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_______________________________________________________ 

Syftet för föreliggande studie var att fördjupa kunskaperna om hur grundlärare i 

årskurs 1-3 arbetar med NTA. Syftet uppnåddes genom kvalitativa metoder där fem 

grundlärare som använder sig av NTA i NO-undervisningen intervjuades. Studiens 

resultat visade att samtliga grundlärare använder NTA i sin NO-undervisning på 

liknande sätt. Grundlärarna i studien utgår från NTA:s upplägg i sin planering och 

arbetar med andra mer teoretiska läromedel utöver arbetet med NTA. Samtliga 

grundlärare använde sig främst av NTA för att öka intresset för NO hos eleverna samt 

för att eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt. Resultatet kopplat till 

tidigare forskning visade på möjliga utvecklingsområden gällande implementeringen 

av teoretiska läromedel i arbetet med NTA. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: NTA, Naturvetenskap och Teknik för alla, NO-undervisning, Grundskola  
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1.1 Inledning 
Många kommuner erbjuder möjligheten att använda sig av NTA -Naturvetenskap 

och teknik för alla- som utvecklats av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien. Syftet med NTA är att erbjuda ett konkret stöd och 

ett undersökande arbetssätt. Arbete med NTA tar stöd i läroplanens centrala innehåll 

samtidigt som det ger möjlighet att utveckla elevernas praktiska färdigheter (NTA 

Skolutveckling, 2016). Svensson (2011) visar på vilken påverkan NTA kan ha på 

elevernas begreppsuppfattning, intresse och självskattning. Studien visar att 

grundlärarnas sätt att arbeta med NTA kan ha både positiva och negativa effekter på 

elevernas måluppfyllelse av kunskapskraven, framförallt gällande 

begreppsuppfattning. Studien kritiserar NTA genom att framhålla att vissa områden 

inom NO gynnas av NTA medan vissa områden missgynnas. Enligt Psillos och 

Niedderer (2002) finns det en risk att de teoretiska kunskaperna inte tillämpas i 

arbetet med laborationer vilket kan bidra till att lärandemålen för NO-ämnena inte 

uppnås. Med detta dilemma i åtanke skapas en fundering över hur grundlärare 

använder sig av NTA i samband med övrig NO-undervisning. Genom föreliggande 

studie vill vi studera grundlärares arbete med NTA.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om hur grundlärare i 

årskurs 1-3 arbetar med NTA.  

Syftet uppfylls genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 Hur arbetar grundlärare med NTA? 

 Hur ser relationen ut mellan kunskapskraven och grundlärares arbete med 

NTA? 

2. Bakgrund 
I avsnittet bakgrund redogörs för relevanta begrepp och hur de definieras i studien. 

Här redogörs även för resultat av tidigare forskning samt rådande styrdokument med 

relevans för studiens resultatdiskussion. Studiens resultatanalys tar sin utgångspunkt 

i det pragmatiska synsättet som redogörs under rubriken teoretisk bakgrund. 

2.1 Begrepp och definitioner 
NTA –  

NTA är ett undersökande tematiskt arbetssätt och läromedel som erbjuder ett 

komplett experimentmateriel för arbete i helklass. NTA är utformat som ett tematiskt 

arbete där skolorna får ta del av olika lådor med olika teman. Varje tema pågår under 

8-10 veckor och är utvecklat för att eleverna ska bygga upp ett naturvetenskapligt 

kunnande utifrån egna erfarenheter.  

”NTA bygger på ett vetenskapligt arbetssätt genom att arbeta på forskarens sätt med 

en frågebaserad, undersökande metodik. [---] NTA bygger på att eleverna ställer 

frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och 

dokumenterar sitt arbete och sina resultat” (NTA skoluveckling, 2016). 

http://www.ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/Arbetssatten-i-NTA-teman/
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Varje låda inom NTA är utformad för att uppnå en del av det centrala innehållet i 

läroplanen. Till varje låda medföljer en lokal pedagogisk planering där det finns en 

beskrivning av vilka mål och syften lådan uppfyller. Grundlärarna genomgår en 

specifik utbildning för varje låda.  

De lådor som är anpassade för 1-3 är: 

 Jämföra och mäta 

 Fast eller flytande 

 Förändringar 

 Balansera och väga 

 Testa teknik 

 Jord 

 Fjärilars liv 

 Rymden 

NO-ämnen –  

I föreliggande studie benämns fysik, biologi, kemi och teknik som NO-ämnen. 

Timplanen för NO-ämnena i grundskolan är 800 timmar vilket motsvarar ca.30 

minuter i veckan per ämne (Skolverket, 2016). 

Teoretiska kunskaper –  

Begreppet teoretiska kunskaper syftar i föreliggande studie till faktakunskaper och 

begrepp som är viktiga för att förklara och förstå naturvetenskapliga processer. 

Praktiska kunskaper –  

Begreppet praktiska kunskaper syftar i föreliggande studie till kunskaper om hur man 

arbetar med och tillämpar laborativa metoder genom ett naturvetenskapligt 

arbetssätt.  

Naturvetenskapliga arbetssätt –   

Ett strukturerat arbetssätt i olika steg som syftar till att lösa problem och hitta svar. 

Antalet och ordningen av stegen kan variera beroende på undersökning. Dock finns 

det steg som är ofta förekommande i de flesta undersökningar. Dessa steg är att 

formulera ett problem, det vill säga vilken fråga man vill ha svar på. Observera ett 

fenomen som väcker nyfikenhet och vilja att undersöka problemet. Formulera en 

hypotes, ett möjligt svar på frågan som ska prövas. Testa en hypotes, genomförande 

av experiment och egna undersökningar. Empiri, samla in data som sedan ska tolkas. 

