer, så jag 

drar slutsatsen att det är bra att blanda upp den teoretiska delen med saker de 

får ta på. De drar slutsatser på ett annat sätt. De gör först och testar - Händer 

så som jag tror att det ska hända om jag bygger bilen på det här viset? Om du 
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får den här uppgiften på papper och de ska förklara så ska de bara tänka. Nu 

testar man ju. Det blir bättre förankrat i deras egen värld då. 

 

Inför ett eventuellt stopp från kommunens sida för ett fortsatt deltagande i NTA-

projektet kommer läraren att använda sig av det materiel som köptes in innan de 

började med NTA- projektet. 

 

 

Jämförelse 
 

 

Förskolläraren ser på ett nytt sätt hur eleverna tar till sig kunskaper, gärna genom 

att få diskutera och resonera med varandra. Hon inser också att de kunskaper som 

eleverna förväntas få inte alltid visar sig direkt, men att de däremot har grundlagts 

någonstans i deras medvetande. Eleverna i förskoleklassen kan inte läsa eller 

skriva så bra ännu och detta har medfört att planeringen inför undervisningen har 

fokuserats på att anpassa till de yngsta eleverna. Trots att en del moment i enhe-

terna från NTA-projektet även fanns med i förskollärarens tidigare undervisning, 

har arbetssättet sett annorlunda ut, och givit en annan uppföljning av arbetet. 

NTA-projektets materiel har motsvarat hennes förväntningar och resulterat i ett 

nytt sätt att arbeta med naturvetenskap. 

 

Läraren i år fyra tycker att det är ett enkelt och smidigt materiel att arbeta med, 

men det tar mer tid än planerat, och hon skulle vilja ha materielet uppställt i en 

speciell sal så det alltid finns i elevernas närhet. Planeringen inför undervisningen 

saknar hon och tycker att materielet är lite för styrt och för tidsbegränsat. Att det 

blir styrt kan också bero på att det är ett nytt arbetsätt som det tar mer än två ter-

miner att arbeta sig in i. Läraren ser att eleverna arbetar på ett annat sätt än tidi-

gare. De ställer hypoteser som de sen testar. Att teori behöver blandas upp med 

praktiska övningar har blivit tydligt för henne. Ämneskunskaper som tidigare fun-

nits har bekräftats och fördjupats. 

 

Bägge lärarna anser att materielet som de har fått arbeta med genom deltagande i 

NTA-projektet har levt upp till deras förväntningar. De slipper att leta efter mate-
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riel, och de har fått nya tips och idéer att arbeta vidare efter. En förändrad elevsyn 

för båda lärarna har arbetet med NTA-projektet inneburit. De ser bägge hur bar-

nen lär sig och tar till sig fakta på ett annat sätt än tidigare. Arbetssättet där barnen 

får göra förutsägelser som de sedan testar och dokumenterar anser de vara bra. I 

diskussioner lär eleverna av varandra och detta blir förankrat i deras egen erfaren-

hetsvärld, vilket också har blivit en viktig kunskap för bägge lärarna. Ämnesmäs-

sigt har de också lärt sig olika saker, beroende på vilken temaenhet som klassen 

har arbetat med. 

 

För läraren i förskoleklassen går det åt mera tid till planering och då i form av be-

arbeta materielet för de yngre eleverna. För läraren i år fyra har planeringsarbetet 

inför naturvetenskapsundervisningen inte tagit längre tid än tidigare men däremot 

så saknar hon planeringen eftersom det är en del av arbetet som hon tycker om. 

 

Förskolläraren har i NTA-projektet fått tips och idéer på ett nytt sätt att arbeta som 

passar både henne själv och de yngsta eleverna, och kan tänka sig att använda sig 

av detta arbetssätt, blandat med eget materiel i framtiden. Läraren i år fyra hade 

innan starten av NTA-projektet ett eget nyinköpt materiel som hon kommer att ta 

till längre fram i tiden vid ett eventuellt stopp för deltagande i NTA-projektet. 

