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Sammanfattning  
I och med Lpo 94 fick naturvetenskapsundervisningen en större betydelse och specificerade mål att uppnå och sträva mot i år 5. Det visade 
sig dock att naturvetenskapsundervisningen i de lägre åren var nästan obefintlig och lärarna hade inte kompetens eller intresse att bedriva 
denna undervisning. Samtidigt har studier visat att intresset för naturvetenskapliga utbildningar minskar hos elever och studenter samtidigt 
som vårt samhälle ställer allt högre krav på fler och välutbildade arbetare inom den naturvetenskapliga grenen. 
 
NTA, natur och teknik för alla, är ett projekt som startats för att främja intresset hos eleverna för de naturvetenskapliga ämnena och 
samtidigt stötta lärare och elever i den naturvetenskapliga undervisningen. Läraren erbjuds lådor med material och teori att arbeta utifrån. 
Tanken är att läraren ska kunna koncentrera sig på de didaktiska frågorna och inte behöva leta matrial eller laborationer. Projektet har pågått 
i Svenska skolor sedan 1997. 
 
Studien syftar till att undersöka hur de elever som mött NTA under skolår F-6 påverkas när de möter naturvetenskapsundervisningen i år 7 i 
förhållande till de elever som inte tidigare arbetat med NTA. I studien finns NTA-projektet beskrivet samt andra studier gjorda om hur 
naturvetenskap eller avsaknaden av denna påverkar eleverna i deras vidare studier. 
 
Studien är genomförd med kvalitativ metod. Genom observationer, video inspelningar av elever och intervjuer med två lärare har författarna 
undersökt skillnader och likheter, mellan de elever som tidigare mött NTA och de som inte gjort det, vad det gäller förhållningssätt, 
språkförståelse och språkanvändning. Studien är genomförd i två stycken år 7 klasser, dessa har observerats under laborativa 
naturvetenskapslektioner. Intervjuer med elevernas lärare är gjorde efter avslutade observationer och då har även en av deras lärare fått se 
vissa utvalda scener och kommenterat dessa, sk stimulated recall. 
 
Slutsatsen av studien är att eleverna som tidigare arbetat med NTA har ett mer aktivt sätt att bemöta laborationer, de är orädda och mer 
aktiva i arbetet än de som inte tidigare erbetat med NTA. Språkanvändningen skiljer sig inte nämnvärt mellan NTA respektive inte NTA 
men däremot har vi kunnat urskilja att de elever som mött NTA har en större förståelse och snabbare tar till sig de naturvetenskapliga 
begreppen. Lärarna ser det som en stor fördel att eleverna mött NTA och tror de är mer rustade att möta naturvetenskapsundervisningen i år 
7. Eleverna är bekanta med arbetsmetoderna och har lättare att med egna artefakter föra sin egen kunskapsutveckling framåt..  
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Bakgrund 

När den nya läroplanen, Lpo 94, trädde i kraft var det första gången som det, i kursplanerna, 

fanns specificerade mål för vad elever i år 5 skall ha uppnått inom naturvetenskaps- 

undervisningen. Staten hade under en längre tid understrukit behovet av att tidigt väcka 

elevernas intresse för dessa ämnen och från och med år 2000 har ytterligare en utveckling av 

kursplaner och No-undervisningen skett. Tidigare handlade naturvetenskapsundervisningen i 

år F-6 om att eleverna skulle få en introduktion till ämnet. Utvecklingen har gått emot att 

eleverna ska lära sig av och om naturvetenskapen (Persson, 2003). 

 

Undervisningen inriktade sig tidigare enbart på resultaten av vetenskapen medan 

undervisningen nu även innefattar människorna bakom den och forskning inom den. Detta har 

lett till att eleverna inte bara får en förståelse för den intellektuella produkt som skapats eller 

upptäckts utan även ser den mänskliga process med förtjänster och fel som ligger bakom 

(Andersson, 1989). 

 

I och med Lpo 94 fick samtliga naturvetenskapsämnen egna kursplaner och specifika mål i 

det femte skolåret. Framförallt kemi och fysik fick en mer framträdande roll än tidigare, dessa 

ämnen hade förut enbart ingått som en del under Oä eller No-ämnena. Ämnena undervisades 

nästan inte alls på det som tidigare var låg- och mellanstadie, nuvarande år F-6. De nya 

kursplanerna ställde till problem, det förväntades att lärare i år F-6 skulle börja undervisa i 

ämnen som de tidigare inte undervisat i. Lärarna ville inte bryta sina invanda 

undervisningstraditioner och utöka ämnesområdena. Det verkade som om 

naturvetenskapsundervisningen på många skolor varit nästan obefintlig. Den nya 

lärarutbildningen startade och det utbildades grundskollärare med inriktning mot år 1-7 eller 

4-9 med olika ämnesinriktningar. Lärare som inriktade sig mot naturvetenskap fick dock inte 

möjlighet att utöva sitt ämnesområde, när de började arbeta, utan skolades in i gamla 

traditioner av de äldre kollegorna (Persson, 2003).  

 

Problematiken med att inte undervisa i naturvetenskap i de tidigare skolåren innebär att 

eleverna skapar en egen bild av sin omvärld som inte alltid är naturvetenskapligt korrekt. Har 

eleverna en felaktig bild av omvärlden skapar det framtida problem som skolan får till uppgift 

att rätta till. Har eleverna haft dessa felaktiga föreställningar under en längre tid är det 

problematiskt att bryta dessa tankemönster. Detta innebär att elever som inte har undervisats i 
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de tidigare åren inte enbart kan ha felaktiga vardagsföreställningar utan även en avsaknad av 

korrekta vetenskapliga begrepp om sin omvärld. Det anses dessutom vara viktigt att lära sig 

naturvetenskap tidigt eftersom det är bevisat att elever i 11-12 års ålder skapar attityder till 

olika skolämnen. Har undervisning inte bedrivits tidigt kan ämnet upplevas svårt och konstigt 

vilket kan leda till försämrad prestationsförmåga. Naturvetenskap är lika viktigt att lära sig 

som att räkna och att läsa, eftersom naturvetenskapen och tekniken får en allt större plats i 

vårt samhälle och dagliga liv. Dessutom pågår det ständigt en utveckling inom dessa områden. 

Eleverna bör därför i ett tidigt stadium öka sin förmåga att med hjälp av begrepp knyta ihop 

sina erfarenheter för att förstå sin omvärld. Naturvetenskapen ger eleverna begrepp och 

arbetsmetoder, vilket i sin tur ger resultat och tankeprocesser för att nå dit (Harlen, 1999). 

 

Ett av de större problemen som uppstod i och med Lpo 94 var att det saknades utbud av 

läromedel och material i år F-6. Lärarna i de lägre åren saknade genom detta 

inspirationskällor och undervisningsmaterial (Persson, 2003).  

 

Detta var anledningarna till att NTA- projektet introducerades i Sverige. 

 

 

Kursplanen 

Det är framskrivet i kursplanerna de mål som eleverna ska ha uppnått när de slutar år 5. Det 

finns specificerade mål för alla skolämnen, även de naturvetenskapliga ämnen och det är 

lärarnas uppgift att se till att detta uppfylls. Inom det naturvetenskapliga ämnet är det följande 

mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall:  

• ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden, 

• ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 

• kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina 

förutsägelser med resultatet, 

• känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i 

olika sätt att förklara naturen, 

• ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det 

naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier 

liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor, 
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• ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till 

samhälleliga framsteg, 

• ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar 

till resursbevarande, 

• ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan 

byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper 

(Skolverket, 2005). 

Det är en del eleverna ska ha fått chansen att pröva på och utveckla förståelse runt. Det har 

visat sig att detta inte alltid uppfylls och NTA vill stötta lärare och elever att kunna uppfylla 

alla dessa mål. 

 

NTA 

 

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. I Sverige startades NTA-projektet 1999 av 

Kungliga Vetenskapsakademin –KVA och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin – IVA. 

Numera ansvarar dessa enbart för projektets utveckling. NTA drivs från och med 2003 av en 

ekonomisk förening som bildats av de kommuner och fristående skolor som är med i NTA-

projektet. Ledorden för NTA är vetenskapligt förhållningssätt, verklighetsanknytning och 

lustfyllt lärande. Det Svenska samhället kräver hela tiden fler högutbildade naturvetare och 

ställer allt högre krav på deras kompetens. Samtidigt har akademier runt om i världen 

konstaterat att intresset för dessa ämnen sjunker bland barn och ungdomar. Till följd av detta 

har även antalet elever som söker till naturvetenskapliga utbildningar på högskolan och 

gymnasiet. NTA-projektet är ett försök att tidigare väcka ett intresse för de naturvetenskapliga 

ämnena, ett forskande och problembaserat lärande hos eleverna. Det ska även underlätta för 

lärarna i arbetet med dessa ämnen (KVA, 2005). 

 

NTA -projektet har en amerikansk förebild i STC- Science and Technology för Children. STC 

är utvecklat av National Science Resources Center, vilket är den amerikanska motsvarigheten 

till den Svenska Vetenskapsakademin. USA och Sverige har liknande problem med ointresset 

för den naturvetenskapsundervisningen. I USA liksom i Sverige fanns därför ett stort 

utvecklingsbehov av naturkunskapsundervisningen och projektet STC utvecklades. Svenska 

forskare, vilka redan tidigare hade ett gott samarbete med USA, intresserade sig för STC-
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projektet. Ländernas vetenskapsakademier tecknade ett samarbetsavtal och den svenska 

versionen, NTA, växte fram (Tedfors, 2000). 

 

Projektet startades för att lärare och elever skulle nå en högre kompetensnivå, få ett större 

intresse samt ett bättre stöd inom den naturvetenskapliga undervisningen. NTA erbjuder både 

kompetensutveckling för lärarna och ett färdigt arbetsmaterial i form av varierande lådor. 

Dessa lådor innehåller färdiga arbetsområden med texter och laborationsmaterial. Lådorna ger 

läraren mer tid till att fokusera på de didaktiska frågorna istället för att själv leta reda på 

material och lämpliga laborationer. Grunden i projektet är att öka intresset för 

naturvetenskapen hos lärare och elever i ett större sammanhang. Detta förstärks genom att 

skolorna skapar relationer med företag och andra institutioner utanför skolan för att 

verklighetsanknyta den pågående undervisningen (KVA, 2005) 

 

 

Grundtanke 

Huvudsyftet med NTA är att tidigare väcka ett intresse för naturvetenskap hos elever. 

NTA ska stötta elevers lärande i biologi, fysik, kemi och teknik. Arbetet bygger enligt KVA 

på läroplan och kursplaner. Tonvikten ligger vid att eleverna ska lära sig att uttrycka sina 

kunskaper i såväl tal som skrift samt utveckla sitt naturvetenskapliga språk. NTA ska främja 

samarbete och lärande i interaktion med lärare och andra elever. Eleverna ska lära sig lyssna 

på och diskutera med andra elever. De ska även lära sig att kritiskt granska fakta i text och det 

som andra diskussionsparter ger uttryck för. Genom NTA hoppas man att eleverna ska 

utveckla en nyfikenhet och förmåga till ett forskande arbetssätt samt till ansvarstagande för 

sitt eget lärande. Projektet ska även bidra till att eleverna får en ökad självkänsla, självinsikt 

och självförtroende inom ämnesområdet. Samtliga NTA-teman ska lära eleverna om naturen, 

människan och naturvetenskaplig verksamhet samt hur dessa kunskaper används i andra 

sammanhang inom och utanför skolans verksamhet (KVA, 2005).  

 

 

Tema 

Det finns idag 14 teman som är inriktade på år F-6 men det fortgår en utprovning för ett tema 

även för år 7-9. Samtliga teman ska stimulera och utveckla följande kvalitéer hos elever och 
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lärare. De ska bidra till ett ökat eget ansvar, lärande och språklig utveckling hos såväl lärare 

som elever. Det ska ge exempel på arbetssätt som tillsammans med en komplett 

experimentsats ger en plan att arbeta efter. Där finns även en detaljerad handledning som 

läraren kan följa. Eleverna ska forska och undersöka på egen hand samt kunna dokumentera 

sina resultat. Temana ska följa och bygga på varandra och vara utformade så att lärarna förstår 

meningen i försöken och kan förklara dessa för eleverna. Det ska även bidra till att lärare och 

elever kan ställa frågor om försöken och resultaten. Lärare och elever ska även kunna skapa 

möjligheter att använda materialet med egna metoder och undersökningar, utifrån en kontext 

som eleverna förstår och kunna dra vissa enkla vetenskapliga generaliseringar. 

Temaområdena och handledningarna ska vara korrekta och hålla hög vetenskaplig nivå och 

vara avpassat för målgruppen. Temana ska bidra till att lärare och elever ständigt utvärderar 

sig och sitt lärande (KVA, 2005). 

 

 

Utvärderingar 

Det har genomförts ett flertal studier kring NTA-projektet.  

 

Schoultz, J,. & Hultman, G. (2002). Det är bra med NTA. Rapport 1 från klassrumsstudier av 

NTA-projektet, KVA och IUV. Linköpings universitet/KVA,  

 

Schoultz, J., Hultman, G., & Lindkvist, M. (2003). I början fick vi använda vår fantasi. 

Rapport 2 från klassrumsstudier av NTA-projektet, KVA och IUV Linköpings 

universitet/KVA. 

 

I dessa utvärderingar av NTA har Schoultz, Hultman och Lindqvist observerat elever i 

klassrumssituationer samt intervjuat lärare som arbetat inom ramen för NTA. Fokus för 

utvärderingen var att studera elevernas förmåga att medverka och ta initiativ i undervisningen, 

i vilken grad NTA stimulerar elevernas nyfikenhet och intresse för naturvetenskapen samt 

elevernas förmåga att observera experimentera, förutsäga, argumentera, diskutera och 

dokumentera. Slutsatsen av utvärderingen är att NTA har stor utvecklingspotential men det 

kräver att läraren sätter sig in i materialet och skapar en undervisningssituation som gagnar 

eleverna. Lärarna behöver stöd i form av fortbildning för att kunna utnyttja materialet till 

fullo. Det finns stora möjligheter inom projektet att väcka elevernas nyfikenhet för 
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naturvetenskapen. NTA har sina begränsningar men om det används på rätt sätt är det en god 

bas att utveckla undervisningen för både lärare och elever ifrån. 

 

Tedfors, J. (2000). Nu Talar Alla - lärare och elevers arbete inom ramarna för projektet 

Naturvetenskap och Teknik för Alla, D-uppsats i pedagogik, Institutionen för 

beteendevetenskap Linköpings universitet. 

 

Tedfors har i sin D-uppsats valt att fokusera på hur samspelet mellan lärare och elever tar sig 

uttryck inom ramen för NTA. Hon har observerat interaktion i klassrummet samt intervjuat 

lärare. Tedfors skriver att kommunikation är den viktigaste delen i undervisning då det är 

genom denna som kunskapen bli bestående. Hennes slutsats är att NTA ger möjlighet för en 

ny form av kommunikation. Inom NTA projektet öppnar det för samtal mellan lärare och 

elever som bidrar till att skapa ny kunskap inom naturvetenskapen. NTA inbjuder till en 

varierad undervisning och utveckling av lärarrollen samt till ett konkret sätt att arbeta mot 

kursmålen. 

