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NTA ÄR ETT SKOLUTVECKLINGSPROGRAM som drivs av 
skolhuvudmän i Sverige i samarbete med Kungl. 
Vetenskapsakademein och Kungl. Ingenjörs
vetenskapsakademien. Genom att delta i NTA 
programmet får lärare, skolledare, skolor och 
kommuner möjlighet att medverka i ett stort och 
omfattande kompetensutvecklingsprogram med 
många olika utbildningstillfällen.

Introduktions-
utbildning

Samordnar-
utbildning

Tema-
utbildning

Utbildning 
för utbildare

Tematräffar

Fortsätt-
ningskurs för 

utbildare

Fig. 1. NTA- ett kompetensutvecklingsprogram.

Den här handledningen är ett stöd för lära
res kollegiala utveckling inom NTAprogram
met. Den bygger bland annat på erfarenheter 
från Fibonacciprojektet, ett treårigt EUprojekt 
vars syfte var spridning av frågebaserat utforsk
ande arbetssätt inom undervisningen i matema
tik, naturvetenskap och teknik. Inom ramen för 
Fibonacciprojektet genomfördes en kompetens
utveckling för NTAlärare i Stockholm: Fibonacci 
projektet – fördjupad utbildning för NTAlära
re. Erfarenheter därifrån har bidragit till utveck
lingen av kompetensutvecklingsprogrammet 
NTA och kollegialt lärande. 

Viktiga utgångspunkter i all kompetensut
veckling är lärares befintliga kunskaper och fär
digheter. Enligt Helen Timperley1, professor 
vid universitetet i Auckland, Nya Zeeland, gäl
ler det att engagera lärarna i de förändringspro
cesser som ger dem möjligheter att utvecklas i 
sin yrkesroll. De deltagande lärarna ska känna 
att de kunskaper de skaffar sig är meningsfulla 
och har anknytning till läraryrkets viktiga frågor 
och problem. Timperley betonar även vikten av 
att utgå från och reflektera över händelser och 
situationer i klassrumspraktiken; se även Ulla 
Runesson2, professor i pedagogik vid högskolan 
i Jönköping. Enligt skolforskaren Helena Pers
son3 i Umeå så påverkas utfallet av lärares kom
petensutveckling bland annat av möjligheter till 
samarbete med kolleger och tid för reflektion. 
Professor Glenn Hultman4 vid Linköpings uni
versitet betonar dessutom att förändringsarbetet 
måste byggas in i den ordinarie verksamheten 
om det ska bli långsiktigt och få effekt.

Inom ramen för ett kollegialt lärande ökar 
lärarna sin kompetens genom att ta vara på egna 
erfarenheter och genom att samarbeta med och 
ta del av sina kollegors kunskaper, idéer och 
erfarenheter. John Hattie5  professor och utbild
ningsforskare vid Auckland University på Nya 
Zeeland betonar att det måste ges kontinuer
liga tillfällen för lärarna att samtala om under
visningen. Forskarna Jan Håkansson och Daniel 
Sundberg6 vid Linnéuniversitetet i Växjö pekar 
också på betydelsen av kollegiala samtal om sko

1 Timperley, 2011, Timperley, 2013
2 Runesson, 2012
3 Persson, 2011 
4 Hultman, 2004 
5 Hattie, 2009, Hattie, 2012  
6 Håkansson, & Sundberg, 2012 
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lans mål och värderingar, om undervisning och 
bedömning.

Enligt Hattie bör dessutom kompetensut
veckling genomföras nära verksamheten på lokal 
nivå och bygga både på forskning och beprövad 
erfarenhet. Centralt i kollegialt lärande är sam
talen och diskussionerna kring ämnesdidaktik 
och det ämnesinnehåll som eleverna ska lära sig, 
säger forskningsstrategen Christina Robertsson7 
i Jönköpings kommun. 

Vi använder här en modell för kompetens
utveckling som utvecklats av Timperley och har 
stora likheter med det arbetssätt som tillämpas 
inom NTAprogrammet. 

Vilka kunskaper 
behöver lärarna för 
att kunna möta 
elevernas behov?

Lärarna prövar dessa 
idéer och tanker i 
klassrumspraktiken

Lärarna fördjupar 
sina professionella 
kunskaper och får 
nya idéer för att 
möta elevernas 
behov

Utvärdering av vad 
som har hänt i 
klassrummet. Nya 
frågor och behov 
uppstår

Vilka kunskaper 
och färdigheter 

behöver eleverna 
utveckla?

Fig. 2. Kompetensutvecklingsmodell modifierad efter 
 Timperley.

7 Robertsson, 2012 

NTA och kollegialt lärande ger förslag på tre 
träffar. Varje träff förbereder deltagarna genom 
observationer och reflektioner i den egna skol
praktiken. Självklart kan antalet träffar utökas 
om man så önskar. Som stöd för arbetet finns 
dokumentet ”Min frågeställning” som beskriver 
arbetsgången och som varje deltagare använder 
för att dokumentera sitt arbete inför nästa träff.