Hon tycker att NTA–projektet är ett bra materiel att arbeta med och eleverna är 

uppslukade av det, men känner själv att det tar mera tid än två terminers arbete för 

att det ska kunna ge ett tydligt resultat. 
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Diskussion och slutsatser 

 

 

Lärare i dagens samhälle har många mål att nå upp till inför både elever och 

skolledning och framför allt samhället. För att klara dessa krav och förväntningar 

är det av största vikt att du som lärare har en ständig vilja att lära mera. För att 

vilja lära mer måste även läraren ha krav och förväntningar. Lärarna som deltar i 

min studie har alla en önskan att utvecklas, de flesta vill bli bättre kunskapsmäs-

sigt, vilket Emsheimer (2002) också ser i sin undersökning, och en del vill ut-

veckla ett bra sätt att förhålla sig till naturvetenskap i den vardagliga undervis-

ningen i klassen och får eleverna intresserade. De vill få in ett nytt pedagogiskt 

sätt att hantera naturkunskap. Om detta skriver Madsén (2002) och påstår att 

skolledning och statsmakterna många gånger vill lägga tyngdpunkten på pedago-

giska frågor. De lärare som jag har följt lär sig både ett annorlunda arbetssätt och 

får nya ämneskunskaper. Rektorn är av samma uppfattning som lärarna; det be-

hövs både ämneskunskaper och ett nytt sätt att undervisa. 

 

Många grundskolor lider brist på materiel vad det gäller den naturvetenskapliga 

undervisningen. Ett rikligt och lockande materiel skall enligt Elstgeest (1996) bi-

dra till att skapa ett naturvetenskapligt intresse hos flera elever så att de vill lära 

sig mera inom ämnet. Genom deltagande i NTA-projektet får lärare och elever allt 

materiel som de behöver. Efter två terminers arbete med NTA-projektet har de 

alla bara positivt att säga om materielet, och tycker att det är en klar fördel att 

slippa använda tid till att leta materiel överallt. Rektorn anser att den tid det tar att 

leta materiel kan ägnas åt annat. Hos elever som får delta i undervisning med 

mycket materiel skapas ett naturvetenskapligt intresse, och de lämnar grundskolan 

med en bra grund att stå på inför fortsatta studier. På detta sätt anser jag att NTA-

projektet har stora möjligheter. 

 

Det är till en början inte lätt för lärarna i studien att säga vad de har lärt sig av att 

delta i NTA-projektet. Precis som lärarna i Magnussons (1997) studie hade de 

också svårt att säga vad som var kunskap som inte relaterades till skolan, med 

andra ord vad de också lärt sig som de har nytta av i privatlivet. De svar jag fick 
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var att graden av kunskap beror på svårighetsgraden på temaenheten som de har 

arbetat med i klassen. En del av lärarna i min studie säger att de lärt sig att iaktta 

och kartlägga elevernas kunskaper på ett bättre sätt genom att se hur de svarar på 

frågor eller hur de diskuterar med varandra. Detta kallar Magnusson för reaktiv 

utveckling, en oavsiktlig kunskap som läraren tillägnar sig under anpassning till 

nya förutsättningar och situationer i det vardagliga arbetet i klassen. Det som lä-

rarna själva uttrycker blivit kunskap av sitt deltagande är främst att de har hittat 

nya sätt att se på hur eleverna lär sig.  

 

Ahlstrand (1995) anser att den kunskap och utveckling som lärarna får i klassrum-

sarbetet bland annat beror på åldern på eleverna. Lärarna som ingår i min studie 

undervisar främst i de lägre åren och att de inte kan påvisa kunskap som de har 

nytta av privat kan bero på att temaenheterna inte har så hög svårighetsgrad. Alla 

lärarna säger att de har fått nya, eller blivit påminda om gamla ämneskunskaper 

men i olika hög grad  

 

Mitt resultat visar också att lärarna reflekterar över sin undervisning på ett annat 

sätt nu. De utgår ifrån elevernas behov, eller som en lärare uttrycker det, att det 

har de ju gjort förut också men inte på samma sätt. En lärare kan inte ge konkret 

exempel på sin reflektion men säger att hon märker att eleverna svarar på ett annat 

vis nu så därigenom får hon bekräftelse på att hon faktiskt ställer andra frågor. 

Ekholm (1998) skriver att framtidens lärare är en deltagande reflektionspartner, 

och Alexandersson (2002) anser att tid för reflektion ökar viljan att utvecklas. En 

sådan lärare måste enligt mig kunna reflektera över sin egen undervisning, vilket 

lärarna i min studie visar att de gör. Frågan är om inte lärarna gjorde detta redan 

innan deltagande i NTA-projektet men inte tänkt på att de gjort så. Hade lärarna 

upptäckt sitt eget reflekterande utan NTA-projektet? 