 

Forskare har i dessa studier undersökt huruvida NTA bidrar till att eleverna får en bättre 

kommunikation, lärarnas roll förändras och förbättras samt hur NTA påverkar den pågående 

utbildningen för eleverna. Frågan är vad som händer när eleverna möter naturvetenskaps- 

undervisningen i de senare skolåren. Det är detta som vår studie behandlar. 
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Forskningsansats 

När eleverna möter naturvetenskapsundervisningen i år 7 är det många nya intryck, begrepp 

och arbetsmetoder att lära in. NTA är ett projekt för att stärka lärare och elever i arbetet med 

naturvetenskapliga ämnen och arbetssätt under tidigare år. Kan projektet bidra till att eleverna 

har bättre förutsättningar inför undervisningen i år 7?  

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om NTA projektet bidrar till att eleverna har lättare 

att komma in i och förstå den naturvetenskapsundervisningen som de möter i grundskolans 

senare år. 

 

 

Frågeställningar 

Hur påverkar NTA elevernas: 

– förhållningssätt, 

– språkanvändning, 

– språkförståelse 

när de möter naturvetenskapsundervisningen i år 7? 

 

 

Avgränsningar och urval 
Undersökningen bygger på observationer av elever i en laborativmiljö och på intervjuer med 

lärarna som undervisar i de utvalda klasserna. Med en lärare har använts så kallat stimulated 

recall efter intervjun för att fånga dennas åsikter om hur eleverna agerar i utvalda 

observationssekvenser. 

 

För att kunna jämföra och observera elever med olika bakgrund, ansågs det bästa alternativet 

vara att genomföra undersökningen i klasser där det fanns både elever som arbetat med NTA 

och elever som inte arbetat med NTA under tidigare skolår. Då NTA pågår upp till år 6 med 

något undantagsfall, sökte vi efter år 7 klasser där eleverna kommer från olika skolor och 
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uppfyllde kravet på blandning mellan dem som haft NTA och dem som inte haft NTA. En 

skola som uppfyllde kraven kontaktades och två lärare valde att delta i undersökningen. I 

samråd med lärarna valdes två klasser ut. En av de utvalda klasserna är en profilklass med 

naturvetenskaplig inriktning som eleverna sökt till av intresse.  

 

Vi valde att i denna studie bortse från genusperspektivet. Detta gjordes på grund av att vi inte 

ansåg det som en viktig del i studien men även för att det i klasserna inte finns en tydlig 

skillnad på ett manligt respektive kvinnligt beteende. 

 

I studien ingår två år 7 klasser, totalt 44 elever och två lärare, varav en manlig och en 

kvinnlig. Av de 44 eleverna är det 15 som inte mött NTA under år F-6. 
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Teoribakgrund 

Konstruktivismen 

Förebilden till NTA är den amerikanska versionen STC. Den är utvecklad ur ett 

konstruktivistiskt synsätt på lärande. Sjöberg (2000) förklarar det konstruktivistiska 

perspektivet på följande sätt. Genom att aktivt konstruera kunskap skapar människan 

uppfattning och förståelse för sin omvärld. Enligt den konstruktivistiska tanken utvecklar vi 

begrepp, lagar och teorier inom naturvetenskapen som prövas på vår omgivning. Den 

inhämtade kunskapen blir ett användbart mentalt redskap som ständigt utvecklas. Sjöberg 

skriver vidare att ”Naturvetenskapens idéer (dess begrepp, lagar, modeller) teorier, är 

kulturprodukter, skapade (eller konstruerade) av människor genom historien, i en social 

process som aldrig tar slut.” (s. 37) 

 

Den konstruktivistiska synen på lärande baserar sig på tre komponenter. Dessa komponenter 

handlar om att människan är nyfiken till sin natur, om jämvikt genom självreglering och om 

tankestrukturer. Människan är vetgirig och nyfiken vilket leder till situationer som vi inte kan 

förklara och förstå med våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är denna nyfikenhet 

som grundarna till NTA vill fånga hos eleverna. Eleverna ska utveckla ett intresse för 

naturvetenskapen. Människan söker nya kunskaper för att fylla ut dessa tomrum och återställa 

jämvikten vilket i sin tur leder ny kunskap och nytt lärande. När störningar i jämvikten 

uppkommer har intelligensen en förmåga att försöka balansera dessa med tidigare kunskaper, 

värderingar och föreställningar. Skapas inte jämvikt med det vi tidigare har erfarenhet av, 

leder det till att människan inspireras att lära och motiveras till att söka ny kunskap. För att 

detta ska fungera krävs även att människan har utvecklat tankestrukturer och funktioner som 

hjälper i tankeprocesserna (Andersson, 2001). 

 

Undervisning ska utgå ifrån elevernas nuvarande kunskapsnivå. Ska eleverna anse 

undervisningen intressant och stimulerande måste den vara anpassad på ett sätt som utmanar 

eleverna på en lagom nivå. Den får inte innehålla det eleverna redan har kunskap om men inte 

heller vara för långt från deras tidigare skapade tankestrukturer. Undervisningen ska baseras 

på elevernas erfarenheter samtidigt som den bidrar med nytt och spännande material för att 

behålla deras motivation och intresse (Andersson, 2001). 
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Ett sociokulturellt perspektiv 

Ett flertal svenska skolorna har under senare år inspirerats av det sociokulturella perspektivet 

vilket handlar om att människan lär i interaktion med andra människor. En elev har en 

föreställning om något och sedan kan denna föreställning utvecklas genom att eleven 

interagerar med andra elever eller en lärare. Varje individ har en ZPD1.  Denna beskrivs som 

skillnaden mellan utgångspunkten hos en individs kunskap och hur långt denna, i samarbete 

med en kompetent omgivning, kan utvecklas kunskapsmässigt. Problem som en elev skulle ha 

svårt att lösa på egen hand blir relativt enkelt tillsammans med en klasskamrat eller vuxen 

som har mer erfarenhet eller kunskap än eleven själv. Det inte är den uppnådda kunskapen 

som visar sig vid ett prov eller läxförhör, som är den relevanta, utan potentialen som finns hos 

eleven att utveckla kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv baseras lärandet på tre samverkande faktorer: 

• Användning och utveckling av intellektuella och psykologiska samt språkliga 

artefakter2 

• Utveckling och användning av fysiska artefakter 

• Kommunikation och andra sätt att samarbeta med sin omgivning (Säljö, 2000) 

 

 

Artefakter 

I en kultur utvecklas både fysiska och intellektuella artefakter. Dessa hjälper människan att 

förstå och lättare hantera sin omgivning. Genom att samla erfarenheter och skapa artefakter 

underlättar individen sin vardag. De samlade erfarenheterna och utvecklade artefakterna för 

människan vidare till nästa generation som i sin tur utvecklar dem än mer. Det är på detta sätt 

vårt samhälle och vår kultur utvecklas. Utan denna överföring från generation till generation 

hade samhället utvecklingsmässigt stagnerat. Varje ny individ och generation har en egen 

ZPD. Detta innebär att människan inte behöver göra de misstag som tidigare generationer 

gjort. De kan istället fortsätta utveckla och förfina nya eller redan existerande artefakter 

(Säljö, 2000). NTA har som ett av sina syften att eleverna ska utveckla egna artefakter för att 

                                                 
1 Zone of proximal Development, förkortad ZPD, i Sverige benämnd som den närmaste utvecklingszonen. 
2 Benämning inom det sociokulturella perspektivet på redskap som människan utvecklat och använder för att 
förstå eller lättare kunna hantera sin omgivning, 
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kunna hantera skolans naturvetenskapsundervisning och för att i framtiden kunna använda och 

utveckla dessa i kommande naturvetenskapliga studier och yrken. 

 

 

Undervisning  

I målen med NTA skrivs att ett av huvudsyftena är att tidigt fånga och utveckla elevers 

intresse för naturvetenskapen. Elever har en naturlig drivkraft i och med sina intressen som 

leder till en strävan efter att få lära sig mer. Det är viktigt att skolans undervisning och system 

kretsar kring och skapas utifrån elevernas intresse. Lärarna ska kunna intressera eleverna för 

en aktivitet samt se om de är mogna för den kunskap som ska undervisas. Är eleverna detta 

kommer de själva bli aktiva i sin lärandesituation och därmed tillgodogöra sig nya kunskaper. 

För att eleverna ska kunna utveckla sina intressen krävs det att lärarna hjälper till att ständigt 

mätta intresset, samt att de bidrar med ny information och nya undervisningsmetoder. 

Metoderna måste också utgå från eleverna för att på så sätt göra dem aktiva i arbetet. Eleverna 

ska bli personligt engagerade och lära sig att se metoderna som artefakter i sitt lärande till att 

förvärva nya kunskaper och nya artefakter (Lindqvist, 1999).  

 

 

Undervisning och omvärld 

För att utveckla en förståelse och kunskap om naturvetenskap måste eleverna få möta 

naturvetenskapen i praktisk tillämpning och under alla skolåren. NTA är ett sätt att få lärarna 

att arbeta mer aktivt med ämnet redan i lägre åldrar. 

 

Szybek (2002) skriver att vår värld är en tidslig och rumslig ram av händelser. En individs 

värld är ett resultat av en interaktion mellan kroppen och verkligheten som den kroppsliga 

varelsen är utsatt för. Han menar att tid och rum utgör ramarna för det som händer och att 

ramarna produceras av våra kroppar. Elever kan med hjälp av sina verktyg påverka 

händelseförloppet och därför vidga och förändra sin omvärld. Språket som artefakt skapar en 

virtuell verklighet som hela tiden utvidgar elevernas värld. Vi lever och samtalar med andra 

vilket leder till en socialitet och är därmed en utgångspunkt för alla värderingar och all 

kunskap. 
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Eleverna måste förstå och kommunicera i skolans undervisning. Det är viktigt att eleverna kan 

interagera med sig själv och med andra om naturen i relevanta sammanhang och på ett 

vetenskapligt sätt. Eleverna bör behärska den diskurs där orden används och ger dem en 

vetenskaplig mening. Det finns regler och krav på hur orden ska användas, beskrivas och 

betraktas. Eleverna lär sig dessa regler när de får delta i sammanhang där ord och fraser får en 

funktion och ett syfte och där orden skapar en förståelse eller används för att lösa till exempel 

ett problem. När eleverna väl lärt sig språket har de inte enbart lärt sig en mängd nya ord och 

begrepp utan även ett nytt sätt att betrakta naturen på (Östman, 2002). 

 

 

Språket i naturvetenskapen och naturvetenskapsundervisningen 

Lärare och utbildare inom naturvetenskapen har sedan slutet av 1980-talet upptäckt och 

utvecklat en medvetenhet om hur viktigt och centralt språket är samt vikten av att få diskutera 

för att lära sig förstå naturvetenskap (Harlen, 1996).  Språket är inte bara viktigt för hur 

naturvetenskap lärs in utan ger eleverna redskap att komma in i den naturvetenskapliga 

diskursen. Språket har därmed fått en större betydelse, eleverna ska lära sig att verka i en 

naturvetenskaplig diskurs inte bara lära sig faktakunskaper (Fensham, 2004). 

 

Språkets centrala roll i elevers kunskapsutveckling avspeglar sig i NTAs grundtanke, att en 

del av tonvikten i projektet ligger på att elever ska lära sig att uttrycka sig i såväl tal som 

skrift. NTA framhåller att eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt språk och lära sig att 

förstå och använda detta (KVA, 2005).  

 

Språk och ord är inte enbart artefakter för att tala, de medför även reflektion och aktion. 

Språket måste finnas för att kunskap ska kunna utvecklas och människor ska kunna agera 

tillsammans i en kontext (Shapiro, 1994). När två personer talar med varandra sker två olika 

fenomen. Dels har personerna en interaktion tillsammans med förväntningar om vad som 

kommer att hända, dels skapar personerna mening kring ett ämne genom att använda ord och 

symboler i samtalet. Detta är bra att dra nytta av i undervisningen. Läraren kan föra 

diskussioner med eleverna och samtidigt introducera nya begrepp och symboler i elevernas 

språkanvändning (Lemke, 1999). Inom naturvetenskapen skapas ständigt nya ord och en 

utveckling av språket sker för att kunna beskriva omvärlden och nya upptäckter. Eleverna bör 
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därför undervisas i det naturvetenskapliga språket för att få kunskap och förståelse att kunna 

följa den utveckling som vetenskapen ständigt bidrar med (Shapiro, 1994). 

 

De finns tre olika delar av språkanvändning och språkinlärning. Eleverna behöver behärska 

alla tre delarna för att bli kompetenta i sin språkanvändning. 

• Lära genom språk- redskap för att förstå ny kontext. Det handlar om att skapa mening 

och förståelse för ord, begrepp och nuvarande språk. För att sedan kunna bygga vidare 

och skapa förståelse för nya ord och utveckla ny språkanvändning. 

 

• Lära om ett språk, handlar om att lära sig om språket som system, historia, strukturer 

och grammatik. Eleverna måste få känsla för språket som en del av en kultur och att 

språket reflekterar kulturen. 

 

• Lära sig använda ett språk, att tala, läsa, skriva. Eleverna ska kunna åskådliggöra 

språket i olika diskurser med olika meningar och människor (Van Prain, 2004).  

 

Lära sig kommunicera naturvetenskap 

För att lära sig naturvetenskap måste eleverna lära sig kommunicera naturvetenskap. Eleverna 

måste träna sig i att hitta naturvetenskapen i de dialoger som förs i undervisningen. De bör 

också kunna urskilja och sammanföra de naturvetenskapliga begreppen i sina rätta kontexter. 

Eleverna måste även lära sig att använda den förståelse de har fått i sitt rätta sammanhang och 

förena den nya förståelsen med tidigare kunskap för att skapa mening och innebörd. På detta 

sätt kan eleverna lära sig att se samband mellan olika termer och därefter tala 

naturvetenskapens språk på ett korrekt vis (Lemke, 1999). Eleverna måste kunna resonera, 

argumentera och kommunicera med hjälp av tal och skrift. Språket blir en artefakt för att 

bemästra den naturvetenskapliga kontexten (Schoultz, 2000).  