Min 
frågeställning

Nuläge

PlaneraGenomföra

Analysera

Fig. 3. Arbetsgången inför en träff.

Som stöd finns dessutom två matriser med tänk
bara frågor till varje träff som man kan arbe
ta vidare med i klassrummet. Frågorna i en av 
matriserna är hämtade från ett diagnosverktyg, 
”Tools for enhancing inquiry in science educa
tion”8, som utarbetats av en arbetsgrupp inom  
projektet. I den andra matrisen finns dessutom 
hänvisningar till skolverkets DiNO9matris som 
är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i 
årskurs 1–6. 

Till varje träff finns en introduktionstext med 
en konkret frågeställning med vars hjälp varje 
deltagare preciserar det problem/den fråge
ställning som hon/han vill utveckla och reflek
tera vidare över i sin undervisning med fokus på 
kursplanerna. På NTA:s hemsida finns dessut
om förslag på flera texter och artiklar som kan 
användas i anslutning till de olika frågeställning
arna.

Vid varje träff presenterar och diskuterar del
tagarna hur de arbetat i sitt eget klassrum med 
de valda problemen och frågeställningarna. Där
efter introduceras nästa område. Figuren nedan 
beskriver arbetsgången.

8 http://www.fibonacciproject.eu
9 http://www.skolverket.se/bedomning/nationel

laprovbedomningsstod/grundskoleutbildning/
bedomningiarskurs46/bedomningsstod/no/dino
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Frågeställning 2

Träff 2

Erfarenhets-
utbyte, 

frågeställning 2

Introduktion, 
frågeställning 3

Frågeställning 3

Träff 3

Erfarenhets-
utbyte, 

frågeställning 3
Sammanfattning

Frågeställning 1

Träff 1

Erfarenhets-
utbyte, 

frågeställning 1

Introduktion, 
frågeställning 2

Fig.4. Arbetsgången under den kollegiala kompetens-
utvecklingen.

Innehållet i de tre träffarna följer uppläggningen 
av ett NTAuppdrag och har fokus på tre viktiga 
delar i det arbetet; Fundera på, Experimentera 
och Sammanfatta och diskutera. 

Den första träffen handlar om hur jag som 
lärare kan samla elevers tankar och erfarenheter 
innan vi börjar ett uppdrag och hur man sedan 
kan ta hänsyn till dessa i undervisningen. Funde
ra påfrågorna i ett uppdrag synliggör elevernas 
erfarenheter och introducerar dem i uppdraget.

Den andra träffen under rubriken Experi
mentera behandlar det experimentella arbetet i 
uppdraget. Hur kan jag som lärare hjälpa elever
na att förstå hur de ska observera och vad de ska 
se i ett experiment, hur kan jag hjälpa dem in på 
den naturvetenskapliga arenan?

Den tredje träffen handlar om hur vi gemen
samt i klassen under rubriken Sammanfatta och 
diskutera sammanfattar och diskuterar resulta
ten från det praktiska arbetet. Hur arbetar jag så 
att alla elever får visa sitt lärande och ha tilltro 
till det? 

Att fokusera på dessa tre delar av arbe
tet med ett uppdrag ger både lärare och elev
er viktig information om elevernas lärande och 
kan även betraktas som en del i den formati
va bedömningen. Elevers kunnande kan därför 
bli synliggjort i varje fas av uppdragens arbets
cykel. Naturvetenskap är som tidigare nämnts 
en ämneskultur där det råder speciella sätt att 
agera, tala och tänka. Kommunikationen och 
interaktionen mellan lärare och elever är central 
och viktig för elevernas möjligheter att komma 
in i den naturvetenskapliga kulturen och för 
deras meningsskapande. De får här möjlighe
ter att använda det naturvetenskapliga språket i 
funktionella sammanhang.

Detta kompetensutvecklingsprogram har tre 
frågeställningar, en till varje träff.

Frågeställning 1: Hur samlar jag elevers tankar 
och erfarenheter?

Frågeställning 2: Hur arbetar jag för att eleverna 
ska inse och se hur de ska observera?

Frågeställning 3. Hur visar elever sitt lärande 
och hur får de en tilltro till det?

När deltagarna blivit förtrogna med arbetsgång
en kan de sedan välja egna frågor att arbeta 
vidare med och fortsätta kompetensutvecklingen 
enligt modellen. Det är även möjligt att använda 
modellen i modifierad form både i förskolan och 
i andra skolämnen. 
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ATT LÄRA SIG NÅGOT INNEBÄR att skaffa erfarenhet
er. Lärande benämns därför ibland som erfaran
de och innebär att den lärande skaffar sig nya 
erfarenheter. Lärande enligt den kände pedago
gen John Dewey10 är en uppgradering av tidiga
re erfarenheter. Dessa erfarenheter utgör sedan 
redskap för att se och förstå världen. Ur ett 
socio kulturellt perspektiv har sammanhanget och 
tidiga erfarenheter stor betydelse för hur man 
förstår, vad man förstår och vilka nya erfarenhet
er man skaffar sig, skriver Roger Säljö11, professor 
i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Elevernas erfarenheter och tankar är därför 
viktiga utgångspunkter i deras lärande. De kom
mer inte till skolans undervisning utan erfaren
heter utan har redan föreställningar om och för
klaringar till saker och händelser i vår omvärld. 