 

Schoultz (2000) skriver om vikten av att för eleverna få möjlighet att samtala med 

varandra om sina upplevelser med dina egna ord och med jämnåriga. Harlen 

(1996) anser också att detta är viktigt och anser att eleverna blir tvungna att redo-

göra för sina egna idéer när det inte finns vuxna i närheten som kan ge ett färdigt 

förslag. Mitt resultat visar att lärarna ser att eleverna gör detta och de hör också 

hur de resonerar med varandra om saker på ett annat sätt än tidigare. Materielet i 
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temaenheterna ligger också nära elevernas erfarenhet säger lärarna vilket bland 

annat Carlgren och Marton (2000) anser är viktigt. De säger till exempel att det är 

när lärarna ger akt på elevernas sätt att tänka och resonera som läraren märker 

elevernas förkunskaper och kan utgå från dem. I läroplanen för skolan Lpo-94 står 

det angivet att läraren skall utgå från varje enskild elevs behov och erfarenhet vil-

ket betyder att läraren egentligen inte har något val. Även Hultman (2001) visar i 

sin studie att lärare lär av att se hur eleverna resonerar. Citatet nedan är nära nog 

en kopia av det en av lärarna i min studie säger. 

 

Elever har en egen uppfattning om hur världen runt omkring fungerar skriver 

bland annat Harlen (1996) och avråder att leverera färdig fakta till eleverna. Detta 

kan motverkas genom att ställa frågor som hjälper processen vidare. Elstgeest 

(1996) har förslag om att istället för att ställa frågor som varför; och hur; bör frå-

gorna lyda varför tror du? för eleverna skall våga säga vad de egentligen tycker 

och tänker istället för vad de tror att läraren vill veta. På nytt bekräftas att det är 

bra med ett nytt sätt att arbeta på eftersom det ger möjlighet att reflektera över hur 

jag egentligen har undervisat tidigare och hur jag gör nu. Under min egen tid i 

grundskolan, som jag skrivit om i inledningen, har jag känt en viss uppgivenhet 

från lärarna i en del ämnen. Kan det vara så att de lärare som undervisade i min 

klass inte vågade ge sig in på okänd mark eftersom det då skulle innebära att de 

inte visste hur lektionen skulle sluta? Enligt Elstgeest (1996) kan det också vara 

bra för eleverna att lärarna vågar säga att det inte är helt klart med hur ett visst ex-

periment skall bli. Det hjälper även eleverna att komma fram till att tidigare för-

förståelse går att revidera. Ingen av lärarna i min studie säger att de pratar med 

eleverna om detta men några av dem säger att de vågar låta det vara rörigt, vågar 

pröva experiment utan att veta hur det blir. En säger att hon utav deltagandet i 

NTA-projektet har blivit stark i sig själv och vågar även mer hemma med lampor 

och batterier bland annat. Ytterligare en bra anledning till att våga delta i projekt 

som vänder upp och ner på tidigare naturvetenskaplig undervisning! En fundering 

är dock huruvida du som lärare skall förhålla dig till att ena stunden veta vad som 

är vetenskapligt och överbevisa eleverna om felföreställningar, vilket Sjøberg 

(2000) uppmanar oss att göra. Nästa stund skall du enligt Elstgeest (1996) berätta 

för eleverna att du inte har en aning om hur ett visst experiment kommer att sluta. 
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Ytterligare en tanke kring detta är att lärarna upplevde arbetet med första temaen-

heten styrt av en handledning, och under andra temat då arbetet blev mera invant 

och de vågade gå utanför handledningen upplevdes detta som positivt. Detta till 

trots att det var av en styrd handledning som de blev styrkta i sin undervisning. 

 

Lärarna som ingår i min studie säger att det ännu inte sker något samarbete över 

vare sig klass eller ämnesgränser, men det är inget som direkt oroar. De tycker att 

de fortfarande behöver tid för egen del att arbeta sig in i materielet och arbets-

gången i temaenheterna. Samarbetet kommer längre fram när de arbetat med flera 

temaenheter tror de. Det förekommer dock ett visst samarbete och det är det som 

sker mellan klassläraren och den lärare som deltar i klassens arbete. Precis som i 

studierna av Hultman (2001) och Ahlstrand (1995) är det ett samarbete som inne-

bär gemensam planeringstid. Svennbeck (1996) skriver att det är viktigt att kunna 

delge varandra sina erfarenheter för att orka och hinna med övriga arbetsuppgifter. 