Till sist dras en slutsats baserat på de resultat man fått fram som sedan jämförs med 

hypotesen (Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée, 2014).  

PULS NO-boken –  

Grundlärarna i studien framhåller i intervjuerna att de använder sig av PULS NO-

boken i sin NO-undervisning utöver användandet av NTA. PULS är ett läromedel 

med utgångspunkt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Grundboken innehåller följande områden- rymden, jorden, årstidsväxlingar, 

djur och växter, kretslopp, enkla näringskedjor, luft, vatten, olika material och 
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människokroppen. Innehållet ger grundläggande fakta om kemi, biologi och fysik. 

Till grundboken hör en arbetsbok. Arbetsboken lyfter viktiga begrepp och ord som 

står i grundboken. Arbetsboken är ett medel för repetition av grundbokens innehåll. 

Uppgifterna i boken består av bland annat rebusar, korsord och kluriga frågor 

kopplade till grundbokens innehåll (Nok.se). 

2.2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi redogöra för tidigare forskning både inom NTA men 

även studier som behandlar liknande arbetssätt som NTA samt måluppfyllelse av 

kunskapskrav.  

Longitudinal impact of an inquiry-based science program on middle school 
students’ attitudes toward science (Gibson och Chase, 2002) beskriver vikten av ett 
frågebaserat arbetssätt där eleverna får söka svar på sina egna frågor. Gibson och 
Chase beskriver en undersökning av två grupper som arbetade utifrån olika 
arbetssätt. I ena gruppen fick eleverna ta del av ett frågebaserat arbetssätt som 
använde naturvetenskapliga arbetssätt och kritiskt tänkande. I andra gruppen 
genomfördes ett traditionellt faktabaserat arbetssätt. Resultatet visade att elever i den 
första gruppen uppvisade ett mer positivt kunskapsresultat i jämförelse med eleverna 
i den andra gruppen. Studien visade även att eleverna som arbetade med det 
frågebaserade arbetssättet hade en mer positiv attityd till NO och ett ökat intresse för 
naturkunskap. 
 
I studien Laborativt arbete i skolans senare år (Högström, 2009) framhålls att 

lärare använder sig av laborativa arbetssätt i sin undervisning men att målen med 

laborationerna inte alltid är tydliga. Studien pekar på att elevernas uppfattning om 

laborativt arbete är att lära sig de naturvetenskapliga arbetssätten och att en del 

kunskapskrav laborationerna ämnar att uppnå ibland går förlorade. Det framhålls att 

eleverna sällan förstår kopplingen mellan det laborativa arbetet och övrig 

undervisning i naturkunskap. Studien beskriver att laborativt arbete kan hjälpa 

eleverna att förstå det naturvetenskapliga arbetssättet samtidigt som de lär sig 

naturvetenskapliga kunskaper. Dock sker detta lärande endast om läraren är tydlig 

med vilka mål laborationen ska uppfylla.  

”Det är inte självklart att det laborativa arbetet i sig medför att eleverna förstår ett 

visst naturvetenskapligt innehåll, eleverna behöver hjälp att se vad som är avsett att 

se.” 

En annan aspekt av laborationer som uppmärksammades i studien var att syftet med 

lärandet av laborationer ofta kan gå förlorad och ersättas med ett syfte av att enbart 

skapa ett intresse för NO-ämnena hos eleverna. 

Ger NTA eleverna en större begreppsuppfattning? (Svensson, 2011) är en kvantitativ 

studie som genom enkäter undersökt elevers begreppsuppfattning, intresse och 

självskattning gällande NO-ämnena. Studien jämför elever som arbetat med NTA och 

elever som inte arbetat med NTA för att se hur det påverkar deras 

begreppsuppfattning, intresse och självskattning. Resultatet visar att elever som 

arbetar med NTA tillägnar sig en ökad begreppsuppfattning inom kemi än elever som 
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inte arbetar med NTA. Begreppsuppfattningen inom, biologi, fysik och teknik är 

likvärdig mellan elever som arbetar med NTA och elever som inte arbetar med NTA. 

Dock framhöll studien att elever som arbetar med NTA visade högre kunskaper inom 

ett fåtal specifika områden i biologi men bristfälliga kunskaper inom andra områden. 

Studien framhåller även att elever som arbetar med NTA svarar mindre 

naturvetenskapligt inom vissa områden än elever som inte arbetat med NTA. 

Svensson (2011) reflekterar över huruvida NTA kan bidra till att delar som inte 

behandlas i NTA inte ges det utrymme i NO-undervisningen som är nödvändigt för 

att uppnå lärandemålen. 

Issues and Questions Regarding the Effectiveness of Labwork (Psillos, & Niedderer, 

2002) undersöker effektiviteten av laborationer i NO-undervisningen genom att 

observera huruvida elever använder sig av vetenskapliga begrepp under laborationer. 

Studien framhåller vikten av att lärarna gör eleverna medvetna om vilka lärandemål 

laborationerna ska uppnå. Resultatet av studien visar även att lärandemålen för NO-

undervisningen inte endast kan uppnås genom laborationer. Då fokus läggs på de 

praktiska kunskaperna vid laborationer lämnas lite tid åt elevernas egna reflektioner. 

Bristen av reflektioner leder till att förståelsen för sambandet mellan laborationerna 

och de teoretiska kunskaperna minskar. 