 

Lärare i skolan måste hjälpa eleverna in på naturvetenskapliga arenan för att de ska kunna ta 

sig an olika problem med ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Om eleverna löser problemet 

inom en vardaglig kontext är det lätt att för läraren att tro att eleven inte förstår problemet. I 

sin studie har Schoultz (2000) genom resonemang med elever haft möjlighet att tydliggöra 

vad olika svårigheterna inom naturvetenskapsundervisningen handlar om. På uppgifter som 

eleverna vid skriftliga prov gett felaktiga svar på har de kunnat muntligt resonera sig fram till 
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korrekta svar på. Problemet kan dock vändas, vissa elever har svarat korrekt på en fråga men 

kan inte bestyrka sitt svar med ett resonemang och behärskar inte kunskapen. I det första fallet 

utvecklas kunskapen i den beskrivna ZPD under samtalet, medan i det andra visar det sig att 

eleven inte har den kunskapen som testet visade att den besatt. Osäkerheten kan bero på att 

eleverna använder få begrepp och termer inom naturvetenskapen. De känner till begrepp men 

har inte tillräcklig kunskap för att kunna använda dem i korrekta naturvetenskapliga diskurser. 

Elever klarar inte av att bygga den kontinuitet som behövs, utan måste först få kunskaperna 

och sedan använda dessa som artefakter (Schoultz, 2000). Här har NTA en viktig roll att 

spela, om eleverna ska kunna tillgodogöra sig den naturvetenskapliga undervisningen måste 

den vara anpassad. NTA hjälper lärare att utforma och faktiskt utföra en naturvetenskaplig 

undervisning i år F-6 vilken bör bidra till att eleverna utvecklar språk och kommunikation för 

att förstå naturvetenskapen. 

 

NTA vill stimulera lärare att tidigare arbeta mer med naturvetenskap i skolan, det är viktigt att 

tidigt fånga elevernas upptäckarglädje och bedriva undervisningen på ett naturvetenskapligt 

korrekt sätt för att inte stjälpa eleverna längre upp i skolåren, som Gisselberg & Wolf-Watz 

(2001) påpekar. Att ett flertal elever har svårigheter att lära in nya begrepp och skapa 

begreppsförståelse kan det ha sin utgångspunkt i att de har inlärda/invanda 

vardagsföreställningar och ”felaktiga” begrepp som lärts in under tidigare skolår. Gisselberg 

& Wolf-Watz menar att lärarna tidigare borde undervisa och diskutera naturvetenskapliga 

begrepp på ett vetenskapligt korrekt sätt med eleverna för att underlätta och förbereda den 

framtida undervisningen. Eskilsson (2001) anser att år 4-6 elever har goda förutsättningar att 

lära sig naturvetenskap och relevanta begrepp inom den naturvetenskapliga kontexten. Vissa 

områden inom naturvetenskapen kan vara bra att introducera tidigt. Eleverna har bättre 

förutsättningar att kunna använda sin fantasi i tidigare år än senare då denna förmåga avtar 

eller inte används. Eleverna måste få stöd av läraren att hitta användning för nya begrepp och 

på det sättet utveckla sitt naturvetenskapliga språk i samspel med andra. Att introducera 

naturvetenskapliga begrepp tidigt är inte något att vara rädd för. Det är tvärtom viktigt för att 

hjälpa eleverna att fokusera på det som är pedagogens syfte under övningar och laborationer. 
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Motiverande undervisning och metoder för sådan 

NTA-projektet är framtaget för att stimulera och motivera eleverna inom 

naturvetenskapsundervisningen. Projektet vill fånga elevernas intresse för naturvetenskapen 

och skapa förutsättningar för eleverna att bli intresserade och kompetenta naturvetare som 

strävar efter att utveckla sitt kunnande inom naturvetenskapen. 

 

 

Lärandemiljö 

För att skapa en bra lärandemiljö bör undervisningen enligt Andersson (1989) vara 

strukturerad men med plats för improvisationer byggda utifrån elevernas egna funderingar och 

frågor. Han menar att eleverna ska delta aktivt med en fri undersökande roll. Detta innebär att 

det inte alltid ska finnas givna direktiv eller rätta svar utan eleverna ska söka egen kunskap i 

en laborativ undervisning. Andersson menar att det är viktigt att eleverna får känna sig 

delaktiga och att deras svar och uppgifter är relevanta och värdefulla. Dessa erfarenheter leder 

till stärkt självförtroende och ökad motivation. Han påpekar att undervisningen ska ge 

möjlighet för eleven att känna glädje över vad de upptäcker, upplever och får insikt i. 

Eleverna ska få en personlig känsla för ämnet för att bli delaktig med både själ och hjärta i 

den undervisning som genomförs. Berg m.fl (2003) skriver att en lärare måste fråga sig om 

eleverna är redo att möta den undervisning som vi planerar. Elevernas attityd och 

förkunskaper är viktiga att ta hänsyn till. Är de redo att planera och strukturera upp ett 

experiment på egen hand. Många goda idéer har fallerat på grund av att den planerade 

undervisningen varit för långt från elevernas begreppsvärld. 

 

Elever minns inte vad en lärare sagt, de minns vad de upplevt tillsammans med andra. En 

lärare kan inte planera undervisningen med utgångspunkten av vad han eller hon vill att 

eleverna ska lära sig. Läraren och kunskapen blir då svårbegriplig och ointressant. 

Undervisningen måste ha sin utgångspunkt därifrån eleverna befinner sig, för att läraren sedan 

ska kunna styra eleverna mot det tänkta målet. Lärare och elever måste kommunicera med 

samma språk för att undervisningen ska bli intressant och vara till gagn för eleverna. Läraren 

måste hela tiden vara noga med att följa upp och förvissa sig om att eleverna förstår det som 

äger rum i klassrummet annars förlorar eleverna intresse och motivation till att lära sig 

(Welzel, von Aufschnaiter,  & Schoster, 1999). Även Sjöberg (2000) påpekar att skolans 

undervisning bör byggas utifrån elevernas intresse och förkunskaper. Det underlättar att gå 
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från det kända till det okända, för att skapa den abstraktionsförmåga som behövs i den 

naturvetenskapliga undervisningen.  

 

Vilja att lära och att skapa intresse 

Sjöberg (2000) menar att kunskapsinhämtning och lärande är en gemensamhet av intellekt, 

logik och en kognitiv process. Han menar dock att lärande även är starkt knuten till varje 

elevs affektiva, det vill säga känslomässiga, sidor vilket visar elevens intresse, attityd, 

värderingar och motivation. Det måste finnas en vilja till att lära för att kunna lära och varje 

elevs prestation hänger ihop med detta. Sjöberg menar att en attitydskapande undervisning 

kan leda till glädje och engagemang vilket i sin tur leder till kunskapsutveckling och lärande.  

 

Lindahl (2003) anser att elever i tidigare årskurser ofta har en bild av att undervisningen i 

högre åldrar ska bestå av spännande och underhållande laborationer. Men när eleverna får 

laborera blir de besvikna och tappar då intresse och motivation för de naturvetenskapliga 

ämnena. Fysiklektioner upplevs ofta som stela där det enbart ska fyllas i stenciler och 

genomföras experiment på lärarens villkor. Hon menar att undervisningen därför ska ha ett 

friare upplägg där eleverna själva kan bestämma ordningen på det som ska genomföras och 

därmed bli mer aktiva i sitt lärande och få en positivare bild. Andersson (1989) beskriver 

Swabs fyra olika steg av frihetsgrader i undervisningen. I det första steget finns inte någon 

frihet, där problem, genomförande och svar är givet och eleverna följer ett schema och svarar 

det läraren tänkt sig. I det andra steget är svaret öppet men problem och arbetsgång givet. Det 

tredje steget innebär att problemet är givet och genomförande och svar är öppna. Detta kan 

sedan stegras till det fjärde och sista steget där problem, genomförande och svar är öppna, 

vilket medför att eleven eller elevgruppen måste vara aktiva i hela processen och helt ansvara 

för sin egen inlärning. Berg (2003) beskriver att elever som utfört öppna laborationer i högre 

grad har reflekterat under arbetet och detta bidrar till en djupare förståelse för experimentet. 

De kan lättare beskriva vad de utfört. Att elever ställer reflekterande frågor indikerar att de vet 

vad de gör och känner till teorin som ligger bakom experimentet. Eleverna är positivare och 

lägger ner mer energi i de öppna laborationerna. De använder mer tid till att förbereda sig men 

är även noggrannare under själva utförandet. Eleverna känner det stimulerande att få kunskap 

och resultat från något de planerat själva. 
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Lindahl (2003) menar att elever redan i tidig ålder har funderingar om vad de vill ha för yrke 

när de blir vuxna och därmed även funderar på sitt gymnasieval, kanske redan i år 3-5. Dessa 

funderingar följer sedan med upp i skolåren mer eller mindre medvetet. Om naturvetenskap 

ska vara något de reflekterar över att kunna fortsätta med måste eleverna få en positiv syn på 

naturvetenskapen tidigt i livet. Hon pekar på att även Lpfö betonar att barnen i förskolan ska 

utveckla en lust att lära och förståelse för sin egen roll i naturens kretslopp. Lindahl menar att 

många elever i hennes studie efterlyst detta, en tidig introduktion av naturvetenskapen för att 

tidigare väcka ett intresse och en förståelse för denna. Lindahl skriver att det måste gälla både 

förskola och tidigare skolår. Vad det gäller kursplanerna är det inget hinder utan snarare ett 

krav att införa naturvetenskapsundervisning tidigare och ge den lika mycket utrymme som 

samhällskunskapsundervisningen. Men hon påpekar att undervisningen måste möta elevernas 

intresse för att den ska vara intressant.  

 

Eleverna i Lindahls studie har vidare beskrivit att de under mellanstadietiden tyckte om OÄ, 

men att de senare inte kan överföra detta till naturkunskapsundervisningen. De menar att det i 

år 7 är så mycket nytt att vänja sig vid och det är lättare att ta till sig de ämnen som de tidigare 

kunnat leka in. I år 7 blir allting så allvarligt och svårt direkt. Geografi och kartor är även 

komplicerade men detta har eleverna sysslat med sen år 1 och svårighetsgraden har ökat 

successivt. Naturvetenskapen blir komplicerad på en gång samtidigt som eleverna 

underskattar sin egen förmåga i ämnet. Det positiva med naturvetenskapsundervisningen är 

experiment och laborationer, hade dessa inte funnits menar hon att elevernas inställning till 

naturvetenskapsundervisningen varit ännu mer nedslående (Lindahl 2003). Ntombela (1999) 

påpekar att det är otänkbart att bedriva en naturvetenskaplig undervisning utan naturliga 

laborationer. Lindahl (2003) skriver att eleverna påpekar samtidigt att de sällan förstår syftet 

med en viss laboration eller del av undervisningen och då är det lätt att tappa intresset när de 

inte vet vad övningen ska vara bra för. Eleverna vill ha mer inflytande och en större variation 

på undervisningen. 

 

 

Lärarrollen 

För att bli en omtyckt och framgångsrik lärare ska denna kunna sitt ämne och dess historia. 

Läraren ska inte bara förstå naturvetenskap utan även ha förmåga att dela med sig och 

vidarebefordra denna förståelse till sina elever på ett meningsfullt och experimentellt sätt 
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(Ntombela, 1999). Andersson (1989) skriver att lärare måste bedriva en undervisning som 

stimulerar och motiverar eleverna för att de ska våga bryta sitt vardagliga tänkande och 

övergå till ett vetenskapligt sätt att tänka. Eftersom vetenskap är en process som är ständigt 

pågående är det viktigt att läraren undervisar om artefakterna inom det naturvetenskapliga 

området. Dessa behöver eleverna för att väcka nyfikenhet och förståelse för processen. 

Undervisningen bör skapa behov att vilja lära mer på en lagom svår nivå för att eleven ska 

kunna känna framgång vilket bidrar till ett bättre självförtroende. 

 

Lärare vill hjälpa elever till bra förståelse och ett intresse för naturvetenskap. Tyvärr tenderar 

det att bli en hjälp till kunskaper som leder till ett bra betyg istället för ett intresse och en 

förståelse för den naturvetenskapliga praktiken vilket borde vara grundsyftet. Elever blir 

heller inte på det klara med lärarnas eller undervisningens mål utan de arbetar för att bli klara 

med sina uppgifter, eleverna vet inte vad de förväntas lära sig. Lärare måste interagera med 

eleverna för att få dem involverade och engagerade i undervisningen samt införstådda med 

målet som de ska uppnå under en specifik lektion eller kurs inom ett ämnesområde (Watson 

JR, Swain, JRL & Mc Robbie, 1999). 
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Metod 

Studien syftar till att undersöka om elever som under tidigare skolår arbetat med NTA kan ha 

eventuella fördelar av detta när de börjar år 7. Studien vill belysa skillnader och likheter 

mellan elever som har arbetat med NTA och de som inte arbetat med NTA under tidigare 

skolår. Avsikten med undersökningen har varit att försöka kartlägga informanternas värld och 

uppfattningar, olikheter och likheter gällande förhållningssätt, agerande samt språk- 

användning och språkförståelse. I undersökningen ingår observationer och videoinspelningar 

av elever i laborativa klassrumssituationer samt intervjuer med lärare. Observationerna är 

dokumenterade med videokamera samt skriftligt sammanfattade efter varje observations- 

tillfälle. Intervjuerna är dokumenterade med bandspelare. En pilotintervju genomfördes för att 

försäkra oss om att intervjun innehöll det som är fokus i förhållande till uppsatsens syften och 

för att vi skulle träna oss på att intervjua och samarbeta i enlighet med Kvale (1997) och 

Holme & Solvang (1997) 

 

Studie är utförd i enlighet med vetenskapsrådets (2005) etiska principer. I samråd med läraren 

beslöts att eleverna själva fick avgöra sitt deltagande i studien, eftersom det finns ett generellt 

tillstånd från skolan om att studenter finns med och utför visa studier i klasserna. Författarna 

informerade eleverna om att vi skulle observera dem under naturvetenskaps- laborationer. 

Varje elev fick enskilt ta ställning till om de ville vara delaktiga i studien. Eleverna 

informerades om att allt material i studien skulle vara kodat och anonymt och disponeras 

endast av författarna. De kunde när som helst avsäga sig sitt deltagande samt kunde få se 

videosekvenserna på sig själva om de så önskade. Studien ansågs inte etiskt känslig då det var 

NTA och inte elevernas arbete eller kunskaper vi ville värdera. 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen är genomförd med hjälp av observationer, videoinspelningar av elever samt 

öppna halvstrukturerade intervjuer med lärarna. Observationerna och videoinspelningarna är 

utförda som en icke deltagande öppna observationer i enlighet med Kristiansson & Krogstrup 

(1999). Det är till fördel om observatören undviker att anteckna under själva observationerna, 

utan istället nedtecknar dessa direkt efter avslutad observation. Detta för att det är lätt att de 

observerade känner sig iakttagna och ändrar sitt beteende för att ”någon” sitter och antecknar 
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om dem. Videoinspelningarna gjorde att författarna i lugn och ro kunde titta på inspelningarna 

och analysera dessa på ett djupare sätt. En videokamera får alltid med mer än vad en eller 

flera observatörer kan nedteckna i enlighet med Pramling och Samuelsson (1999). Vikt har 

lagts vid att observatörerna skulle vara öppna för det som skedde i klassrummet under 

observationerna men samtidigt var det viktigt att hålla fokus på det som är uppsatsens syften i 

enlighet med Fangen (2005). Den av författarna som inte videofilmat har antecknat under 

lektionstillfällena och dessa anteckningar har sedan sammanställts efter varje 

observationstillfälle. Dessa anteckningar gav möjlighet att diskutera det som observerats. 