Lärarna i min studie tycker att de är bra på att delge varandra vad de arbetar med i 

klassen men det borde kunna ske ännu mera, bland annat på studiedagar. Något 

som kan innebära att samarbete inte blir av är att det inte heller finns tillräckligt 

med tid att hinna med när alla har fullt upp med att anpassa sig till ett nytt arbets-

sätt. Detta säger både lärarna som ingår i min studie och de lärare som ingår i en 

studie av Hultman (2001). Hargreaves (2000) anser att det också finns samarbete 

som inte är så bra. Samarbete påtvingat av skolledningen till exempel, eller när lä-

rare som trivs med att planera sitt arbete själva tvingas till samarbete. Det finns lä-

rare som vill planera sitt arbete själv i min studie. Det som i det här fallet blir pro-

blem är att deltagandet i NTA-projektet innebär att temaenheterna redan är plane-

rade när de kommer till skolan. Skolans rektor ser möjligheter till samarbeta men 

att alla inte kommer att göra det är hon också medveten om och ser inte några be-

kymmer i det. Här finns ett klart stöd från rektor för lärarna att arbeta på sitt eget, 

sätt vilket Hargreaves anser vara viktigt. Något jag funderar på är om det i hand-

ledningen till varje temaenhet kanske kan finnas förslag på diskussionspunkter 

som kan vara bra att ta upp på arbetslagets träffar. Kan detta leda till ett bättre 

samtal? Eller behövs kanske till och med hjälp att starta upp detta vid de utbild-

ningsdagar som lärarna genomgår inför varje temaenhet? 

 

 47



Aha…-är det så de tänker? En studie av hur lärare i ett arbetslag förändras när ett nytt koncept tas in i den 
naturvetenskapliga undervisningen 

Naturkunskap är allt! säger en av lärarna i en intervju. Det finns i alla ämnen och 

det har blivit så roligt. Tidigare har naturvetenskap varit lite duttande här och var 

och det har inte funnits någon röd tråd i arbetet. Det går att integrera med andra 

ämnen vilket tydliggörs av att och eleverna mäter och balanserar överallt även på 

andra lektioner. Jag tycker att mitt resultat visar att lösningen på problemet kan 

finnas i NTA-projektet där det genom temaenheterna finns en röd tråd som även 

leder in i andra ämnen och finns i elevernas erfarenheter. Sjøberg (2000) skriver 

om vetenskapen som under årens lopp fått en betoning av att var en del av sam-

hället och naturvetenskapens metoder och arbetssätt fungerar som redskap för 

problemlösning även i andra ämnen. Detta framkommer i min studie där många 

säger att det i naturvetenskapen finns de samband som allt i vårt samhälle är upp-

byggt av och att arbetssättet även kan tillämpas i andra ämnen 

 

Sjøberg (2000) skriver vidare att det kan vara svårt att undervisa i flera naturve-

tenskapliga ämnen men bara vara universitetsutbildad i ett av dem. Det innebär en 

osäkerhet i de andra ämnena. Den här osäkerheten möter jag i min studie där de 

flesta av lärarna säger att de i huvudsak har ägnat naturvetenskapsundervisningen 

åt att vara ute i skog och mark och samla materiel som de sedan läser om inne i 

klassrummen. Biologi är det som de i huvudsak har kunnat och hela tiden under-

hållit kunskaper i. Även rektor säger att ämnets innehåll tidigare till stor del be-

rodde på lärarens intresse. I och med deltagandet i NTA-projektet tycker lärarna 

att de vidgat perspektivet och bland annat inneburit ökad fokusering på teknik. 

Detta är en intressant synpunkt med tanke på att det ännu inte finns någon tema-

enhet som handlar om teknik i NTA-projektet. 

 

Lärare vill att eleverna skall använda sina händer skriver Bergqvist (1990) och 

ifrågasätter detta eftersom eleverna egentligen inte alls förstår vad de gör om de 

inte har en aktiv lärare som kan vara med och ge de tips och förklaringar som be-

hövs. Resultatet i min studie visar att lärarna tycker att materielet som eleverna får 

arbeta med är bra och ger eleverna en bra förståelse som är förankrat i deras egen 

erfarenhet. Detta motsäger vad Bergqvist säger, med det kan ju också bero på hur 

de arbetar med materielet och vilka frågor som ställs till det och hur läraren sam-

manfattar och diskuterar med eleverna, precis som Bergqvist också antyder att det 

måste göras. 
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En lärare i min studie berättade om hur eleverna efter arbetet med första temaen-

heten dokumenterade detta i sina portfolios. Resultatet av vad eleverna skrev var 

inte det som läraren förväntade sig, men insåg att eleverna i alla fall hade lärt sig 

något. Det är inte alltid resultatet blir det förväntade vid rätt tidpunkt. Hultman 

(2001) liksom Carlgren och Marton( 2000) skriver att det kan ta flera år innan 

man kan utvärdera om en viss undervisning ger ett bra eller mindre bra resultat. 