2.3 Rådande styrdokument 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) syftar 

undervisning i de naturorienterande ämnena till att ge eleverna möjlighet att både 

ställa och söka svar på frågor. Genom att låta eleverna genomföra egna 

undersökningar och ta del av andra typer av källor ökar kunskaperna i de 

naturorienterande ämnena. Läroplanen framhåller att ett sådant arbetssätt bidrar till 

att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande och en förståelse för användningen av 

naturvetenskapliga arbetssätt. Läroplanen framhåller även att ”lärarna ska sträva 

efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former” samt 

att ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet”. NO-undervisningen ska enligt läroplanen syfta till att eleverna både ska 

använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt genomföra 

systematiska undersökningar.  

Undervisningen i de naturorienterande ämnena för årskurs 1-3 ska behandla följande 

delar:  

 Året runt i naturen 

 Kropp och hälsa 

 Kraft och rörelse 

 Material och ämnen i vår omgivning 

 Berättelser om natur och naturvetenskap 

 Metoder och arbetssätt 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet menar att skolan måste ta hänsyn till barnets 

erfarenheter där kunskapsinlärningen måste bygga på barnets förkunskaper 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Denna syn på kunskapsinlärningen styrks även av 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets syn på undervisning 

(2011). 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

3. Metod 
Brymans (2011) råd kring kvalitativa studier har legat till grund för val av 

datainsamlingsmetod, urval och analysmetod.  

3.1 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna valdes intervjuer med 

grundlärare som en kvalitativ datainsamlingsmetod. Metoden valdes då syftet är att 

fördjupa kunskaperna om hur grundlärare i årskurs 1-3 arbetar med NTA. 

Frågeställningarna syftar således inte till att få statistiska svar utan syftar till att 

kvalitativt beskriva lärarnas användning av NTA. Valet att genomföra intervjuer 

gjordes även då syftet är att undersöka hur grundlärarna arbetar med NTA generellt 

snarare än att observera hur de arbetar med det vid ett specifikt tillfälle. Intervjuer 

ökar möjligheten till att få detaljerade svar samt möjlighet att ställa följdfrågor. 

Intervjuerna är semistrukturerade då de baseras på ett fåtal öppna grundfrågor som 

strukturerar upp intervjuerna samtidigt som de ger utrymme för intervjupersonens 

egna uppfattningar och tolkningar. För att hålla fokus på syftet med studien och få 

relevanta svar ställs följdfrågor som leder intervjuerna mot syftet.  

Följande intervjufrågor ligger till grund för intervjuerna: 

 Hur använder du dig av NTA i undervisningen? 

 Hur ser din NO-undervisning ut utöver NTA? 

 Hur förhåller du dig till kunskapskraven i relation till arbetet med NTA? 

Vid intervjuerna används ljudupptagning då Bryman (2011) förklarar att det kan vara 

relevant för studien både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. 

Ljudupptagningen underlättar även sammanställningen av resultatet samt minskar 

risken för feltolkningar.  

För att kunna föra en diskussion av studiens resultat har vi studerat tidigare 

forskning gällande NTA, laborationer och naturvetenskap för att utveckla vår 

kunskap kring ämnet.  

3.2 Urvalsmetod 
För att få ett jämförbart resultat valdes utbildade grundlärare som har samma 

utgångspunkt gällande läroplanens innehåll. Då studien syftar till att undersöka 



9 
Självständigt arbete 1  Fanny Blomberg 
OAU093  Malin Engström 
 
 
grundlärarnas arbete med NTA samt fördjupa kunskaperna om hur användningen av 

NTA kan utvecklas är valdes intervjupersoner som använder sig av NTA i NO-

undervisningen. På grund av tidsramen begränsades antalet deltagare. För att ändå få 

en relativt representativ och jämförbar bild av hur grundlärare arbetar med NTA 

valdes intervjupersoner från olika skolor. Dessa skolor valdes utifrån tillgängligheten 

samt tidigare samarbete med författare till föreliggande studie. Vid urvalet användes 

ett kedjeurval där den första kontakten skedde med de grundlärare som kontaktats 

vid tidigare samarbeten. Dessa grundlärare användes sedan för att få kontakt med 

ytterligare grundlärare som uppfyllde samma kriterier som ovan (Bryman, 2011). 

3.3 Genomförande 
Deltagarna i studien tillfrågades om deltagande via ett informationsbrev som innehöll 

information om studiens syfte, intervjupersonernas roll i studien, intervjuernas 

upplägg samt de forskningsetiska reglerna. Informationsbrevet skickades ut till åtta 

grundlärare. Därefter kontaktades vi av fem grundlärare som var villiga att delta och 

bestämde tillsammans tid och plats för enskilda intervjuer. Vi deltog båda två vid 

intervjuerna som genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. Intervjuerna 

genomfördes i en ostörd miljö. Vid intervjuerna användes ljudupptagning samt 

papper och penna för egna anteckningar. Resultatet av intervjuerna jämfördes sedan 

i förhållande till tidigare forskning under rubriken resultatdiskussion för att se 

möjliga utvecklingsområden med grundlärarnas arbete med NTA.  

3.4 Analysprocess 
Efter intervjuerna lyssnade vi igenom och transkriberade svaren av varje intervju. Vid 

transkriberingen uppmärksammades intervjupersonernas betoningar och tonlägen 

för att urskilja vad som poängterades i svaren. Anteckningarna som fördes under 

intervjuerna användes vid sammanställningen om det tillförde mer information än 

vad som framkom under transkriberingen. Sådan information var exempelvis 

information som framkom efter avslutad ljudinspelning. För att sammanställa 

transkriberingen utgick vi från intervjufrågorna och färgkodade intervjupersonernas 

svar för att se likheter och skillnader i svaren. Färgkodningen användes vid 

resultatredovisningen för att skapa en struktur med forskningsfrågorna som grund. 