Sammanfattningen har författarna sedan gjort gemensamt efter diskussion med varandra om 

vad som skett under det gångna observationstillfället.  

 

Videoinspelningarna har transkriberats till text för att underlätta en senare analys av 

materialet. Vid denna transkription har författarna samarbetat och varit noggranna med att 

nedteckna det som skett och sagts på videon så detaljerat och ordagrant som möjligt. Alla 

filmer har studerats vid tre tillfällen och utskriften har reviderats under samtliga dessa tre 

tillfällen se Holme & Solvang (1997). 

 

Beskrivning av laborationerna  

Laborationer på vilka observationerna och videoinspelningarna utförts har varit följande. Dels 

har de arbetat med biologi med bland annat fotosyntes, masklaboration och artbestämning, 

dels har de arbetat med fysik och området ellära. Eleverna har filmats dels i biologi under 

laborationer med maskar, fotosyntes och artbestämning av växter dels i fysik under nio olika 

laborationer med ellära. Här har vissa elevgrupper valts ut där någon innehåller enbart NTA-

elever och andra är blandade eller enbart icke NTA-elever. Under elläran har det varit möjligt 

att filma en grupp under en laboration och sedan filma nästa under samma laboration då 

eleverna arbetat självständigt och i egen takt med cirka nio laborationer. 

 

Fotosynteslaboration 

Klassen hade inledande laborationer om fotosyntesen. De var indelade i tre grupper och varje 

grupp genomförde var sin laboration. Laborationerna genomfördes i de små grupperna och 

redovisades i mindre tvärgrupper. Samtliga laborationer förbereddes vid ett lektionstillfälle 

och resultatet studerades efter en vecka. Den första laborationen handlade om att färga vatten 

med karamellfärg och studera hur vattnet transporteras inne i blomman. Den andra 

laborationen handlade om att placera en plastpåse runt en grönväxt, försluta och sedan studera 
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vad som hänt. Den tredje laborationen var att lägga javamossa i surt vatten, färgat med BTB, 

och se förändringen.  

Masklaboration 

Laborationen, som skulle genomföras individuellt, startade med att eleverna fick en kort 

introduktion av läraren. De fick ett häfte med fakta och bestämningsnycklar, utifrån 

faktahäftet skulle de läsa och svara på frågor. När de gjort det fick de gå in angränsande 

laborationssal för att artbestämma och beskriva maskar. Elevernas uppdrag var att utifrån 

bestämningsnycklar artbestämma två maskar var och sedan studera maskarna i stereolupp för 

att kunna rita av och beskriva dem. 

 

Artbestämning 

Eleverna fick i uppdrag att med hjälp av olika floror artbestämma tio olika växter som lärarna 

plockat i angränsande skogsområde inför lektionen. Uppgiften var av öppen karaktär där de 

fick få instruktioner och skulle prova sig fram. De tips de fick var att fundera över vad som 

kunde vara fanerogamer respektive kryptogamer. 

 

El-laborationer 

El-laborationerna har varit huvuddelen av observationerna, eleverna fick stenciler med 

laborationsinstruktioner för totalt nio olika laborationer som skulle utföras under en serie 

lektioner. Den första laborationen ombads de utföra själva och den efterföljdes av diskussion 

för att leda in eleverna i ämnesområdet. Under de följande laborationerna arbetade de två och 

två eller tre i grupp. De fanns instruktioner att följa vissa var av öppen karaktär och andra var 

mer slutna. Eleverna arbetade i sin egen takt och till varje laboration ingick några teoretiska 

frågor för att bekräfta och förstärka det som utförts i laborationen. På dessa frågor fick 

eleverna själva söka svaren i sina läroböcker. De först laborationen gick ut på att få en lampa 

att lysa med hjälp av sladd och batteri. I den andra delen bestod laborationerna av att utföra 

serie- och parallell- koppling. Den tredje delen bestod av att eleverna skulle koppla efter 

kopplingsscheman för att avgöra vilka lampor som lyste i olika serier och kopplingar.  

 

 21



Den sista delen av laborationerna handlade om att mäta ström och spänning i olika serier med 

hjälp av en multimeter3.  

 

Videomaterialet uppgår till totalt 220 minuters film, exklusive provfilmningarna vilka i sin tur 

sammanlagt uppgår till ca 90 minuters material. Det är samlat under ett 20-tal lektioner under 

september och oktober 2005. Transkriptionerna och observationsanteckningarna har 

sammanställts till 20 sidor datatext. 

 

Intervjuer med de två naturvetenskapslärarna som undervisar i klasserna har genomförts som 

komplement till observationerna och videoinspelningarna. Detta genomfördes för att ta reda 

på lärarnas åsikter om NTA och hur det påverkar eleverna när de möter naturvetenskaps- 

undervisningen i år 7, se Kristiansen & Krogstrup (1999) och Johansson & Svedner (2001). 

 

Lärarna är intervjuade i det klassrum där de normalt undervisar för att de lättare skulle kunna 

relatera intervjun till den pågående undervisningen. Författarna avsåg att lärarna i intervjun 

skulle stanna i sin lärarroll och referera till denna, jämför Magnusson (1998). Intervjuerna är 

inspelade på band för att i efterhand kunna lyssnas på och transkriberas. Intervjuaren kunde 

härigenom koncentrera sig på informanten och vad denna uttryckte samt ha uppmärksamhet 

på kroppsspråk och miner. Samtalet flyter lättare när intervjuaren inte måste anteckna utan 

kan fokusera på samtalet i enlighet med Kvale (1997).  

 

Med den lärare som undervisar mest i klasserna valdes att göra en så kallad stimulated recall 

där utvalda sekvenser ur de olika videoinspelningarna visades och diskuterades som 

avslutning på intervjun. Haglund (2003) skriver att den vanligaste formen av stimulated recall 

är att både den intervjuade och intervjuarna kan stänga av filmen och kommentera den under 

tiden. Han menar vidare att de data som fås vid stimulated recall ofta är mer informativt och 

talande än den som fås från ett frågeformulär. Läraren i intervjun fick studera olika scener och 

kunde när han ville stoppa filmen och kommentera detta. Även detta registrerades med 

bandspelare och transkriberades till text. 

 

 

                                                 
3 Multimeter är ett mätinstrument som med olika inställningar kan mäta såväl, volt som ampere. Instrumentet 
måste dock ställas in manuellt beroende på vilken styrka och enhet som ska mätas. 
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Förberedande fältstudier 

I denna studie kontaktades lärarna i klasserna först för att sedan låta dessa introducera 

författarna för eleverna. Läraren har en stark position i en klass och eleverna rättar sig ofta efter 

vad denna anser och föreslår. Det var viktigt för studien att författarna vann elevernas 

förtroende och blev en naturlig del i klassrumssituationen jämför Holme & Solvang (1997). De 

två utvalda grupperna besöktes vid två tillfällen, innan pilotstudien började. Vid dessa tillfällen 

presenterades författarna och undersökningen för eleverna. Eleverna informerades om vad 

undersökningen handlar om, att studera dem i under laborativa naturvetenskapslektioner, dock 

visste de inte att det är NTA, förhållningssätt och språkanvändning som ligger till grund för 

undersökningens syfte. Det ansågs kunna påverka elevernas sätt att agera om undersökningens 

precisa syfte varit känt för dem. Lärarna var under studien inte medvetna om vilka elever som 

haft NTA eller inte haft NTA. De har, för att inte påverka undersökningen, valt att inte ta reda 

på detta. Eleverna fick vid det första besöket möjlighet att ställa frågor samtidigt som de och 

läraren vande sig vid att ha författarna närvarande i klassrummet. För att kunna genomföra en 

öppen observation med minsta möjliga påverkan på klassrumssituationen, var det viktigt att vi 

blev en del i gruppen. En forskare som står helt utanför och bara observerar utan kontakt med 

gruppen har svårt att förstå all den kommunikation som sker inom gruppen, som deltagande 

observatör måste du engagera dig i dem du studerar då detta påverkar reliabiliteten i det 

insamlade data. Tiden var viktig då helhetsbilden blev tydligare och det insamlade materialet 

pålitligare om författarna avsatt mycket tid med deltagarna. Eleverna i studien är vana vid att 

ha lärarstudenter i klassrummet och i denna undersökning har författarna fungerat på liknande 

sätt för dem, se Fangen (2005). 

 

Analys av data 

Observationsfilmerna har studerats och nedtecknats till text, de är sedan sammanställda med 

de observationsanteckningarna som gjorts av den som inte filmat. Författarna kunde genom 

läsning av den skriftliga versionen urskilja olika kategorier, utifrån uppsatsens 

frågeställningar, i det som observerats. Holme & Solvang (1997) skriver att metoden att 

analysera information från observationer liknar metoderna som används vid analys av 

intervjuer. Observationerna i studien dokumenterades med videokamera och videobanden 

studerades sedan. Det som sagts och skett på filmen nedtecknades i ett dokument. Detta 

dokument reviderades även genom att filmerna åter studerades och dokumentet fylldes på 

med det som missats vid första tillfället. Författarna samarbetade vid transkriptionen av 
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observationerna eftersom de anser att det är viktigt med noggrannhet i tolkning av vad 

informanterna har sagt, uttryckt samt gjort under observationerna. Vid transkriptionerna 

nedtecknades talsekvenserna ordagrant. Holme & Solvang (1991) skriver att detta gagnar 

förståelsen av en ordväxling. Genom att talspråket behålls träder underliggande toner och 

betoningar i större utsträckning fram i texten än om det omarbetas till ett mer korrekt 

skriftspråk. Detta kan dock enligt Holme & Solvang (1997) vara svårt att tolka. Tolkningen 

har underlättats för oss då vi varit två vid observation, transkription och senare analys av 

materialet.  

 

Första steget av analysen gjordes genom att vi förutsättningslöst studerade videobanden och 

skapade underrubriker till frågeställningarna. Förhållningssätt ansåg vi bestå i hur eleverna tar 

sig an laborationer och materialet till denna, hur de arbetar under laborationerna och hur de 

interagerar med varandra och lärare. Interaktionen leder in på språkanvändning och 

språkförståelse. Studien av språk utgår från Van Prains (2004) punkter gällande vad elever 

bör behärska för att bli kompetenta i sin språkanvändning. Han talar om vikten av att lära 

genom att skapa mening och förståelse för att kunna bygga vidare samt att elever bör lära sig 

att åskådliggöra språket i korrekta diskurser med andra människor. Under vår analys av 

talsekvenserna kunde vi se vilket språk eleverna valde att använda under laborationerna och 

under de muntliga genomgångar och diskussioner som fördes i klassrummet. Detta gav 

möjlighet att studera eleverna när de talade med varandra och när eleverna talade direkt med 

läraren eller inför hela klassen. Språkförståelse studerade vi utifrån om en elev kunde följa 

lärarens eller annan elevs resonemang och återkoppla till detta genom praktisk eller verbal 

handling.  Det är en svårighet att studera och analysera språkanvändning och språkförståelse. 

Utgångspunkten i denna studie har varit att språkförståelse innebär att eleven kan ta till sig 

muntliga eller skriftliga resonemang samt instruktioner som förs på ett 

naturvetenskapligtspråk. Eleven visar detta genom att återkoppla till lärare/elev eller utföra 

given uppgift, antingen genom naturvetenskapligt språk eller genom ett vardagligare 

språkbruk. Språkanvändning bygger på att eleven har en förståelse för det naturvetenskapliga 

språket samt spontant och aktivt använder det under lektioner både i interaktion med läraren 

men även med andra elever.  Användning och förståelse av språket hänger samman, eleven 

kan förstå utan att använda det men en korrekt användning av det naturvetenskapliga språket 

bygger på en djupare förståelse. 
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Under observationerna och analysen av materialet kunde vi se en skillnad i elevernas 

agerande under lektionerna. Eleverna var skiljde sig i sitt sätt att vara delaktiga vilket vi valde 

att benämna som aktiv respektive passiv. Att vara aktiv är relevant för sitt lärande, en aktiv 

elev definieras här som en elev som interagerar med läraren vid genomgång, antecknar eller 

med kroppen visar att den följer det som pågår. Medan den passiva eleven förstrött tittar på 

vad som händer, tittar åt ett annat håll eller inte aktivt deltar i lärarens diskussioner och 

genomgångar. Att vara aktiv innebär även att eleven återkopplar handledning den fått till 

läraren för bekräftelse för förståelse och för korrekt utförda laborationer och inte bara skyndar 

till nästa uppgift för att bli klar.  

 

Materialet är systematiserat i tre faser, enligt Holme & Solvang (1997). När texterna lästes 

och analyserades hittade vi olika teman och kategorier utifrån våra tre frågeställningar. Dessa 

teman konkretiserades och problematiserades. Frågeställningarna utgör huvudrubrikerna och 

för att belysa och förstärka dessa skapades underrubriker. I resultatet är dessa rubriker 

presenterade och under dessa finns beskrivningar på likheter och skillnader mellan de elever 

som tidigare arbetat med NTA och de som inte gjort det. I resultattexten återspeglas 

rubrikerna genom att vi belyst dem med citat eller ”scener” ur materialet.  

 
Intervjuerna är dokumenterade med bandspelare och dessa upptagningar transkriberades till 

text. Vid transkriptionen valdes att nedteckna intervjuerna ordagrant och behålla talspråket. 

Holme & Solvang (1991) menar att det underlättar förståelsen av intervjuerna. För att gagna 

noggrannheten i tolkningen av intervjuerna samarbetade författarna vid transkriptionerna. 

Med hänvisning till Holme & Solvang (1997) valdes att göra en systematisk analys av de 

transkriberade intervjuerna. Analysens utgångspunkt är uppsatsens syften. Intervjuerna har 

lästs igenom och analyserat problemområden utifrån de frågor som ställdes under 

intervjuerna. Huvudrubrikerna är skapade utifrån våra tre frågeställningar och för att förstärka 

och belysa dessa skapades underrubriker. Det informanterna uttryckt har kategoriserats under 

dessa rubriker. Efter det har intervjuerna bearbetats i en så kallad mindmap, utifrån denna har 

resultatet i uppsatsen formats. Holme & Solvang (1997) anser att bearbetning på ovan nämnda 

sätt ger en kvalitativ förståelse och en bra grund för uppsatsens resultat. I arbete med 

intervjuerna har intressanta citat markerats. Enligt Holme & Solvang (1991) ska citat ge en 

djupare förståelse för texten och om det finns flera likvärdiga ska det bästa väljas ut. I resultat 

delen finns kategorierna beskrivna och där det ansetts viktigt finns citat eller scener ur 
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observationsmaterialet för att förstärka eller belysa det som skett. Holme & Solvang (1997) 

skriver att om de finns fler likvärdiga citat ska de bästa eller mest lämpade väljas ut. 