Det innebär inte heller att kunskapen inte infunnit sig utan det kan leda till förstå-

else längre fram då det finns en erfarenhet att utgå ifrån. Vad som är viktigt, enligt 

Hultman, är att när tillfälle infinner sig måste läraren kunna använda sig av de er-

farenheter från den för länge sedan avklarade situationen. Många gånger ger inte 

undervisningen ett förväntat resultat.  

 

Av studien av de båda lärarna under ett år med NTA-projektet ser jag en liten 

skillnad över hur de har utvecklats. Förskollärarens planering går ut på att struktu-

rera upp den tid som behövs till arbetet med enheten, samt omplanering för de 

elever som inte ännu kan läsa och skriva. Läraren i år fyra saknar planeringsarbe-

tet eftersom det är en del som hon tycker om. Hon har också ett eget nyinköpt 

materiel som väntar och kanske det också är därför som hon saknar planeringen 

av ett arbetsområde. Båda lärarna ser fördelar med materielet och ser att eleverna 

arbetar och drar slutsatser på ett annat sätt än tidigare, som dessutom har förank-

ring i elevernas egna erfarenheter. Ämnesmässigt har delärt sig olika saker, 

mycket beroende på temaenhetens svårighetsgrad, vilket enligt Ahlstrand (1995) 

inte alls är konstigt. Förskolläraren säger sig ha hittat ett nytt sätt att arbeta på, 

vilket inte uttrycks lika klart av läraren i år fyra. Kan det vara så att det är främst 

inom de lägre skolåren som det behövs nya idéer? 

 

Jag har haft förmånen att följa lärarna i arbetslaget under två terminer och dess-

utom fått göra en intervju innan de gick den första utbildningsdagen i NTA-pro-

jektet. Trots att inte alla är helt nöjda med planeringarna och handledningarna till 

temaenheterna är alla glada över att ha fått ett komplett materiel att arbeta med. 

Handledning och planering är inget tvång och lärarna kan utesluta moment som 

inte passar eleverna, vilket betyder att materielet kan anpassas till alla, lärare som 

elever. De är också medvetna om att det tar längre tid än två terminer innan an-
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passning till ett nytt arbetssätt har skett. En av lärarna tror att det efter sju till åtta 

temaenheter går att se ett rättvist resultat. Att det tar tid för förändringar att ge re-

sultat skriver både Ekholm (1998) och Mattson & Nyman (2002) om. Det krävs 

många år av slit och tålamod innan det går att utvärdera skriver de. Tålamod och 

insatser i form av hårt arbete vet jag att lärarna och rektor i min studie är villiga 

att lägga ner. Men frågan är om kommunen vill ge den tid som behövs för att in-

vänta resultatet av arbetslagets deltagande i NTA-projektet.  

 

För att svara på frågan om NTA-projektet kan vara en av flera möjliga förslag på 

hur lärare ska lockas att söka utmaningar och utveckling i den naturvetenskapliga 

undervisningen så tror jag att det här är ett mycket bra alternativ. Skolan behöver 

hitta en medelväg mellan den redan väl etablerade vetenskapen och det lite osäkra 

och spännande kunskapsstoffet skriver Sjøberg (2000). NTA-projektet lever upp 

till detta tycker jag och lärarna har i temaenheternas materiel hittat en väg där de 

tillsammans med eleverna har roligt och lär tillsammans. 

 

Lärande är en livslång procedur, skriver Lärarförbundet (2002) i sitt utblidnings-

politiska program och menar att för att klara av att ständigt vara beredd på att för-

ändra undervisningen måste vilja att utvecklas finnas. 

 

Min mormor har alltid sagt till mig att kunskap inte äter bröd, vilket jag inte alls 

förstod något av som liten flicka. Nu vet jag att det inte finns någon gräns för hur 

mycket eller hur länge jag kan lära mig nya saker. Att hela tiden utvecklas och 

vilja veta mer är en egenskap som jag som nyutbildad lärare hoppas på att få be-

hålla långt fram i livet. Resultatet av det här arbetet räknar jag med att kunna an-

vända mig av i mitt kommande yrke som lärare i matematik och naturvetenskap. 