Det hermeneutiska synsättet användes när resultatet tolkades utifrån studiens syfte 

samt vid tolkningen av tidigare forskning inom liknande områden. Det 

hermeneutiska synsättet innebär att det vid tolkningen av en text ska tas hänsyn till 

både delar av materialet samt materialet i sin helhet vilket vi har utgått från i vår 

tolkning av resultatet (Bryman, 2011). Därefter jämfördes och analyserades resultatet 

i förhållande till tidigare forskning för att se möjliga utvecklingsområden gällande 

grundlärarnas arbete med NTA.  

3.5 Etiska forskningsregler 
Vid insamling av data har denna studie utgått från individskyddskravet som innebär 

att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Individskyddskravet innehåller fyra allmänna huvudkrav som forskarna 

måste ta hänsyn till. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
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deltagare i undersökningen ska informeras om forskningsstudiens syfte samt deras 

egen roll i undersökningen.  De ska även informeras om att deltagande i studien är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Ingen 

information ska undanhållas. Samtyckeskravet innebär att det för deltagande i 

studien ska finnas ett samtycke att delta. I de fall där deltagaren är under 15 år ska 

samtycke även ske från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagande i studien till största möjliga mån ska vara anonyma samt att inga 

obehöriga kan ta del av eventuella personuppgifter. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlas in endast ska användas för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

Deltagare i föreliggande studie har tagit del av ovan nämnda krav genom 

informationsbrev samt muntlig kommunikation. Deltagarna har informerats om 

fullständig anonymitet då varken namn på kommun, skola eller deltagare nämns i 

studien. De har även informerats om studiens publicering och möjlighet att ta del av 

denna. 

4. Resultat och analys 
Resultatet presenteras först genom en enskild beskrivning av varje intervju. 

Grundlärarna benämns med fingerade namn. För att stärka grundlärarnas svar har vi 

valt ut citat utifrån forskningsfrågorna. Därefter presenteras en kort 

sammanställning där viktiga delar av samtliga svar sammanfattas utifrån vad vi anser 

vara relevant till resultatdiskussionen.     

4.1 Grundlärarnas svar 
4.1.1 Amanda 

Arbetar med ett tema inom NTA i årskurs 1, två teman i årskurs 2 och ett tema i 

årskurs 3. Har tillsammans med kollegor skapat ett schema för vilka lådor som ska 

användas i de olika årskurserna. Detta schema är upplagt för att få med stora delar av 

NO-ämnenas centrala innehåll i läroplanen. Amanda arbetar med NTA för att få in 

det praktiska arbetet i NO-undervisningen. Arbetet med NTA sker en timme i veckan 

och övrig NO-undervisning en timme i veckan. Vid arbete med NTA följs till stor del 

det strukturerade upplägget lärarhandledningen har. Amanda anser att den stora 

fördelen med NTA är det färdiga materialet som ger eleverna möjlighet att arbeta 

praktiskt.  

Amanda utvecklar uppdragen inom NTA under tidens gång. Ett exempel på 

utvecklande av uppdrag kan vara att lägga till moment utifrån eget och elevernas 

intresse. NTA ses som ett fristående ämne men delar undervisningstimmar med övrig 

NO-undervisning. NTA utgör strukturen för NO-undervisningen. Det centrala 

innehåll som inte täcks av NTA-lådorna täcks upp genom temaarbeten utformade 

utefter de områden som saknas inom NTA.  

Det är ju flera centralt innehåll i NO, de bakar vi upp med temaarbeten som vi gör med 

naturen och växter och allt vad det är man ska titta på. NTA är ett fristående ämne som har 

en egen plats på schemat.  
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(Citat från Amanda) 

 

Till dessa temaarbeten används grundboken från läromedlet PULS eller praktiska 

aktiviteter utöver NTA så som exkursioner. Amanda använder sig även av PULS 

kopplat till NTA om det finns delar som är relevanta och som kompletterar innehållet 

i NTA- lådorna. I övrigt används inget teoretiskt arbetssätt i samband med NTA. Är 

dock noggrann med att förklara för eleverna vilka kunskapskrav inom No-ämnena 

respektive NTA-låda ska behandla. 

4.1.2 Sofia 

Arbetar med ett tema inom NTA i årskurs 1, två teman i årskurs 2 och ett tema i 

årskurs 3. Följer ett fast schema över vilka lådor som ska användas i de olika 

årskurserna. Schemat är utformat för att få med stora delar av NO-ämnenas centrala 

innehåll i läroplanen. Sofia arbetar med NTA för att låta eleverna utveckla ett 

naturvetenskapligt arbetssätt samt arbeta praktiskt. Hon anser att NTA är ett bra 

läromedel med komplett material och tydliga instruktioner att följa. Arbete med NTA 

sker ibland under långa perioder med ett tillfälle i veckan där en timme ägnas åt NTA 

och en timme ägnas åt övrig NO-undervisning. Arbete med NTA sker dock oftast 

intensivt i ca 2-3 veckor beroende på vad lådan innehåller och vilka uppdrag som ska 

utföras. Arbetsgången med NTA är som tidigare skrivet för det mesta intensivt men 

vid lådor som exempelvis fjärilars liv måste arbetsgången ske under en längre period 

då tiden det tar för fjärilarna att utvecklas inte kan påverkas. Det intensiva arbetet 

innebär att annan undervisning läggs åt sidan och fokus ligger på NTA-lådorna vid 

flertal tillfällen i veckan. Anledningen till det intensiva arbetet är att kunna 

strukturera och förbereda planeringstiden på ett effektivt sätt. Sofia följer vid arbete 

med NTA det strukturerade upplägget lärarhandledningen har men plockar bort de 

uppdrag som av olika anledningar inte känns relevanta. Lägger även ihop uppdrag 

som känns liknande och ändrar upplägget av dokumentationen om det känns 

relevant. NTA är ett ämne utöver den övriga NO-undervisningen och strukturen för 

övrig NO-undervisning utformas efter NTA-lådornas innehåll. Hon kan vid vissa 

tillfällen arbeta med ett tema inom NTA parallellt med ett annat tema inom den 

övriga undervisningen. Detta styrks av citaten nedan.  