 

Under en av intervjuerna valdes att även använda stimulated recall som tillvägagångssätt för 

att ytterligare belysa de observationer som genomförts. Utvalda sekvenser spelades upp och 

informanten fick ge sin syn på vad som utspelades. Användningen av denna metod 

genomfördes utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar och gav en klarare bild både för oss 

och för informanten. I och med diskussionen som följde kunde våra rubriker och 

underrubriker som framkommit i analysen av observationerna lyftas ytterligare och 

informanten kunde bekräfta det vi själva sett och analyserat i vårt material. Haglund (2003) 

menar att stimulated recall kan leda till en mer informativ diskussion och genom detta ge en 

tydligare bild av det som diskuteras under intervjuerna. 

 

Intervjuguide  

- se bilaga 1 

 

Intervjuguiden skapades utifrån studiens syften i undersökningen samt det som framkommit 

under de genomförda observationerna. Intervjun var av öppen, halv strukturerad karaktär och 

manualen skapades för att intervjuaren skulle kunna ha den att falla tillbaka på och vara säker 

på att inte missa någon del som var av vikt för studien. 

 

Metoddiskussion 

Under arbetet har författarna valt att samarbeta med samtliga delar och har inte delat upp 

arbetet emellan sig. Att utföra och tolka observationer och intervjuer kan vara problematiskt. 

Ovana forskare kan lätt göra misstag och bli subjektiva. Denna risk har minskat då författarna 

varit två och hela tiden haft två vinklingar på det vi sett. Säljö (2000) menar att kunskap 

utvecklas i diskussion med andra. Observationssituationen påverkas mer eller mindre alltid av 

att författaren är närvarande. Vi valde att försökta minska denna påverkan genom att vara 

närvarande vid flera tillfällen innan själva observationerna. På detta sätt fick eleverna en 

möjlighet att lära känna oss och då även bli vana att arbeta inför en videokamera. Dock 

påverkas situationen fortfarande även om det motverkats till viss del. Kylén (2004) betonar att 
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en observation alltid är subjektiv men genom att vara två observatörer som sett samma sak 

och sedan drar gemensamma slutsatser minskar subjektiviteten betydligt.  

 

Att intervjua är en konst som kräver erfarenhet. Vi valde att genomföra en pilotintervju för att 

bekräfta oss om att intervjuguiden höll måttet och att vi fick svar som relaterade till våra 

frågeställningar. Detta gav oss en möjlighet att träna oss att intervjua men även att träna på det 

samspel som vi intervjuare bör ha tillsammans eftersom vi valt att gemensamt genomföra 

intervjuerna. Våra informanter har haft möjlighet att lära känna oss under observationerna och 

detta menar vi har bidragit till ett förtroende som underlättade intervjusituationen. 

 

Användandet av olika metoder kan höja realibiteten och i denna uppsats har de olika 

metoderna tillsammans legat till grund för resultatet, de har analyserats oberoende av varandra 

men sedan även jämförts med varandra utifrån uppsatsens frågeställningar som grund. I och 

med detta har vi försökt att motverka feltolkningar och subjektivitet i analysen av våra data. 

Vi är medvetna om att feltolkningar och andra felkällor aldrig kan motverkas helt och detta 

måste finnas med i värderandet av resultatet i uppsatsen.
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Resultat 
Vid analysen av materialet har författarna med utgångspunkt i uppsatsens syften, att studera 

hur NTA påverkar elevernas förhållningssätt, språkförståelse och språkanvändning skapat ett 

antal huvud- och underrubriker. Under rubrikerna finns beskrivningar och sekvenser från 

observationer av eleverna respektive intervjuerna med de två lärarna utifrån skillnader och 

likheter mellan de elever som arbetat med NTA och de som inte arbetat med NTA. 

 

 

Observationer 

Förhållningssätt  

Eleverna som haft NTA är inte medvetna om att de kan ha ett försprång gentemot de elever 

som inte haft NTA. Däremot är de elever som inte haft NTA medvetna om denna skillnad. 

Under ett av de första observationstillfällena bestod delar av lektionen i att träna inför ett 

kommande naturvetenskapsprov. En av flickorna som inte har arbetat med NTA tidigare 

uttrycker i protest till läraren: 

 
Elev: Vi som inte haft No på mellanstadiet har ju svårare att lära oss allt det här.  
Läraren: Har du inte haft No alls? Har inte du haft de där lådorna?  
Elev: Näe, det har jag inte men det har ju andra haft, så vi ligger ju redan efter.  
 
Under observationerna har en del eleverna sagt att det kan vara en nackdel att inte alla skolor 

givit eleverna möjlighet att arbeta med NTA. Eleverna som har arbetat med NTA är dock inte 

alltid medvetna om att de har använt materialet och har därför inte sett undervisningsmetoden 

och materialet som en fördel. 

 

 

Hur eleverna tar sig an laborationerna 

Vid observationer har elevernas förhållningssätt till laborationsmaterial och 

laborationsuppgifter varit av skiftande karaktärer. De flesta elever som tidigare arbetat med 

NTA har en förmåga att angripa materialet omgående, utan att behöva stöd från andra elever 

eller läraren. De elever som inte har arbetat med NTA tidigare har däremot upplevts behöva 

stöd i laborationsarbetet samt längre tid på sig att komma igång vid varje laborationstillfälle. 

Dessa elever söker vid ett flertal tillfällen stöd hos andra elever genom att förflytta sig runt i 
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klassrummet. Eleverna studerar vad klasskamraterna arbetar med innan de själva börjar tar itu 

med laborationen. De söker ofta stöd hos läraren för att få bekräftelse på att uppgiften utförs 

på rätt sätt. 

 

Vid ett tillfälle arbetar eleverna med maskar. De sex eleverna som börjar med den praktiska 

uppgiften först har alla arbetat med NTA tidigare. Dessa elever har klart för sig vad de ska 

göra och de beger sig genast fram till burken med maskar och börjar leta. En elev som inte har 

arbetat med NTA tidigare kommer in i klassrummet. Han tittar på vad de andra har tagit för 

material och frågar läraren hur många maskar han ska ta. Detta är information som de övriga 

eleverna redan tagit till sig vid genomgången och från den skrivna laborationsinstruktionen. 

Eleven väljer att inte plocka upp en egen mask ur burken utan tar istället en mask ifrån en av 

sina kamrater. Maskarna är smutsiga och eleven frågar läraren hur han ska rengöra masken. 

Övriga elever står redan och sköljer av sina maskar under vattenkranen. Eleverna går och 

sätter sig och börjar arbeta.  

 

En flicka, som inte har haft NTA, hämtar ingen mask när hon kommer in i laborationssalen. 

När hon läst klart texten i det andra klassrummet väljer hon att gå fram till en kamrat som 

redan har hämtat mask och stereolupp. Hon börjar arbeta utifrån kamratens material där denna 

befinner sig och missar därmed hur kamraten via bestämningsnyckeln har artbestämt 

maskarna. De elever som tidigare arbetat med NTA och kommer in i klassrummet något 

senare tar tag i laborationen omgående och strukturerar sitt arbete själva eller samråd med en 

klasskamrat. 

 

Vid ett annat tillfälle arbetar eleverna med el-laborationer. Eleverna har blivit ombedda att få 

en lampa att lysa genom att använda en lampa, ett batteri och en sladd. Detta ska antecknas i 

elevernas anteckningsböcker och tillsammans med detta ska de rita en bild över hur en lampa 

ser ut i genomskärning. De flesta elever som arbetat med NTA angriper materialet direkt. De 

visar ingen rädsla utan börjar koppla utan några frågor om det kan vara farligt eller om de kan 

få några stötar. Eleverna arbetar individuellt utan att ha någon direkt kommunikation. En elev 

som inte har arbetat med NTA tidigare väljer att inte använda materialet överhuvudtaget. Hon 

antecknar i sin anteckningsbok och väljer att rita en lampa i genomskärning. De elever som 

sitter vid samma bord som flickan, varav två av dessa har arbetat med NTA, slänger sig över 

materialet på en gång. Flickan är väldigt avvaktande och tittar på vad de övriga gör. Eleverna 

får dock inte lampan att lysa utan tar hjälp av en kamrat vid bordet intill. Flickan som ännu 
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inte rört materialet studerar noggrant vad kamraten gör och när lampan lyser hos de övriga 

eleverna vid bordet utför hon själv försöket.  

 

 

Arbetsmetoder under laborationer 

Vid observationerna har det märkts en skillnad i hur elever väljer arbetsmetod. Elever med 

NTA bakgrund upplevs vid ett flertal tillfällen vara mera strukturerade och mer komfortabla 

med vad de ska utföra. De använder materialet och ser till att vara delaktiga i det som händer 

under laborationen. De elever som inte har haft NTA arbetar genom att en utför och använder 

materialet medan de andra är passiva åskådare. Om uppgiften skulle utföras felaktigt eller att 

det skulle uppstå problem byter eleverna arbetsuppgifter men det är oftast bara en elev som är 

aktiv med materialet. 

 

Elever som har arbetat med NTA är mer strukturerade. De läser eller lyssnar till instruktioner 

och följer sedan dessa. När de är klara med sina undersökningar antecknar de resultatet och 

går vidare. De söker hjälp av lärare vid extra tilltrasslade situationer, ofta har de då försökt 

under en väldigt lång stund. De elever som inte använt NTA gör sina försök utan att närmare 

studera laborationsinstruktionerna, när det inte fungerar söker de lärare. Även när de tror att 

de har löst problemet söker de läraren och frågar hur de ska anteckna eller gå vidare. De 

börjar inte anteckna på eget initiativ. 

 

Tre flickor varav alla arbetat med NTA sitter och arbetar tillsammans. Alla tre är aktiva i 

arbetet och de försöker lösa laborationen där målet är att parallellkoppla två lampor. Efter en 

stund går läraren in och ger flickorna stöd utan att de har påkallat hans uppmärksamhet. 

Lärarens kommentar:  

 
”Dessa flickor har arbetat med denna del av laborationen under större delen av föregående lektionstillfälle och en 
stund idag utan att be om hjälp, jag tyckte de behövde komma vidare.”  
 

Två pojkar som tidigare haft NTA arbetar med att försöka koppla en krets med lampa, batteri 

och strömbrytare. De försöker på ett flertal olika sätt. De har fått med sig tre stycken 

strömbrytare och arbetar med alla tre. Pojkarna har egentligen kopplat rätt men är inte 

medvetna om att alla dessa tre är strömbrytare. De testar och kopplar om. De försöker under 

en längre stund och kommunicerar med varandra under tiden. En lärare kommer för att hjälpa 
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dem och frågar efter namnen på de olika delar av laborationsmaterial som de har framför sig. 

Det visar sig att de plockat alla saker som låg på bordet utan att inse att det var tre olika typer 

av strömbrytare. De antog att de skulle ha dem alla. De gör ett nytt försök att koppla ihop men 

det stämmer inte till fullo i alla fall. De undersöker laborationsmaterialet och konstaterar att 

det är glapp i lamphållaren. En lärare som passerar bekräftar det de har upptäckt och de börjar 

anteckna i sina anteckningsböcker.  

 

Tre pojkar arbetar i en grupp. Två av dem har tidigare arbetat med NTA och den tredje är inte 

bekant med NTA. Under laborationen ska de utföra olika serie- och parallellkopplingar efter 

kopplingsschema och kontrollera vilka lampor som lyser respektive inte lyser i de olika 

kopplingarna. Pojkarna arbetar genom att en av dem aktivt laborera med materialet medan de 

andra två är delaktiga genom kommunikation. De resonerar och diskuterar hur de ska lösa den 

ålagda uppgiften. När de byter till en ny laborationsuppgift byter de även arbetsuppgifter i 

gruppen, därigenom blir alla aktiva med materialet. Den ena av pojkarna som arbetat med 

NTA visar tydligt att han kan avläsa kopplingsschemana och avgöra vilka lampor som lyser 

eller inte lyser med hjälp av skissen. Han låter de andra två koppla serierna och själva se 

resultatet. Han förklarar även för de andra hur strömmen rör sig i de olika kopplingarna.  

 

Elever som har arbetat med NTA har ibland en förmåga att bli uppslukade av uppgifterna och 

därmed inte stanna upp och reflektera över de resultat de får. Observationerna visar också att 

eleverna vid ett fåtal tillfällen arbetar med laborationerna utan att egentligen förstå innebörden 

av resultaten. Vid ett tillfälle ska två flickor som har arbetat med NTA laborera med en 

multimeter, en spole och en magnet. Multimetern ger utslag trots att flickorna kopplat fel. De 

talar lite kort om mätvärdet och antecknar resultatet i sina skrivböcker. Ingen av dem 

reflekterar över att de har gjort fel utan de fortsätter till nästa uppgift.  

 

En grupp med elever som inte har haft NTA arbetar vid bordet intill med samma uppgift som 

flickorna ovan. Eleverna samtalar med varandra om hur uppgiften ska lösas. Dessa elever har 

inte förstått att magneten ska föras genom spolen och hur multimetern ska kopplas. En av 

flickorna försöker finna svar i introduktionshäftet, medan de andra arbetar lite försiktigt med 

materialet. De kopplar ihop materialet men misstänker att de fått ett felaktigt resultat. Dessa 

elever försöker hitta felet i texten innan de vänder sig om och tittar på den andra gruppen. 

Trots att de får utslag på multimetern tror de inte på sina resultat utan vänder sig till läraren 

om hjälp. 
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Språk 

Interaktion 

Ett flertal av de elever som de tidigare haft NTA upplevs ha en bra och fungerande 

kommunikation med läraren om laborationernas innehåll. Dessa elever väljer att samtala med 

läraren och på detta sätt skapa en tvåvägskommunikation. De rådfrågar läraren och söker 

bekräftelse genom en elevaktiv diskussion. Eleverna ställer gärna följdfrågor och kan koppla 

nya frågor till kommande uppgifter. Dessa elever svarar på frågor trots att de inte är säkra på 

om det är rätt, ett flertal av eleverna väljer resonera sig till ett korrekt svar. Dessa elever har 

inte under observationerna svarat ”jag kan inte” eller ”jag vet inte” om läraren ställt dem en 

direkt riktad fråga.  

 

Elever som inte har arbetat med NTA söker bekräftelse och svar från läraren. De ställer en 

fråga och inväntar svar, de blir passiva och förväntar sig att hitta lösningar i svaren utan att 

behöva diskutera sig fram till dessa. Det visar sig i observationerna genom att elever ofta tittar 

åt ett annat håll och inte intresserar sig för det läraren visar. Dessa elever är osäkra, de 

undviker att inte svara på lärarens frågor utan avvaktar i rädsla för att svara fel. När läraren 

kommer med förslag och instruerar slutar en del av dessa elever att ta initiativ utan förlitar sig 

på läraren. Ofta ställs en fråga och eleverna arbetar vidare utifrån det svar de fått, stöter de på 

nya problem inom samma område frågar de en gång till.  