Jag ser arbetet som en påminnelse om att inte stanna upp i sin egen utveckling, 

och att det alltid finns mera att lära. Det skulle glädja mig mycket om det arbets-

lag på skolan som jag har haft förmånen att följa också fick glädje av mitt arbete 

genom att de kan få fortsatt stöd av kommunen att fullfölja deltagandet i NTA-

projektet. Jag har fått möta så mycket entusiasm, att det vore synd att avbryta lä-

rarnas arbete och vilja att göra NTA-projektets arbetssätt till sitt eget. 
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Att hitta ett nytt sätt att arbeta på och våga vilja utvecklas är en utmaning som 

NTA-projektet har givit lärarna i min studie. Jag hoppas att jag också i min roll 

som lärare vågar ge mig ut mot okända mål och ständigt sträva efter att utvecklas. 

Finns det kanske även andra projekt som kan locka till eftertanke och ge samma 

utmaning? 
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Bilaga 1 

 

 

Nedanstående frågor har varit utgångspunkt för intervjuer med lärarna om NTA. 

Frågorna har ingen inbördes ordning utan är bara en koll för min egen del att jag 

har fått med det jag avsett fråga lärarna och rektor om. 

 

Samtalsguide inför intervjuer med alla lärare och rektor maj 02. 

• Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Hur arbetar du med no idag? 

• Hur är din relation till naturvetenskap?  

• Varför tycker du man ska lära sig naturvetenskap i skolan?  

• Vad är förväntningarna inför utbildningsdagarna? Projektet som helhet?  

• Känns utbildningsdagarna som en trygghet ?  

• Kommer ni att samarbeta med materielet? (hur då? över klasser eller över 

ämnen?)  

• Hur ser ni på att det är ett iordningställt materiel? 

• Vad kan eleverna om naturvetenskap i dag?  

• Tycker du att naturvetenskap är ett viktigt ämne på låg- och mellansta-

diet?  

• Vem eller vad är det som fått dig att delta i projektet?  

• Vad vet du om NTA?  

• Hur har du fått information om projektet? 

• Vad tror du det kommer att innebära för din egen del? (arbetsbelastning 

osv) 

 

Samtalsguide inför intervjuer med lärarna feb 03. 

• Hur tycker du det är att jobba NTA jämfört med tidigare? 

• Är det roligare (motivera)? 

• Tänker du på naturvetenskap på ett annat sätt nu än innan NTA? 

• Har din inställning till naturvetenskap förändrats? 

• Har NTA givit dig någon Aha-upplevelse? 
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• Planerar du på annat vis nu än tidigare? 

• Är eleverna medplanerare? 

• Pratar du med eleverna på ett annat sätt nu än tidigare? 

• Planerar ni tillsammans i arbetslaget? 

• Har samtalen kring naturvetenskap med kollegor förändrats sedan NTA? 

 

Samtalsguide inför intervju med  rektor 29/4-03 

• Lärarna har jobbat med NTA i ett år nu. Hur upplever du att det varit? 

• Ser du någon förändring hos de lärare som arbetar med NTA. Hur märks 

det? 

• Hur påverkades ni av att få beskedet i höstas att ni antagligen inte skulle 

få fortsätta med NTA efter jul? 

• Har du något positivt/negativt som du vill ta upp? 

• Har arbetslaget förändrats? Hur i så fall? 

• Hur ser du på innehållet i temaenheterna? Är det ett bra materiel? 

• Hur tror du att lärarna kommer att arbeta i höst om de måste sluta upp 

med NTA? 

• Vad tror du att lärarna lär sig av materielet från NTA? 

 

Samtalsguide till intervjuer med lärarna under v 20+21 –03 

• Hur har materielet från NTA motstått dina förväntningar? 

• Vad har varit det största bekymret med tidigare undervisning som har 

underlättats med NTA? 

• Har du förändrats som lärare? 

• Vågar du gå utanför enhetens planering nu efter ett års deltagande i 

NTA? 

• Vad har du lärt dig eller tagit till dig för kunskap själv? 

• Har arbetet med temaenheterna påverkats av att det varit oklart om ni får 

fortsätta jobba med NTA? 

• Hur kommer ni att arbeta med naturvetenskap om det nu blir så att ni är 

tvungna att sluta med NTA i december? 

• Hur ser samtalet om naturvetenskap ut i arbetslaget nu till skillnad mot 

förut? 
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Bilaga 2 

 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de teman som för tillfället finns inom NTA-

projektet. 