Om jag skulle ha tillexempel lådan fjärilars liv då jobbar vi ju med det just då sen 

har vi kanske gjort någonting annat innan, kanske jobbat med kroppen. Vi gör det 

ju som teman. 

Ibland har jag en NTA-låda som löper över hela terminen, så att vi gör det en gång i 

veckan och då kan jag ju samtidigt kanske ha någonting annat på gång. Kroppen 

eller, vi kanske både jobbar med fjärilars liv och kroppen. 

(Citat från Sofia) 

Sofia utgår från de lokala pedagogiska planeringar som NTA erbjuder. Utefter det 

skapas egna lokala pedagogiska planeringar som kompletterar innehållet i NTA för 

att uppnå kunskapskraven.  
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Kompletterar de områden som ej täcks upp av NTA genom teoretiskt arbete i 

grundboken PULS. Kopplar även teoretiska arbetssätt i arbetet med NTA genom att 

föra in grundboken PULS om möjligt. I övrigt kopplas inte arbetet med puls in i 

arbetet med NTA. 

4.1.3 Emma 

Arbetar med ungefär en NTA-låda per läsår. Lådorna väljs utifrån de lådor skolan har 

tillgång till och som kompletterar den övriga NO-undervisningen. Arbete med NTA 

sker för att få in ett naturvetenskapligt arbetssätt i NO-undervisningen. Emma Anser 

att NTA är ett bra läromedel som stämmer väl överens med läroplanen och som 

erbjuder en komplett klassuppsättning med material. Vanligtvis schemaläggs en 

timme i veckan med NTA och en timme i veckan med övrig NO-undervisning. 

Justerar dock timplanen för NO och teknik utefter lådornas innehåll. Justeringen 

innebär exempelvis att det under höstterminen är inlagt fler tekniktimmar än vad 

timplanen omfattar och att dessa timmar reduceras från vårterminen. Vid arbete med 

NTA följs det strukturerade upplägget lärarhandledningen har men hoppar över de 

uppdrag som inte känns givande. 

Emma kompletterar då lådan knyter an till andra områden inom NO genom att föra 

in grundboken PULS i arbetet med NTA. Denna komplettering är dock inte vanligt 

förekommande då NTA-lådorna väljs ut för att täcka upp det som saknas i den övriga 

NO-undervisningen och inte för att koppla samman teoretiska arbetssätt med NTA:s 

praktiska arbetssätt.  

Ibland knyter kanske lådan an till andra saker som man jobbar i inom NO och då 

brukar vi kunna komplettera så vi läser något teoretiskt i NO-boken som hör ihop 

med lådan. Men ganska ofta är det så att vi väljer NTA så att det är de bitarna vi 

saknar i det övriga. 

(Citat från Emma) 

Presenterar NTA som ett eget arbetsområde och tar upp de mål som ska uppnås. 

Förtydligar inte kopplingen mellan NTA och NO för eleverna. 

Jag tror inte vi har tryckt så mycket på vilka lärandemål som ska uppnås när vi arbetar med 

NTA. Inte jag i alla fall. Vi pratar mer om de saker som är mer specifika för just NTA, det här 

med förutsägelser och sådant.  

(Citat från Emma) 

4.1.4 Lisa 

Arbetar med ett tema inom NTA i årskurs 1, tre teman i årskurs 2 och ett tema i 

årskurs 3. Följer ett schema för vilken låda som ska behandlas i vilken årskurs. 

Schemat är bestämt av föregående NTA-lärare. Arbete med NTA sker för att låta 

barnen uppleva och testa på samt för att skapa ett intresse för NO hos eleverna. Lisa 

arbetar med övrig NO-undervisning en timme i veckan och NTA en timme i veckan. 

Ibland anordnas temadagar där fokus ligger på NTA. Vid arbete med NTA följs NTA:s 

upplägg utifrån lärarhandledningen. Lisa anser att NTA är bra då det ger eleverna 

möjlighet att upptäcka och testa på samt öva på att samarbeta med varandra. Vid 

arbete med NTA delas NTA-timmarna upp där halva timmen ägnas åt uppdragen och 
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halva lektionen ägnas åt diskussion och dokumentation. Anpassar dokumentationen 

utefter ålder och kunskapsnivå på aktuell elevgrupp. Lisa ansvarar för 

undervisningen i NTA för samtliga klasser i sitt arbetslag. Övrig NO-undervisning 

ansvarar respektive klasslärare för där upplägget utgår från grundboken och 

arbetsboken i PULS. 

Lisa kompletterar NTA:s upplägg genom att även arbeta med läromedlet PULS där 

både de områden som saknas i NTA samt de områden som ingår i NTA behandlas. 

PULS är således inte sammankopplat med arbetet i NTA utan är en teoretisk 

undervisning utöver NTA. Lisa anser själv att det är svårt att koppla teoretiskt 

arbetssätt till NTA.  