 

Det finns dock undantag där elever som har arbetat med NTA ibland är passiva när läraren 

ställer frågor och även elever som inte har arbetat med NTA är väldigt aktiva. De senare söker 

dock oftare bekräftelse från läraren. Dessa elever har även en tendens att tystna om de sagt 

något som inte varit helt korrekt.  

 

Elever som inte har arbetat med NTA tycks ha lite svårare att ta till sig de instruktioner de får 

i muntlig respektive skriftlig form. Ett flertal av dessa elever söker ytterligare information 

direkt av läraren men det finns dock vissa undantag. Elever som arbetat med NTA tar ofta 

hjälp av varandra och för en diskussion innan de påkallar lärarens uppmärksamhet. Ett flertal 

av eleverna svarar på frågor från kamrater genom att konkret visa på materialet. De 

interagerar mycket med varandra och för arbetet framåt utan stöd från läraren. 
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Eleverna i en grupp om fyra, där en tidigare arbetat med NTA, har arbetat och försökt lösa en 

el-laborationsuppgift. Läraren kommer och hjälper dem att lösa uppgiften. Samtliga är ganska 

passiva och lyssnar till vad läraren säger. När läraren visat dem hur de ska lösa uppgiften och 

utfört den åt gruppen, börjar NTA eleven anteckna medan de andra flickorna tittar på läraren 

och undrar vad de ska anteckna. Han förklarar och två av tjejerna skriver lite grann, den tredje 

skriver inget utan frågar igen och läraren får diktera det hon ska anteckna. 

 

I en grupp arbetar tre flickor varav ingen tidigare har arbetat med NTA. De försöker 

genomföra en laboration där de ska använda en multimeter och mäta spänningen över två 

batterier. Flickorna får ett korrekt svar men kan inte utläsa detta och förstår därmed inte vad 

uppgiften går ut på. Istället för att be om hjälp börjar de leka med materialet och tala om 

annat. Läraren uppmärksammar detta och går dit för att resonera med flickorna. De ställer sig 

frågande till resultatet och inväntar en förklaring från läraren. Läraren försöker förklara 

genom att visa på materialet framför dem. Flickorna lyssnar men ställer inga följdfrågor. 

Läraren går därifrån och de fortsätter med nästa uppgift som får ett felaktigt resultat. 

Flickorna diskuterar inte problemet utan väljer att fortsätta leka med materialet där de sist 

blev avbrutna av läraren. 

 

Vid ett bord sitter fyra flickor som alla har arbetat med NTA tidigare. De har valt att dela in 

sig parvis men arbetar med samma laboration. Båda grupperna har svårigheter med att koppla 

rätt och de samtalar med varandra om var i felet kan ligga. Den ena gruppen uppmärksammar 

läraren på att de behöver hjälp. När läraren kommer visar eleverna hur de gått tillväga och har 

även en fundering kring vad som kan vara fel. Läraren hjälper dem att utesluta felkällor och 

diskuterar sedan med dem hur de bör går tillväga. Gruppen med de två flickorna bredvid har 

under tiden även de gjort liknande felsökningar på sitt material och lyssnar intresserat på vad 

läraren har att säga. De överför vad han visar på de andras material till sitt eget och är aktiva i 

den diskussion som förs kring problemet. Laborationen får ett positivt resultat och läraren 

bekräftar båda gruppernas kopplingar och diskuterar resultatet med dem innan han går 

därifrån. 

 

En elev som har arbetat med NTA tidigare har en förmåga att utifrån material och sina egna 

undersökningar väcka intresse och ställa frågor till sina kamrater inom samma område. Hon 

överför sina kunskaper till de andra genom att försöka föra en diskussion med de övriga 
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eleverna som inte alltid besvarar henne. Hon resonerar med sig själv och med de övriga 

omkring henne och visar ett intresse som lyfter både henne själv och hennes kamrater. 

Eleven kan genom att lyssna till lärarens kommentarer till andra elever överföra detta till sina 

egna laborationer och aktivt gå vidare med sitt eget laborationsmaterial. 

Kommunicera 

I de arbetsområden eleverna har observerats har en mer vardaglig språkanvändning varit 

vanlig. I de först laborationerna gällande fotosyntesen har eleverna med NTA visat en större 

förmåga att kommunicera med ett naturvetenskapligt språkbruk. Eleverna anammar fortare de 

begrepp som läraren uttrycker och använder även några egna begrepp i olika relevanta 

sammanhang. Elever som inte har haft NTA visar en större osäkerhet. De eleverna väljer 

oftare att kommunicera genom att använda vardagligt språk och tar längre tid på sig innan de 

börjar använda nya uttryck. 

 

De som framkommit under observationerna som kan återknytas till språkbruk kan beskrivas 

med tre olika kategorier. I den första kategorin finns det nästan uteslutande elever som 

tidigare arbetat med NTA. Dessa elever visar prov på att använda ett naturvetenskapligt 

korrekt språk när spänning och ström skulle mätas med en multimeter. Eleverna arbetade vid 

dessa tillfällen i grupp eller parvis vilket stimulerade dem till att kommunicera. De visar här 

förmåga på att diskutera tillsammans med andra på ett naturvetenskapligt korrekt sätt men 

även att förklara för andra elever som inte deltagit i deras laborationer. Eleverna resonerar 

mycket och livligt med varandra 

 

En av pojkarna som tidigare har arbetat med NTA samtalar med en flicka som inte tidigare 

arbetat med NTA angående en laboration där eleverna ska mäta spänningen över ett 

respektive två batterier. 

 
Pojke: Se nu har vi en parallellkoppling, då blir det bara ett batteris spänning.   
Vänder sig mot två flickor som sitter mitt emot.  
Flicka: Vad fick ni för styrka? 
Pojke: 1,348 
Flicka: Men det ska ju vara 1,5.   
Pojke: Men det är ju samma, 1,5 är ju ett batteris styrka. 
(Flickorna har fått ett lite högre värde än pojken och hans kamrat men är osäkra då resultatet inte är exakt 1,5. 
Pojken bekräftar att deras resultat stämmer) 
Pojke: Vid parallellkoppling får du bara ett batteris styrka. Det behöver inte vara exakt. 
Flickan (är skeptisk): Men seriekoppling då? 
Pojke: Men vid seriekoppling får du dubbla styrkan. 
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I den andra kategorigruppen finns elever som arbetat med NTA såväl som elever som inte 

arbetat med NTA. Eleverna diskuterar mycket och gärna med varandra. De använder ofta ett 

vardagligt språk men är ändå övervägande delen aktiva och resonerar runt det pågående 

arbetet. Denna grupp av elever är ofta tysta under genomgångar eller diskussioner i större 

grupper eller helklass. 

 

Den tredje kategorin består uteslutande av elever som inte haft NTA. Dessa elever är tysta och 

använder minimalt med språk. De uttrycker sig kort till varandra under laborationerna och 

arbetar mycket under tystnad. De säger sällan eller aldrig något i helklass eller grupper som 

innefattar mer än tre elever. 

 

Förståelse 

Elever med NTA visar en tydligare förståelse av lärarens språk och kommunikation. Eleverna 

upplevs ha en bättre förståelse av de ord som används och de väljer att själva använda dem i 

fler sammanhang.  

 

Vid observationerna som genomfördes, under elevernas första naturvetenskapskurs i år 7, i 

klassen var det fem elever som utmärkte sig och som visade förståelse för det 

naturvetenskapliga språket. Av de eleverna som utmärkte sig har alla en bakgrund med att 

arbetat med NTA. Läraren valde att tillsammans med grupperna diskutera laborationerna för 

att förklara och förtydliga det tänkta syftet med uppgiften. Begreppen som användes var 

koldioxid, syre, pH-värde samt surt och basiskt. Dessa fem elever visade en tydlig förståelse 

av de uttryck och begrepp som läraren använde och tog till sig dessa genom att aktivt delta i 

diskussionen. Eleverna valde att själva använda de begrepp och uttryck som tidigare använts i 

diskussionen med läraren när de själva skulle genomföra sina redovisningar. Elever som inte 

visat samma förståelse valde att inte använda svårare begrepp utan att redovisa med 

vardagliga begrepp. Bland dessa elever fanns både de som tidigare arbetat med NTA och de 

som inte gjort det.  

  

Läraren använder i laborationen en bägare med vatten som han blandar BTB i. Vattnet färgas 

blått och läraren för ett samtal kring detta. Han ber en av eleverna att blåsa luft i vattnet med 

hjälp av ett sugrör, vattnets pH sänks och det färgas gult.  
Lärare: Vad är det som händer? 
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Elev som har arbetat med NTA: Vattnet blir gult, det blir surt. 
Lärare: Varför? Vad är det som kommer ned i vattnet och gör att det ändrar färg och blir surt? 
Samma Elev: Koldioxid från det du blåser. 
Lärare: Var finns det koldioxid? 
Elev som har arbetat med NTA: I avgaser och från fabriker. 
 

Intervjuer 

Uppfattning om NTA 

De lärare som vi har intervjuat har en positiv bild av NTA som arbetsform för åren F-6. De 

menar att det färdigställda materialet kan underlätta undervisningen i år F-6 och att det ger 

lärare en möjlighet att angripa och utveckla undervisningen inom naturvetenskapen. Den 

kvinnliga läraren talar om år 4-6 och undervisningssituationen där. Hon menar på att lärare i 

dessa årskurser undervisar nästan uteslutande klassen i samtliga teoretiska ämnen och det är 

inte alltid, för att inte säga sällsynt, att de har den naturvetenskapliga kompetens och 

behörighet som behövs. Hon menar att det material som NTA bidrar med kan underlätta och 

göra den naturvetenskapliga undervisningen mer varierad samtidigt som det ger läraren stöd 

och hjälp att faktiskt utföra experiment och laborationer. De lärare hon har talat med, som inte 

har en naturvetenskaplig kompetens men som undervisar i dessa ämnen i de lägre åren, har 

berättat att de ofta känner sig otillräckliga om undervisningen går utanför det lärarna har fått 

lära sig på den introduktion som NTA erbjuder inför varje ämnesområde. Hon menar att 

undervisningen kan begränsas utifrån den kurs och den kompetensutveckling lärarna fått inför 

pågående område. Lärarna klarar inte alltid av att utveckla ämnesområdet och föra 

diskussionerna i undervisningen till en högre nivå om eleverna så önskar. 

 

Den manliga läraren anser även han att NTA har fördelar i de lägre åldrarna. Han säger att 

eleverna som har arbetat med NTA har en ”oerhörd fördel” jämfört med de elever som inte 

har arbetat med NTA. Eleverna behöver inte, enligt honom, ha fått en högre kunskapsnivå 

utan fördelarna är att de är bekanta med de naturvetenskapliga uttrycken i högre grad och 

vana att arbeta utifrån hypoteser vilket underlättar vidare studier i de högre åren, 7- 9. 

 

De båda lärarna är överens om att NTA ska användas i de lägre åldrarna och inte i de högre. 

Båda lärarna har deltagit i en undersökning där NTA-material använts och utvärderats i år 7-9 

och båda anser att det materialet inte är givande och utvecklande för de äldre eleverna. De 

menar att detta gjorde att de kände sig låsta. De ansåg att eleverna inte hade rätt motivation 

och därmed förlorade intresse. Eleverna ansåg enligt lärarna att de arbetat färdigt med detta 
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arbetssätt under tidigare år och att de förväntade de sig mer under naturvetenskapslektionerna 

i de högre åren. Den kvinnliga läraren talar om vikten att få arbeta med eget material som inte 

behöver skickas tillbaka. Hon menar vidare att det är nödvändigt att kunna plocka fram 

materialet när som helst. Hon talar om att det i de högre åldrarna bör ställas högre krav på en 

varierande undervisning och skolan bör därför enligt henne ha ett brett och genomtänkt 

material som alltid finns tillgängligt. Den manliga läraren understryker att lärare i år 7-9 med 

en tillgång till en fungerande och utrustad institution inte behöver NTA-materialet, utan NTA 

fyller sin funktion i år F-6 där utrustning och utbildning hos lärarna kan vara bristvaror. 

 

 

Förhållningssätt 

Den kvinnliga läraren anser att elever som har arbetat med NTA inte är obekväma med det 

laborationsmaterial som används i undervisningen. Eleverna tycker om att ”pilla” och de 

vågar att testa och försöka. Den manliga läraren talar om ett ökat intresse för 

naturvetenskapen i de högre åren för de elever som har haft NTA tidigare. Han upplever att 

eleverna inte bara har ett ökat intresse för ämnet utan även för att utforska de lokaler som 

skolan erbjuder i naturvetenskapsundervisningen eftersom de vet vad det handlar om och vad 

de kan förvänta sig. Eleverna vet vad en hypotes är och hur det ska skrivas innan laborationen 

och det förhåller sig till ämnet på ett mer fördelaktigt sätt. Elever som inte har arbetat med 

NTA behöver en längre introduktion för att förstå vad lärarna i år 7-9 förväntar sig av dem.  

 

Det handlar enligt läraren egentligen inte bara om NTA eller inte NTA utan även om hur 

lärare i de tidigare åren tolkar läroplanen. Han menar att lärare i de lägre åren väljer bort den 

naturvetenskapliga undervisningen och istället fokuserar på geografi och kanske lite biologi. 

Lärarna i de lägre åldrarna har inte alltid kunskapen i att undervisa kemi eller fysik trots att 

det står i läroplanen vad eleverna ska kunna och de väljer därför enligt honom att läsa en 

vecka extra av något inom geografi eller liknande för att undvika ämnesområden som ligger 

utanför deras kompetensområde. På detta sätt menar läraren, att eleverna som inte haft NTA 

eller en lärare med naturvetenskaplig kompetens, går miste om vad de elever som läst NTA 

kan och därför får de ett sämre utgångsläge när de börjar år 7. 
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Hur eleverna tar sig an laborationerna 

Den manliga läraren anser att elever som har arbetat med NTA har en förståelse för hur 

läraren vill att undervisningen ska bedrivas eftersom de bekanta med arbetsmetoderna. 

Läraren menar vidare att eleverna med dessa förkunskaper kan hjälpa andra elever som inte 

har förkunskaper och erfarenheter. 

 

Eleverna som har arbetat med NTA har erfarenheter med sig som gör att de klarar att själva 

strukturera upp en given laboration. De arbetar metodiskt och antecknar under arbetets gång. 

Den kvinnliga läraren menar dock att hon inte kan se skillnad på om detta handlar om elever 

som haft NTA tidigare eller om dessa elever har en högre ambitionsnivå.  

 

 

Interaktion 

Den kvinnliga läraren talar om hur elever bemöter henne när de samtalar om de problem som 

kan uppstå i en undervisningssituation. Hon menar att de eleverna med lite mera kunskap och 

förståelse gärna försöker att läsa av henne som lärare och möter henne i samtalet på lite högre 

nivå än de som inte har samma förståelse. Har eleverna hört uttrycken tidigare stärker det dem 

i undervisningen men hon anser att det är svårt att avgöra om det är NTA projektet eller en 

naturvetenskapligt inriktad lärare som ligger till grund för detta i de tidigare åldrarna. 