 

Fast eller flytande är ett av de första teman som eleverna antagligen får vara med 

om. Det är ett tema som ger bra introduktion till NTA-projektets arbetssätt, att ut-

vecklas steg för steg. Eleverna får utföra enkla experiment och gör förutsägelser 

samt dokumenterar sedan arbetet och resultatet. I detta tema får eleverna bekanta 

sig med några av de grundläggande begreppen inom fysik och kemi. 

 

Jämföra och mäta är också en låda som passar de yngre eleverna. Arbetet med 

enheten ger en grund för fortsatt arbete med mätning av standardiserade mått. Be-

grepp inom matematik och teknik införs och eleverna får här jämföra, mäta, ob-

servera, och diskutera sina erfarenheter med varandra. 

 

Förändringar är ytterligare en låda för de yngsta och passar bra om klassen har 

arbetat med enheten Fast eller flytande först. Förändringar är en enhet där elever-

nas bland annat får observera och beskriva egenskaper hos fasta ämnen, vätskor 

och gaser samt se vad som händer när ämnen blandas. Vad händer när vatten fry-

ser eller smälter? De får också vara med om att filtrera olika vätskor. Förutsägel-

ser, resultat och dokumentation är viktigt. 

 

Balansera och väga passar år 1-2. Sambandet mellan tyngd och vikt undersöks 

och eleverna får genom olika moment prova på att få föremål i jämvikt på balans-

brädor och därefter väga dem med vikter. Genom att bland annat få väga olika 

sorters livsmedel upptäcks att saker kan väga samma men ta olika stor plats. An-

taganden och problemlösning tränas. 

 

Temat jord lämpar sig för åren 1-3. Arbetet med temat skall ge eleverna en kun-

skap om jord och dess betydelse för världens levande organismer, samt utveckla 

ett undersökande  arbetssätt. Eleverna får bland annat göra egna komposter och så 
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fröer i olika jordmåner och följa rötternas tillväxt i de olika typerna av jord. Kun-

skap om kretslopp i naturen utvecklas. 

 

I temat Fjärilars liv får eleverna följa en larv från en tistelfjäril till den blir en 

puppa och till slut en levande fjäril. Eleverna lär sig begreppet livscykel och lär 

sig också hantera och observera levande varelser. 

 

Från frö till frö är en enhet som elever i år 3-5 kan jobba med efter att ha klarat 

av temat jord. De sår frön och följer fröet under 10 veckor från det att det gror, 

växer, blommar, befruktas och död. Många växter är beroende av varandra, var-

för? Grundläggande begrepp inom biologi tas upp och barnen lär sig också att ta 

ansvar för vår natur. 

 

Kretsar kring el handlar om elektricitet. Eleverna gör bekantskap med begrepp 

inom fysik och teknik, som till exempel ledare, dioder och isolatorer. De får kon-

struera en ficklampa och installera belysning i ett hus. 

 

Till elever i år 4-5 vänder sig temat kemiförsök. De kommer i kontakt med fler 

begrepp inom kemin samt lär sig säkerhet och metodik under laborationer med 

kemikalier. Genom att utföra observationer och experiment lär sig eleverna att 

jämföra sina förutsägelser med resultaten. 

 

Rörelse och konstruktion är ett tema där eleverna genom att konstruera och 

bygga fordon efter egna idéer och ritningar utvecklar sitt arbetssätt och ser helhe-

ten. Delarna till de olika byggnationerna arbetas med och dessa blir till slut en 

helhet. De får möta begrepp som kraft, friktion och lagrad energi. 

 

Matens kemi är ett kemitema där eleverna lär sig hur de jobbar säkert vid ke-

miska experiment och hur viktigt det är att vara noggrann. De får undersöka ma-

ten de äter och analysera vilka näringsämnen den innehåller, till exempel stär-

kelse, fett och protein samt druvsocker. De lär sig också vilken betydelse dessa 

ämnen har för att vår kropp ska fungera. Eleverna får pröva olika metoder i sina 

undersökningar, samt lära sig nya begrepp inom kemin som till exempel reagen-
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smedel och får upptäcka att olika ämnen kan reagera på olika sätt trots att det är 

samma ämne som är tillsatt. 