Enbart NTA täcker inte allt centrala innehåll utan man får ju plocka till andra saker 

också, mer teoretiska saker, men i arbetet med NTA har man ju chansen att få 

prova en del av det […] Genom NTA får jag allt material så jag kan använda det och 

barnen får ta del av det och det gör ju att de får ett intresse för NO och Teknik. 

(Citat från Lisa) 

4.1.5 Anna-Karin 

Arbetar med ett tema inom NTA per termin och ägnar ca 1-1,5 timme i veckan till 

NTA. Undantag är arbete med fjärilars liv där det blir någon form av arbete med NTA 

nästan varje dag. Har ett schema över vilka lådor som ska användas i respektive 

årskurs. Arbete med NTA sker för att skapa ett intresse för NO hos eleverna samt för 

att uppnå kunskapskraven. Vid arbete med NTA följs oftast lärarhandledningen men 

lägger till eller tar bort delar med avsikt att fördjupa kunskaperna beroende på tid 

samt elevernas förkunskaper och intresse. Anna-Karin anser att NTA har ett bra 

upplägg. 

Anna-Karin utgår från NTA i undervisningen och det som inte täcks av NTA täcks 

istället upp av övrig NO-undervisning som sker parallellt med NTA.  

Vi arbetar med NTA och övrig NO-undervisning sida vid sida. Det som det inte 

finns teman i NTA arbetar vi med på annat sätt i den vanliga NO-undervisningen. 

(Citat från Anna-Karin) 

För den övriga NO-undervisningen görs en grovplanering över tre år utifrån 

kursplanerna. Den övriga NO-undervisningen utgår inte från något läromedel utan 

tillverkar och planerar eget material till varje område utöver NTA. Anna-Karin anser 

sig även vara lyhörd för elevernas önskemål om innehåll till varje område. 

4.2 Sammanfattning av resultatet 

 Samtliga grundlärare har en liknande arbetsgång där NTA är utgångspunkten 

för NO-undervisningen. De centrala mål i läroplanen som inte behandlas i 

arbetet med NTA kompletteras genom övrig NO-undervisning.   

 Samtliga grundlärare utgår från läroplanen i valet av vilka lådor som ska 

användas. Grundlärarna anser att de genom det praktiska arbetet med NTA 

uppnår det centrala innehållet lådorna enligt NTA:s lärarhandledning ska 

behandla. 



14 
Självständigt arbete 1  Fanny Blomberg 
OAU093  Malin Engström 
 
 

 Samtliga grundlärare var positiva till NTA och framhöll att anledningen till 

varför de arbetar med NTA är främst för att arbeta praktiskt, skapa ett intresse 

för NO och att låta eleverna utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

5. Diskussion 
Under diskussionsdelen diskuteras studiens metod under rubriken metoddiskussion. 

Under rubriken resultatdiskussion diskuteras resultatet av grundlärares beskrivning 

av sitt arbete med NTA i jämförelse med tidigare forskning för att se möjliga 

utvecklingsområden. 

5.1 Metoddiskussion 
Till studien valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Vi anser att metoden uppfyllde sitt ändamål utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har genom de semistrukturerade intervjuerna fått svar på hur 

grundlärare i årskurs 1-3 arbetar med NTA. Håkansson (2013) beskriver intervjuer 

som en vanlig metod för kvalitativa studier dock framhåller han vissa nackdelar med 

metoden. En av dessa nackdelar är att intervjuer är tidskrävande vilket påverkade 

föreliggande studie då antalet deltagare vi önskat inte uppnåddes. Dock anser vi ändå 

att vi utifrån de intervjuer vi genomfört har fått fram ett underlag som är tillräckligt 

för att kunna föra ett resonemang och en diskussion. Håkansson beskriver även 

svårigheter med att sammanställa och bearbeta intervjusvaren. För att underlätta 

bearbetningen och säkerställa att svaren vi fick var jämförbara sammanställde vi den 

första intervjun innan resterande intervjuer genomfördes. På så sätt kunde 

följdfrågorna i nästkommande intervjuer utformas utifrån tidigare svar och ge ett 

jämförbart resultat. Även användningen av ljudupptagning underlättade 

sammanställningen då vi vid transkriberingen hade möjlighet att vid flertal tillfällen 

gå tillbaka och lyssna på vad som framkom i intervjun. Sammanställningen utgår 

därför fullständigt utifrån intervjupersonernas svar och inte utifrån våra egna 

tolkningar eller uppfattningar. Bryman (2011) förklarar aspekter att ta hänsyn till när 

man använder det hermeneutiska synsättet vid tolkningar. Han belyser bland annat 

att man bör vara uppmärksam på om svaren som ges påverkas av upphovsmannens 

intressen och värderingar. Han belyser även risken att tolkningen påverkas av de 

fördomar och förkunskaper uttolkaren besitter. Båda dessa aspekter har 

uppmärksammats under arbetet med studien då vi strävat efter att ta en objektiv roll 

vid tolkningen av både intervjusvar och tidigare forskning. För att hålla en objektiv 

roll vid sammanställningen och resultatanalysen försökte vi se på svaren neutralt och 

inte med egna ogrundade värderingar. Vår studie syftar dessutom inte till att finna 

någon absolut sanning vilket är i enlighet med det hermeneutiska synsättet. Av dessa 

anledningar anser vi att denna tolkningsmetod uppfyller sitt syfte. Valet att delta 

tillsammans vid intervjuerna gjordes för att kunna se på svaren från fler perspektiv 

vilket vi anser kan ha bidragit till följdfrågor som gett en mer egentlig bild av lärarnas 

arbete med NTA.    
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5.2 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Bryman (2011) poängterar att en kvalitativ studie är ofta icke generaliserbar. Det vill 

säga att en kvalitativ studie inte är representativ för en större population än urvalet. 