 

 

Språk 

Förståelse 

NTA har i dessa arbetsområden inte bidragit till ett bättre språkbruk enligt den kvinnliga 

läraren. Däremot får hon ofta känslan att eleverna får en ahaupplevelse när hon undervisar 

vissa moment ifrån elever som har arbetat med NTA. Eleverna känner igen det läraren talar 

om men ämnesområdena kräver inget svårare språk än det som eleverna använder i vardags- 

samtal. Den manliga läraren anser att elever som har arbetat med NTA tidigare har en 

förmåga att förstå den naturvetenskapliga vokabulären tidigare än de övriga. Han menar dock 

att de som inte haft NTA efter cirka fyra ämnesområden oftast är ifatt de som har arbetat med 

NTA tidigare vad det gäller arbetsmetoder. De elever som har arbetat med NTA har lättare att 

ta till sig nya ämnesområden eftersom de har andra förkunskaper enligt honom. 
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Stimulated recall 

Under vår intervju med den manliga läraren spelas den videosekvens upp med de båda 

pojkarna som kopplar tre strömbrytare i en och samma krets utan att vara medvetna om vad 

de olika föremålen har för funktion. Läraren talar om att dessa pojkar har presterat över hans 

förväntan på det prov klassen nyligen har haft i ellära. Läraren upplever pojkarna som 

omotiverade och berättar även om dessa elevers sätt att arbeta under matematiklektionerna. 

Han anser att eleverna inte har den inre drivkraft som varje elev bör ha för att nå mot högre 

mål och resultat. Han blir positivt överraskad när han ser hur aktivt de arbetar under el-

laborationerna. Läraren trodde inte före uppspelningen av sekvensen att dessa elever hade 

arbetat med NTA tidigare, vilket de har. Läraren kan se och påpekar när videon visas att de 

arbetar strukturerat och att de använder att korrekt naturvetenskapligt språk. 

 
Lärare: … det syns ju de är aktiva Jag har aldrig trott att de engagerar sig så hårt… nyttigt för mig att se…  
Intervjuare: De här har haft NTA tidigare.  
Lä: Jaha… kanske därför de vågar ta för sig. Det gör de absolut inte på matten, de bara väntar… 
 

Läraren visas tre videoklipp på flickan som inte tidigare har arbetat med NTA och som under 

de första lektionerna är väldigt tillbakadragen och restriktiv med laborationsmaterialet. 

Videosekvenserna visar hur flickan går från att vara en passiv åskådare till att vara en elev 

som aktivt laborerar samt styr och för sin laborationsgrupp framåt. 

 
Läraren: Tjejerna kommer bli duktiga, de kommer fatta vad detta handlar om. Kommer bli duktiga, bara de 
släpper allt runt omkring. 
 

Läraren anser att eleverna är duktiga i allt de åtar sig, men att de saknar den motivation som 

han eftersträvar att eleverna ska ha. Detta menar han kan bero på skoltrötthet men även på 

bristande kunskaper i hur eleverna ska gå tillväga. Han menar vidare att pojkarna tar för stor 

plats och att flickan i det här fallet inte har hittat sin plats och därför är mer försiktig och 

tillbakadragen. Videoinspelningarna visar hur flickan tillsammans med tre andra elever, varav 

två har arbetat med NTA, parvis genomför laborationerna med stöd av varandra. Eleverna 

hjälper och stöttar varandra och diskuterar resultatet. Läraren överraskas av den intensiva 

dialogen mellan eleverna och över att de använder ett korrekt naturvetenskapligt språkbruk.  
 
Läraren: De använder ju till och med orden!  
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Nästa videoklipp innehåller en sekvens med tre flickor där ingen av dem tidigare har arbetat 

med NTA. Eleverna utför laborationen under tystnad. En av flickorna arbetar aktivt med 

materialet medan de övriga passivt ser på. Läraren menar att denna grupp är mer ”uppgifts 

orienterade” och bara ute efter att lösa den givna laborationen. Han anser att han som lärare 

har måste ta ansvar för att laborationerna genomförs med eftertanke och att lektionerna i 

större utsträckning bör följas av diskussioner kring vad eleverna har gjort och vad resultaten 

står för. 

 

I nästa grupp som studerades har två elever arbetat med NTA och en har inte arbetat med 

NTA. Eleverna diskuterar mer och är enligt läraren ”mer intresserade av att förstå” vad de 

laborerar med. Läraren har en bild av att dessa elever eftersträvar kunskap och förståelse för 

det de håller på med. Han anser att de verkligen är ute efter att finna kunskapen bakom 

laborationen mer än att ”bara göra rätt och gå vidare” 

 

En av sekvenserna visar en grupp med tre pojkarna, två har haft NTA och den tredje har inte 

haft NTA tidigare. Pojkarna löser uppgiften genom att en arbetar och de övriga ser på, de är 

dock aktiva med kommentarer och samtliga interagerar i en diskussion. Läraren påpekar att en 

av pojkarna med NTA varit den drivande i gruppens arbete och den andra NTA pojken stöttat 

men att den tredje pojken, utan NTA bakgrund, varit osynlig. När läraren får se sekvensen 

uppmärksammar han att de två som har arbetat med NTA hjälper den tredje in i arbetet vilket 

gör honom överraskad. Detta var något som han ansåg inte var synligt för honom under 

lektionerna. Läraren talade också om att elever som inte har arbetat med NTA i 

undervisningssituationer kan upplevas lite svagare än de övriga. Dessa elever kan i och med 

NTA redan ligga efter innan ett nytt arbetsområde har börjat. Eleverna är inte medvetna om 

vad lärarna förväntar sig av dem och de har inte rutin kring hur arbetsrutinerna ska se ut.  
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Analys och Diskussion 

Resultaten har visat att elever som mött NTA har lättare än elever som inte mött NTA att 

komma in i den naturvetenskapliga undervisning som de möter i år 7. Eleverna har 

arbetsmetoder och större förståelse för det språk läraren använder vilket underlättar deras 

arbete. De elever som inte mött NTA måste lära sig att använda och behärska nya artefakter 

medan de elever som redan kan detta kan fokusera på undervisningens syften och mål. 

 

Intervjuer och observationer visar att elever som har arbetat med NTA under tidigare skolår 

har lärt sig ett förhållningssätt som bidrar till att de har lättare att möta naturvetenskaps- 

undervisningen i år 7. Tidigare erfarenheter ger eleverna möjlighet att bemöta nya 

ämnesområden på ett konstruktivt sätt, Schoultz (2000) påpekar att det är viktigt att eleverna 

befinner sig på samma arena som läraren för att de ska förstå syftet med undervisningen. Det 

blir lättare att komma in på arenan och förstå kontexten när det är något eleverna känner igen. 

En av de intervjuade lärarna anser att de elever som inte har arbetat med NTA behöver de fyra 

första naturvetenskapskurserna i år 7 för att träna sig i de arbetssätt som läraren använder. 

Eleverna som tidigare arbetat med NTA känner igen sig i undervisningen de möter och har 

därmed lättare att komma in på arenan. Dessa elever har lättare att förstå den undervisning 

som sker i år 7-9. Den manliga läraren påpekar att dessa elever också har en större nyfikenhet 

för att de har fått en försmak av vad som händer i naturvetenskapsundervisningen i år 7-9, i 

enlighet med Lindahl (2003) som i sin studie visat att elever behöver en tidig introduktion till 

naturvetenskap för att få ett intresse och en förståelse för detta ämnesområde.  

 

En elev som inte mött NTA eller annan naturvetenskapligundervisning under sina tidigare 

skolår kan ha svårare att ta klivet in i den naturvetenskapliga diskursen som de möter i år 7. 

Elever som inte har haft NTA har ett större kliv att ta för att komma in på rätt arena, då deras 

utvecklings zon inte har kommit lika långt som de övrigas. Förkunskaper i form av NTA eller 

annan adekvat naturvetenskapsundervisning ger förutsättningar till kommunikation och 

interaktion med läraren och en större förståelse till vad som kommer att hända. Schoultz 

(2000) menar att eleverna inte bara ska befinna sig på rätt arena utan också ska visas in på rätt 

arena för att klara uppgifterna. Han menar vidare att om eleverna talar ett vardagligt 

språkbruk kan läraren missuppfatta eleven och de kan föra diskussioner på helt olika plan utan 

att förstå detta. Eleven kan trots kunskapsbrister svara rätt på frågor utan att förstå dess 
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innebörd. Det leder till att läraren uppfattar eleven på fel kunskapsmässiga plan och kan 

därigenom inte ge eleven bästa möjliga undervisning. 

 

Lärarna påpekar att de elever som har arbetat med NTA vet hur en hypotes ska skrivas och 

har strategier för hur de ska bemöta laborationer. Detta ger bättre förutsättningar till 

helhetstänkande och en tydligare insikt i syftet med undervisning och vad denna ska leda till. 

Det skapar förutsättningar att fokusera på vad läraren har för syfte med undervisning och vad 

de ska lära sig. Eleverna har möjlighet att fokusera på laborationerna och får en bättre struktur 

i sitt lärande. I enlighet med en av NTAs grundtankar tycks det som att eleverna fått en viss 

förförståelse och kan använda den i denna nya situation. Eskilsson (2001) påpekar att det är 

viktigt att tidigt introducera naturvetenskapen på ett korrekt sätt för att undvika felaktiga 

föreställningar längre upp i åren. I observationerna framkommer att NTA till viss del kan 

undvika att dessa felaktiga föreställningar uppstår och göra eleverna mer förberedda för 

naturvetenskapsundervisningen i år 7.  

 

Elever som får möta naturvetenskapsundervisning under tidigare skolår gör det som större 

fantasi (Eskilsson, 2001). Kanske följer det invanda mönstret med upp i skolåren, medan de 

elever som inte tidigare möt NTA har svårare att plocka fram fantasin i sina laborationer. 

Eleverna som har arbetat med NTA visade ingen rädsla inför laborationer eller 

laborationsmaterial och vågar ta sig an de olika experimenten. Det har varit tydligt under 

observationerna att dessa elever gärna testar och laborerar med det material som ställs framför 

dem. Ett flertal av de elever som inte har arbetat med NTA har en mera restriktiv inställning 

och är avvaktande inför det nya materialet. Elever som inte har arbetat med NTA behöver fler 

lektioner på sig för att komma in i arbetsområdet, materialet och ta eget ansvar under 

laborationerna. Harlen (1999) påpekar att eleverna i 11-12 års ålder skapar attityder till 

skolämnen och därmed i senare år får svårare att bemöta nya ämnen. Har eleverna fått 

möjlighet till att möta NTA eller annan naturvetenskapsundervisning kan det bli svårare att 

närma sig ämnet för första gången längre upp i åren. Det är lätt att utveckla en restriktiv 

inställning när fantasin tryter och eleverna samtidigt blir mer och mer beroende av vad 

kamraterna har för uppfattning om dem. 

 

Lindqvist (1999) skriver att varje elev måste bli personligt engagerad och lära sig använda 

metoder som artefakter för att stimulera sin egen kunskapsutveckling. De elever som arbetat 

med NTA visar under observationerna att de kan arbeta efter muntliga eller skriftliga 
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instruktioner. Medan de som inte mött NTA upplevs ha svårare för detta och söker bekräftelse 

på att de förstått innan de börjar arbeta. Dessa elever har inte haft möjlighet utveckla egna 

artefakter och blir på det sättet osäkrare i sin kunskapsutveckling inom naturvetenskapen. I 

enlighet med Säljö (2000) kan elever ta till sig och utveckla artefakter som underlättar och 

utvecklar deras egen naturvetenskapliga utbildning. 

 

Elever ska enligt kursplanen, i år 5 tillägnat sig kunskaper som gör att det kan utföra enkla 

experiment och utifrån dessa dra egna slutsatser (Skolverket, 2005). Elever som tidigare 

arbetat med NTA gör anteckningar om det arbete eller den laboration de just avslutat innan de 

börjar med nästa uppgift. Säljö (2000) talar om vikten av att ha relevanta artefakter som 

underlättar arbetet. Artefakterna ska hjälpa eleverna att förstå och kunna handskas med sin 

vardag. Elever som har arbetat med NTA har haft möjlighet att träna sig på och utveckla 

hjälpmedel som bidrar till utveckling av deras egen kunskap. Det har i observationerna 

framkommit att de är duktiga på att göra och ta tillvara på anteckningar för att öka förståelsen 

för den pågående undervisningen. 

 

En av flickorna som inte tidigare har arbetat med NTA väljer att söka svar i introduktions- 

häftet och i läroboken istället för att diskutera problemen med läraren. Eleven är dock i stort 

behov av bekräftelse när väl läraren kommer men söker inte hans uppmärksamhet själv. 

Andersson (2001) menar att människan försöker skapa jämvikt i sin egen förståelsevärld för 

att kunna ta till sig ny kunskap. Flickan söker denna jämvikt genom att vända sig till 

introduktionshäftet och läroboken. Hon har tagit till sig en artefakt som hon verkar bekant 

med, men tar ännu inte hjälp av kamrater, lärare eller praktisk felsökning i materialet i lika 

stor utsträckning.  

 

Szybek (2002) menar att med sina redskap kan eleverna utvidga förståelsen för vår omvärld 

och de kan även hjälpa dem att förändra denna. En grupp med flickor, vilka alla tidigare haft 

NTA, är aktiva och diskuterar gemensamt hur de ska gå tillväga, de utgår från materialet med 

aktivt handlande och använder händerna när de laborerar. Enligt Andersson (1989) överför de 

kunskap från materialet till kommunikation det vill säga kunskap. Elever som tidigare mött 

NTA är mer strukturerade i sitt arbetssätt än de som inte haft NTA tidigare. Det medför även 

att de inte förlorar fokus lika fort som dem som inte haft NTA de kan rutiner och behöver inte 

be läraren om bekräftelse för att förändra något under arbetets gång. Det har dock i 

observationerna visat sig att detta ibland kan vara till deras nackdel, de arbetar mycket länge 
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med en uppgift eller antar att ett resultat är rätt utan att få bekräftelse på det från lärare. När en 

apparat används felaktigt eller är defekt uppstår ibland fel som ligger utanför elevernas 

räckvidd.  

 

Eleverna ska inte enbart lära sig nya begrepp utan skapa en kunskap i hur begreppen ska 

användas i sin rätta miljö. De ska även få en förståelse för dem i samband och relationer till 

varandra och på så sätt få kunskap i ett helhetsperspektiv (Lemke, 1993). Lärarna i studien 

talar om att eleverna känner igen sig i det språk som används i undervisningen. Detta 

framkommer även i observationerna. Eleverna tar till sig ord som läraren använder i 

undervisningen, de använder dem när de redovisar laborationerna för sina kamrater. 

Undervisningen måste stimulera eleverna utifrån deras ZPD och ska vara på en nivå så att 

eleverna kan ta den till sig och utnyttja den i sitt lärande (Vygotskij, 1999).  