 

Flyta eller sjunka är ett tema som kan användas i så väl år 5-6 som i år 7. Arbets-

sättet vidareutvecklas och vardagsspråket utvecklas till ett naturvetenskaplig 

språk. Med fjorton olika föremål får eleverna via undersökningar komma fram till 

en regel som säger varför en del föremål flyter och andra inte. Eleverna får pröva 

flytförmågan hos föremålen i vätskor med olika egenskaper. Samband med före-

målens vikt och den undanträngda vätskevolymen undersöks. 

 

Magneter och motorer handlar om magneter och magnetism. Eleverna får göra 

magneter med hjälp av ström och får experimentera en del med motorer för att fö-

restå hur de fungerar. De får mycket praktik i praktiskt arbete och får konstruera 

egna byggnationer. Förutsägelser, undersökningar och resultat är fortfarande en 

självklar del i arbetet och som hela tiden utvecklas hos eleverna. Nya begrepp 

inom fysik och teknik som till exempel sambandet elektricitet och magnetism 

samt hur elektromagneter och elektriska motorer fungerar blir eleverna bekanta 

med under arbetet av temat (www.nta.nu 2003-09-09). 
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Bilaga 3 

 

 

Lärare, fritidspedagoger och rektor som har intervjuats ger jag här en kort pre-

sentation av. 

 

Lärare 1: Kvinna som är utbildad småskollärare, som utbildningen hette då. Har 

jobbat som lärare i 32 år, och undervisar i år 1. Hon tycker att naturkunskap är ett 

viktigt ämne som måste börja introduceras på ett enkelt sätt för de yngre eleverna. 

Skogen och naturen är en viktig tillgång. 

 

Lärare 2: Kvinna som är utbildad fritidspedagog och har jobbat 13 år. Hon delar 

ansvaret med klasslärare i år 1. Naturkunskap är ett viktigt och roligt ämne tycker 

hon, men kan vara tungt och behöver göras lättsamt och roligt för barnen. 

 

Lärare 3: Kvinna med 1-7-utbildning i svenska och so. Har jobbat som lärare i 

fyra år och undervisar i år 3. Hon tycker att naturkunskap är ett viktigt och roligt 

ämne som är svårt även för en vuxen. 

 

Lärare 4: Kvinna som har grundskollärarutbildning 1-7 i svenska och so. Har ar-

betat sex år som utbildad lärare och undervisar i år 4. Grunden och uppfattning 

om natur och miljö och hur saker och ting hänger ihop och fungerar finns i natur-

kunskap. Det är därför ett viktigt ämne, tycker hon. 

 

Lärare 5: Man som är utbildad i skarven folkskolelärare-mellanstadielärare. Där-

efter har utbildat sig till Waldorflärare. Har jobbat som lärare i 23 år och undervi-

sar nu  i år 5. Han anser att naturkunskap är ett viktigt ämne som får för lite kva-

lité, forskningsinställningen är viktig att få fram. 

 

Lärare 6: Kvinna som arbetat som utbildad förskollärare i 16 år. Undervisar nu i 

en förskoleklass. Hon tycker att naturkunskap är ett spännande ämne, och arbetar 

mycket med djur och natur. Däremot inte så mycket med teknik, eftersom hon 

tycker som många andra att det är tryggast att jobba med det man kan… 
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Lärare 7: Kvinna med lågstadielärarutbildning för 17 år sedan. Undervisar nu i år 

2. Hon tycker att naturkunskap är ett kul och intressant ämne som de skulle be-

höva arbeta mera med. Tekniken kommer åt sidan, den blir lätt ytlig. 

 

Lärare 8: Kvinna som är utbildad förskollärare och har jobbat 25 år i yrket. Un-

dervisar i en förskoleklass och tycker att naturkunskap är viktigt, men det är ett 

väldigt brett ämne och många delar är svåra att ta sig an eftersom det saknas kun-

skap. 

 

Lärare 9: Kvinna som har förskollärarutbildning och har jobbat 27 år. Undervisar i 

en förskoleklass. Naturkunskap är ett viktigt ämne för att vi ska kunna lära oss 

världen runt omkring oss och förstå samband, samt bilda ett intresse för natur och 

miljö. 

 

Rektor: Kvinna som i grunden har en fritidspedagogutbildning. Har arbetat som 

rektor i tio år. Naturkunskap tycker hon är ett viktigt ämne för det är här som alla 

sammanhang om varför det ser ut omkring oss som det gör finns. Hon tycker 

också att det är svårt att hålla ämnet aktuellt och inspirerande. Det brister i att 

koppla det till vardagen och blir för abstrakt för barnen. 
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