Föreliggande studie kan därför endast generaliseras för de grundlärare som deltagit i 

studien. Följdfrågorna syftade till att minska risken för misstolkningar genom att leda 

intervjupersonerna tillbaka till den ursprungliga frågan. Deltagarna påverkades 

således inte av vinklade följdfrågor som ställdes för att få det svar som önskades. Vid 

intervjuerna deltog båda forskarna vilket i kombination med ljudupptagning och 

transkribering gör att risken för feltolkningar av intervjupersonernas svar minskas. 

Dessutom minskar risken för att forskarnas egna åsikter och värderingar tolkas in i 

svaren. Tillförlitligheten i det avseendet bibehålls därför. Intervjupersonerna har fått 

information om anonymiteten för deltagande i studien. Denna information gör att 

intervjusvaren blir mer tillförlitliga då intervjupersonerna inte påverkas av studiens 

publicering.  

5.3 Resultatdiskussion 
Studien visar att grundlärarna använder sig av NTA för att få in praktiskt arbete och 

ett naturvetenskapligt arbetssätt i NO-undervisningen. Det används även för att 

skapa ett intresse hos eleverna. Grundlärarnas sätt att se på NTA kan kopplas till 

Gibson & Chase (2002) som säger att ett frågebaserat arbetssätt både ökar elevernas 

praktiska kunskaper samt ökar intresset för NO-ämnena. Ökat intresse av NO-

ämnena är även ett syfte som läroplanen (lgr11) framhåller. I kunskapskraven står att 

”utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet”.  

Högström (2009) framhåller också laborativt arbete som ett sätt att öka intresset och 

utveckla naturvetenskapliga arbetssätt hos eleverna. Dock framhåller studien att 

laborativt arbete även kan göra så att de teoretiska kunskapskrav NO-undervisningen 

ska innehålla blir åsidosatta till förmån för utveckling av intresse och arbetssätt. Vår 

uppfattning av resultatet i föreliggande studie är att grundlärarna påstår att de 

uppnår kunskapskraven i läroplanens centrala innehåll för NO-ämnena genom arbete 

med NTA. Dock arbetar de främst med NTA för att få in ett naturvetenskapligt 

arbetssätt och praktiska färdigheter. Denna uppfattning grundas på grundlärarnas 

beskrivning av sitt arbete med NTA. De flesta av grundlärarna utgår från NTA i sin 

NO-undervisning och kompletterar inte NTA-lådan med annat material eller 

läromedel om NTA-lådan täcker det centrala innehållet. Samtidigt framhöll alla 

lärare att den främsta anledningen till arbete med NTA var att skapa ett intresse samt 

låta eleverna utveckla det naturvetenskapliga arbetssättet, vilket innebär kunskaper i 

hur man ställer hypoteser, dokumenterar etc. Vår fundering är då att om fokus läggs 

på att utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt och skapa ett intresse hos eleverna, 

erhåller eleverna de teoretiska kunskaperna samtidigt eller blir de kunskaperna 

åsidosatta? Högström (2009) förklarar att laborativt arbete kan gynna både intresse, 

ett naturvetenskapligt arbetssätt och de teoretiska kunskaperna om läraren är tydlig 

med vilka mål laborationen ska uppnå. Högströms (2009) studie framhåller att elever 

i många fall inte förstår att laborationerna kan ha fler mål än att tillägna sig 

laborativa kunskaper. Utifrån de svar vi fått från grundlärarna i föreliggande studie 
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samt Högströms (2009) studie kan vi göra en tolkning att det finns en risk att 

eleverna inte tillägnar sig de teoretiska kunskaperna. I resultatet framkom att endast 

en av grundlärarna i studien var tydlig med att förklara för eleverna vilket centralt 

innehåll i läroplanen de strävar att uppnå i arbetet med varje NTA-låda. Vår tolkning 

utifrån Högström (2009) samt Psillos & Niedderer (2002) är att grundläraren som 

förtydligar målen ökar chanserna till att eleverna tillägnar sig de teoretiska 

kunskaperna. Samtidigt kan vi dra slutsatsen att grundlärarna som inte förtydligar 

målen minskar chansen till att eleverna tillägnar sig de teoretiska kunskaperna som 

krävs för att uppnå kunskapskraven.  

En av grundlärarna arbetar teoretiskt i PULS med samtliga kunskapskrav i 

läroplanen även om arbetet med NTA behandlar dessa kunskapskrav. Detta medför 

att eleverna arbetar med ett flertal områden inom NO vid flera tillfällen och med 

varierande arbetssätt. Dock görs ingen koppling mellan tillfällena. Utifrån det kan vi 

anta att detta sätt att arbeta ger eleverna möjlighet att erhålla både det 

naturvetenskapliga arbetssättet genom NTA samt de teoretiska kunskaperna genom 

den övriga NO-undervisningen. Vi undrar dock om arbete med PULS i samband med 

NTA istället för utöver NTA skulle leda till att eleverna befäster kunskaperna 

ytterligare. Detta synsätt styrks även av läroplanen som säger att ”Lärarna ska sträva 

efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” Vår 

tolkning av citatet är att eleverna bör erhålla kunskaperna genom en integrering av 

olika arbetssätt. Psillos & Niedderer (2002) styrker detta sätt att se på inlärning då 

studien framhåller att eleverna bör ges möjlighet att reflektera och se relationen 

mellan de teoretiska kunskaperna och de praktiska kunskaperna i samband med 

laborationer.  