 

Säljö (2000) talar om hur människor i samspel med andra kan nå nya dimensioner, ny 

kunskap, i interaktion med varandra. De två elever som samtalar om kopplingar med ett 

respektive två batterier använder enligt läraren ett väldigt bra språk och de visar förståelse för 

de uttryck och begrepp som används i den naturvetenskapliga diskursen. En av eleverna har 

haft NTA medan den andra inte har haft NTA. Språket får här en betydelse för elevernas 

lärande. Eleven som inte har haft NTA har en kunskap om vad laborationen går ut på och 

söker bekräftelse på sina tankar. Eleven befinner sig på en kunskapsnivå i sitt lärande och i 

diskussionen med en annan elev når hon lite längre och får genom deras kommunikation en 

bättre förståelse och en tydligare helhetsbild. Det är viktigt att eleverna skapar sig en 

förståelse för hur ord och begrepp ska användas inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. 

Kunskapen ger en helhetsbild över hur begreppen ska användas och hur de bildar ett 

sammanhang över hur naturvetenskapen är uppbyggd. Elever måste lära sig ett språk och 

använda det som redskap för att förstå den naturvetenskapliga kontexten. Eleverna måste 

skapa sin mening och förståelse för ord, begrepp och nuvarande språk och sedan kunna bygga 

vidare på detta och utveckla sin språkanvändning. Eleverna måste kunna göra språket tydligt i 

en diskurs och utveckla kommunikation tillsammans med andra människor. Språk och 

kommunikation leder också till reflektion och aktion, vilket är viktiga delar för att eleverna 

ska komma vidare i sin kunskapsutveckling (Shapiro, 1994, Prain 2004, Östman 2002). 

 

Observationerna har inte visat om elever med NTA bakgrund har ett bättre eller ett sämre 

språkbruk än övriga elever. Elever som har arbetat med NTA visar dock en större förståelse 
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för det som läraren förmedlar och de allra flesta av de eleverna som arbetat med NTA 

befinner sig i de två kategorier som använder språket under laborationerna vare sig det är 

naturvetenskapligt korrekt eller mer vardagligt språk. Laborationerna har inte krävt ett 

naturvetenskapligt korrekt språkbruk, eleverna har klarat sig med vardagliga språket för att 

göra sig förstådda vilket kan ha varit en avgörande faktor till detta resultat. Fensham (2004) 

menar dock att språket har fått en mer central roll i den naturvetenskapliga undervisningen 

vilket bör uppmärksammas. Eleverna ska inte enbart lära sig fakta kunskaper i 

naturvetenskapsundervisningen utan även det naturvetenskapliga språket för att med hjälp av 

det finna sin väg in i den naturvetenskapliga diskursen. Eleverna som haft NTA har ett litet 

försprång gentemot de andra eleverna i att de känner igen uttryck och vet hur de ska användas 

men de har en bit kvar innan de gjort dem till sina egna och kan använda dem i olika 

sammanhang. 

 

Watson m.fl (1999) menar att lärare och elever måste interagera för att eleverna ska bli 

införstådda med de mål och syften som undervisningen bygger på. Flera av de elever som inte 

har arbetat med NTA tidigare upplevs genomföra laborationer utan att ta till sig lärarens och 

undervisningens syften. Eleverna blir uppgiftsorienterade och arbetar enbart för att göra klart 

uppgifterna. Vid kommunikation med läraren ses en avsaknad av interaktion, eleverna söker 

stöd för att lösa uppgiften inte för att förstå den. Watson m.fl (1999) menar att lärares hjälp 

ibland kan tendera att enbart ge svar och inte skapa intresse och förståelse hos eleverna. 

Eleverna missförstår undervisningens syfte och arbetar enbart för att bli klara med de 

laborationer läraren förväntar sig att de utför. Lärarna måste därmed ta ett större ansvar för att 

engagera och involvera eleverna i undervisningen. De elever som har arbetat med NTA 

tidigare har däremot en tydligare interaktion med läraren och bidrar på detta sätt till sin egen 

kunskapsutveckling. Elever som har arbetat med NTA tidigare visar en större förståelse för 

vad läraren försöker förmedla, de deltar aktivt i diskussioner och för dem vidare. De visar 

intresse för kommande uppgifter i pågående problem och för på detta sätt dialogen vidare till 

ett djupare plan. Lemke (1993) påpekar vikten av att läraren tar tillfället i akt och genom sin 

kommunikation med eleverna samtidigt lär dem nya ord, fraser och begrepp när han talar. Inte 

bara utveckla ny kunskap inom det specifika ämnesområdet utan även inom den 

naturvetenskapliga diskursen och använda begreppen i deras rätta sammanhang. Shapiro 

(1994) menar att eleverna bör undervisas i ett korrekt språkbruk för att kunna följa den 

ständiga utveckling som naturvetenskapen bidrar med. 

 

 45



Kunskap utvecklas i diskussion och interaktion med andra (Säljö, 2000). De elever som har 

haft NTA har en aktiv kommunikation och låter samtalet hela tiden fokuseras på vad de ser 

och hur de ska gå tillväga när de laborerar. De för gemensamt varandra vidare i laborationen 

genom att diskutera de problem som uppstår och som gynnar båda parter. De eleverna som 

inte har haft NTA använder sig däremot inte i samma utsträckning av liknade diskussioner. 

De läser tyst i laborationsinstruktionerna utan att egentligen diskutera med varandra. De får 

inte chansen att reflektera med hjälp av språket som Shapiro (1994) understryker vikten av. 

 

Lemke (1993) skriver att språket är nyckeln till att som elev kunna påverka sin egen 

utbildning och även möjligheten att komma in i en diskurs och kunna följa och förstå 

resonemangen inom denna. Shapiro (1994) påpekar att språket inte bara är ett sätt att förmedla 

sig med andra, det leder även till reflektion och aktion. I dessa laborationer bidrar det då till 

att eleverna som samarbetar och resonerar med varandra stimulerar sin egen utbildning i 

högre grad och kan komma vidare i sina tankestrukturer. 

 

I observationerna har det framkommit att NTA kan bidra till att skillnaderna mellan elevernas 

förståelse och kunskap gällande ämnesområdet. Lärarna verkar dock inte se detta enbart som 

ett problem utan också som en tillgång i undervisningen. De eleverna som har en högre 

förståelse och en bättre kunskap visar de elever som inte har samma erfarenhet. Detta leder till 

att eleverna kan motivera och stimulerar varandra till att utvecklas i sitt lärande. Under 

intervjun och före stimulated recall avsnittet hade läraren sin bild av hur en grupp med tre 

pojkar arbetade. Efter att ha sett sekvensen ändrade han uppfattning och såg att de elever som 

tidigare arbetat med NTA hjälpte den andra pojken i gruppen. Kunskap utvecklas enligt Säljö 

(2000) i diskussion och interaktion med andra och befästs när du kan förklara det för andra. 

 

Elever som inte har haft NTA måste fokusera på att lära in ett arbetssätt och användandet av 

artefakter innan de kan fokusera på laborationernas syfte. Vilket kan resultera till en längre 

och mer komplicerad inlärning där vissa fakta kunskaper kan förloras på vägen. Szybeck 

(2002) menar att en elev med hjälp av sina artefakter kan påverka händelseförloppet och 

därför vidga och förändra sin omvärld och därmed sin egen inlärning. Eleverna lever och 

samtalar med andra vilket leder till en socialitet och är därmed en utgångspunkt för alla 

värderingar och all kunskap och vidare inlärning. Det är en inlärnings process i sig att lära sig 

behärska artefakterna. 
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En flicka som inte tidigare haft NTA har visat sig mycket duktig och det verkar inte vara till 

en nackdel för henne att hon inte mött NTA. Hon söker ganska mycket stöd hos lärarna i 

början men växer under observationstiden in i en säkrare roll. De eleverna som inte har haft 

NTA och inte har lika mycket drivkraft har däremot en längre väg att gå. Dessa elever kan 

förlora mer på skillnaderna i tidigare erfarenheter, eftersom de känner sig redan sämre än 

andra och kan heller inte förstå arbetssättet som möter dem i laborationssalarna. Medan de 

med mindre egen drivkraft som haft NTA visar på att de faktiskt hittat ett område där de kan 

arbeta och vara aktiva och använda sina inlärda artefakter. De kommer till sin rätt och känner 

sig duktiga och är trygga i det de gör under laborationer. Gisselberg (2001) skriver att elever 

kan ha svårt att bryta invanda mönster och föreställningar och menar att undervisningen bör 

bygga på korrekta ord, begrepp och relationer i ett tidigt skede. Likaså Eskilsson (2001) 

menar att naturvetenskapligundervisning ska införas tidigt för att ge bättre förutsättningar 

inför kommande undervisning och förståelse. Han menar att detta underlättar eftersom att 

eleverna har bättre förutsättningar att använda sin fantasi tidigare och i och med det kan 

fokusera mer på lärarens syfte med undervisningen. 

 

 

Slutdiskussion 

Undersökningen i denna studie är relativt liten och begränsad med tanke att det är enbart två 

klasser, sammanlagt 44 elever som ingår i observationerna. För att kunna dra slutsatser skulle 

behövas en vidare omfattning och en studie genomförd på ett flertal platser och skolor.  

 

För att kunna ta sig an den naturvetenskapliga undervisningen på ett utvecklande sätt behöver 

eleverna ha kunskap om olika förhållningssätt så att de kan ta sig an de ålagda uppgifterna. 

För att kunna utveckla sin naturvetenskapliga kompetens behöver eleverna till en början förstå 

och senare även kunna använda det naturvetenskapliga språket. Förhållningssätt i likhet med 

intresse och arbetsmetoder är grundläggande för att nå en naturvetenskaplig kunskap. Vi tror 

att språket följer naturligt i denna lärandemiljö. Genom lärares användning av ett korrekt 

språkbruk i undervisningen leder det till att eleverna skapar en förståelse för vad orden har för 

innebörd och på så sätt även en förmåga att se dess betydelse i större sammanhang. Om 

eleverna skapar en förståelse för de ord och begrepp som används i naturvetenskapen anser vi 

att användningen av ett korrekt språkbruk snart anammas av de elever som känner sig säkra i 

den naturvetenskapliga diskursen. Förhållningssätt, språkförståelse och språkbruk hänger 
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således ihop, för att förstå och utveckla ett eget naturvetenskapligt språk måste eleverna ha ett 

positivt förhållningssätt och ett intresse för naturvetenskapen.  Intresset och nyfikenheten för 

naturvetenskapen skapas av en positiv och stimulerande undervisning som i sin tur bidrar till 

att skapa ett förhållningssätt. Undervisning inom det naturvetenskapliga området bör därför i 

ett tidigt stadium genomföras på ett sätt som motiverar och intresserar elever i att lära sig 

arbetsmetoder och förhållningssätt som gynnar senare studier. Lärare bör använda ett språk 

som skapar möjligheter för eleverna att ta till sig och lära nya ord och begrepp utan att på så 

sätt göra undervisningen för komplicerad och därmed tråkig för eleverna. Vi tror att ju 

tidigare eleverna får möjlighet att utmanas och utveckla sin naturvetenskapliga nyfikenhet 

desto tidigare är de mottagliga för ett korrekt språkbruk och därmed ökade möjligheter inom 

ämnesområdet.  

 

Resultaten i denna studie visar tendenser att elever som har mött NTA under tidigare skolår 

har lättare att komma in på den arena som naturvetenskapliga undervisningen utgör när de 

kommer till skolundervisningen i de senare åren. Eleverna är inte rädda för laborationer, har 

strukturer och arbetsmetoder att följa. Dessa elever har visat sig ha en större förståelse för 

begrepp och arbetsmetoder som används. Det har i undersökningen inte framkommit att 

elever som har arbetat med NTA har en markant bättre språkanvändning men däremot kan vi 

urskilja tendenser till att de har en bättre förståelse för de ord och begrepp som används i 

undervisningen. Eleverna har visat sig ha arbetsmetoder och struktur att falla tillbaka på och 

många av eleverna har en bild av och en förhoppning om hur naturvetenskaps- 

undervisningen ska se ut i de senare skolåren. Dessa elever kan fokusera på lärarens syfte i 

undervisningen och på detta sätt ta till sig undervisningen på en annan nivå. Det som anses 

positivt är att elever som arbetat med NTA hjälper de elever som inte har samma 

förutsättningar och som har lite sämre egen drivkraft. De elever som inte har arbetat med 

NTA men som anses starka och ambitiösa klarar av att komma ifatt de andra eleverna på egen 

hand. De påverkas inte i lika hög grad av att haft mindre eller ingen naturvetenskap i de lägre 

åren. Det har även synts att det tidiga NTA arbetet stärker elever som har andra problem dessa 

elever känner sig ofta något underlägsna men med lite mer erfarenhet av naturvetenskap kan 

de få chansen att känna sig duktiga inför de andra eleverna. 

 

Att arbeta med naturvetenskap i de lägre åldrarna borde vara en självklarhet vare sig det 

handlar om NTA eller andra undervisningsmetoder. Det är självklart att de elever som får 

möta en strukturerad korrekt naturvetenskaplig baserad undervisning i de lägre åren har ett 
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försprång när de kommer till år 7 gentemot de elever som inte fått denna chans. NTA 

möjliggör en god förberedande naturvetenskapsutbildning i de lägre skolåren som kan 

förbereda eleverna inför naturvetenskapsundervisningen i grundskolans senare år. Om det 

som enligt läraren tar de fyra första kurserna i år 7 för att lära sig arbetsmetoderna för de 

elever som inte är vana vid arbetssättet. Kommer de elever som inte arbetat med NTA sedan i 

fatt de andra eleverna eller bidrar det till att öka eller minska skillnaderna? 

 

Det vore intressant att observera dessa elever under hela deras resterande tid i grundskolan. 

Detta skulle ge möjlighet att följa elevernas utveckling i förhållningssätt, språkanvändning 

och språkförståelse under en längre tid samt se om NTA har haft en positiv inverkan på 

elevernas kunskapssökande. Vidare studier skulle även ge förutsättningar att studera hur 

elever som inte arbetat med NTA tidigare tar sig an laborationer och använder nyvunna 

artefakter under en längre tidsperiod. Utvecklar dessa elever redan i år 7 de metoder och 

artefakter som kunskapsmässigt saknas i jämförelse med de elever som tidigare har haft NTA 

eller har elever som arbetat med NTA ett större respektive mindre försprång än vad vår studie 

kunnat påvisa? 
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Bilaga 1 

Intervjumanualen 

Vad har du för uppfattning om NTA? 

Varför? 

Ser du några skillnader nu jämfört med när NTA startade? 

Upplever du några skillnader mellan de elever som har arbetat med NTA och de elever som 

inte har arbetat med NTA gällande: 

- Förhållningssätt 

- Språkanvändning 

- Språkförståelse 

- Interaktion elev-elev lärare-elev 

Påverkar NTA din undervisning? 

Hur ser du på framtiden och NTA? 
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