I läroplanen står även att eleverna ska utveckla sin förmåga att genomföra 

systematiska undersökningar i samtliga NO-ämnen. Genom arbete med NTA anser vi 

att detta syfte uppnås. Det står även att eleverna ska utveckla sin förmåga att använda 

begrepp, modeller och teorier för att förklara och beskriva samband. Utifrån 

resultatet i föreliggande studie tolkar vi det som att grundlärarna använder sig av 

begrepp, modeller och teorier i arbetet med NTA. Dock ställer vi oss frågande till om 

eleverna befäster dessa kunskaper till den grad att de kan använda sig av dem på egen 

hand. Grundlärarna beskriver att de arbetar med NTA för att få in det praktiska 

arbetet samt öka intresset av NO. Grundlärarna framhåller dock inte att teoretiska 

kunskaper så som begrepp, modeller och teorier är en viktig del av arbetet med NTA. 

Vår uppfattning är att grundlärarna i beskrivningen av sitt arbete med NTA anser att 

eleverna uppnår det centrala innehållet i läroplanen. Då de anser att eleverna uppnår 

det centrala innehållet innebär det även att de anser att eleverna kan använda sig av 

de teoretiska kunskaperna. Dock har grundlärarna inte nämnt de teoretiska 

kunskaperna som ett mål i deras arbete med NTA. Vi antar därför att grundlärarna 

inte tydliggör de teoretiska kunskaperna som ett mål att uppnå för eleverna. Som 

tidigare nämnts kan denna otydlighet gällande målen leda till att eleverna inte 

tillägnar sig de kunskaperna.  
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Utifrån Svenssons (2011) studie kan man föra en diskussion huruvida NTA:s upplägg 

påverkar grundlärarnas val av innehåll i NO-undervisningen. Grundlärarnas val kan i 

sin tur ha en påverkan på hur väl eleverna uppfyller kunskapskraven. Majoriteten av 

intervjupersonerna anser att de områden NTA behandlar är kompletta och 

kompletterar således inte de områden som lådorna behandlar. Samtliga grundlärare 

utgår från NTA:s upplägg och lärarhandledning och anser att de uppnått målen när 

lådan är avklarad. Svensson (2011) visar dock att trots arbete med NTA har eleverna 

bristfälliga kunskaper gällande de teoretiska kunskapsdelarna inom vissa områden. 

Vi ser ett samband mellan hur grundlärarna vi intervjuat beskriver sitt arbete med 

NTA och resultatet i studien Ger NTA eleverna en större begreppsuppfattning? 

(Svensson, 2011). Vi ser att grundlärarna anser att de uppnår det centrala innehållet 

som respektive låda behandlar och kompletterar därför inte dessa. Dock ställer vi oss 

frågande till om det centrala innehållet varje låda behandlar verkligen uppnås till 

fullo genom endast arbete med NTA. Vår uppfattning utifrån Svensson (2011) samt 

resultatet i föreliggande studie är att grundlärarnas arbete med NTA-lådorna bör 

kompletteras med övrig teoretisk undervisning. Kompletteringen bör ske för att 

uppnå samtliga mål samt öka begreppsuppfattningen hos eleverna.  

5.3 Relevans för vår framtida yrkesroll 
Efter föreliggande studie har vi fått en insikt i hur NTA kan användas i NO-

undervisningen. Vi har fått upp ögonen för att lättare kunna arbeta praktiskt och sett 

stora fördelar med vad NTA har att erbjuda. Studien har gett insikt i att arbete med 

NTA kan ske på olika sätt och att det är viktigt att som grundlärare tänka över hur 

man vill arbeta med NTA för att undervisningen ska svara mot kunskapskraven. 

Grundlärarnas arbete med NTA har gett oss ideér om hur NTA:s tematiska upplägg 

kan bidra till att vi som blivande grundlärare skapar temarbeten även inom de 

områden som inte behandlas av NTA. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Föreliggande studie har bidragit till reflektioner kring fortsatt forskning inom ämnet. 

Ett intressant område att forska inom är upplägget av NTA. Vi anser att det finns 

potential för utveckling av NTA:s upplägg och finner därför ett förslag till fortsatt 

forskning. Vår tanke är att undersöka hur lådorna kan omstruktureras och utvecklas 

för att täcka hela läroplanens centrala innehåll inom NO-ämnena. Vi anser det även 

intressant att forska ur ett elevperspektiv kring hur eleverna upplever arbetet med 

NTA. För studien valdes ett urval som gör studien icke-representativ där antalet 

deltagare begränsades. Vid fortsatt forskning skulle ett generaliserbart urval 

övervägas med fler informanter och ett mer omfattande innehåll. 

5.5 Slutsats 
Vår slutsats av föreliggande studie är att samtliga grundlärare i studien arbetar med 

NTA för att sträva efter att utveckla elevernas naturvetenskapliga arbetssätt samt öka 

deras intresse för NO-ämnena. Vi drar även slutsatsen att NTA är utgångspunkten för 

NO-undervisningen samt att grundlärarna anser att kunskapskraven som NTA sägs 

behandla uppnås genom arbetet med NTA. Vi drar slutsatsen att för att uppnå alla 

kunskapskrav inom NO-ämnena krävs komplettering i form av andra läromedel. Till 
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sist drar vi slutsatsen att grundlärarnas användning av NTA kan utvecklas genom en 

integrering av andra läromedel i arbetet med NTA samt genom att tydligt redogöra 

för eleverna vilka mål de ska uppnå. 
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