I våra senaste läroplaner och styrdokument 
betonas därför elevernas erfarenheter. De är vik
tiga utgångspunkter i en undervisning som ska 
tillföra nya erfarenheter. Det kända citatet från 
den amerikanske psykologen och skolforskaren 
David Ausubel12 beskriver också detta. 

The most important single factor influencing lear-
ning is what the learner already knows. Ascertain 
this and teach him accordingly (Ausubel, 1968, 
p. vi)

Lärarens uppdrag är helt enkelt att utgå från de 
erfarenheter och kunskaper som finns hos elev
en, men att sedan överskrida dessa. Den ryske 
psykologen Lev Vygotsky13 menar att varje elev 
har en ”proximal utvecklingszon” som utgör 
skillnaden mellan vad eleven kan lära sig på egen 

10 Dewey, 1938/1997 
11 Säljö, 2000
12 Ausubel, 1968
13 Vygotsky, 2001

hand och vad den kan uppnå med hjälp av stöd 
från någon som kan mer. 

Säljö14 beskriver hur läraren bidrar med kom
munikativa stöttor, ”scaffolds”, som hjälper elev
en att öka sin kompetens till en högre nivå. En 
viktig uppgift för läraren är därför att skapa situ
ationer och sammanhang där eleven får möj
lighet att se och förstå världen på ett nytt sätt. 
Enligt den kände skolforskaren professor Wynne 
Harlen måste ”aktiviteter i skolan vara bärare av 
både erfarenhet och tanke, och tanken gynnas 
av att man utbyter erfarenheter, av kommuni
kation”.15 Att lära sig något nytt handlar om att 
socialiseras in i en praktik där det finns speciella 
konventioner för hur man ska se, tala och agera. 

Inför träff 1
Förbered träff 1 genom att fundera över hur du 
gör för att samla in och ta vara på elevernas tan
kar och erfarenheter innan ni börjar ett upp
drag eller ett tema. Hur använder du elevernas 
erfarenheter? Vilka problem och utvecklings
möjligheter ser du inom det här området? 

Till varje träff finns dokumentet ”Min fråge
ställning” som du själv fyller i och som är stöd 
för din dokumentation och för arbetet i klass
rummet. Använd dokumentet på följande sätt:

• Välj en frågeställning från Förslag på
 frågeställningar inför träff 1.

• Hittar du ingen som är angelägen för dig
– skapa din personliga frågeställning. Ett råd
– gör den konkret och avgränsad.

• Ta med dig frågeställningen till din vardagliga
verksamhet i skolan

14 Säljö, 2005
15 Harlen, 1996 s 15

Frågeställning 1

Hur samlar jag elevers  
tankar och erfarenheter?
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• Använd dokumentet ”Min frågeställning”
och skriv ner din frågeställning i den översta
rutan, t.ex. ”hur får jag alla elever delaktiga i
detta moment?”

• Nästa steg innebär att du ska iaktta och kort
beskriva nuläget.

• Därefter beskriver du i rutan ”Planera” hur du
vill gå till väga när du utvecklar din frågeställ
ning, t.ex. ”jag provar att göra så här så jag får
med alla elever i resonemanget……”

• I rutan ”Genomföra” beskriver du hur det gick
att genomföra din idé.

• Slutligen analyserar du hur det gick och skri
ver ner korta kommentarer i samma doku
ment, t.ex. ” till nästa gång kommer jag att
tänka speciellt på det här….”

Det är mycket viktigt att alla inför varje träff väl
jer ut en frågeställning som bearbetas i den var
dagliga verksamheten och som sedan redovisas 
och diskuteras vid nästa träff. Det behöver inte 
vara något omfattande arbete, det handlar till 
största delen om att iaktta och arbeta med små, 
konkreta detaljer i den egna undervisningen. 
Varje träff inleds med att deltagarna delger var
andra sina nya erfarenheter och sedan diskute
rar dessa.
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Förslag på fråge ställningar inför träff 1
Hur samlar jag in elevers tankar och erfarenheter?
Frågorna har hämtats från ” Tools for enhancing inquiry in science education” 
som utarbetats av en arbetsgrupp inom Fibonacciprojektet.

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT ARBETA VIDARE MED KOMMENTARER

Hur ställer jag frågor för att avslöja elevernas 
 tankar och erfarenheter?

Hur visar jag intresse för dem?

Formulera frågor som ”Vad tror du händer?” ”Vad tror du att 
detta kan vara”? hellre än ”Vad är anledningen?” eller ”Varför 
händer det här”?

Hur hjälper jag eleverna att uttrycka sina tankar 
och erfarenheter på ett tydligt sätt?

Upprepa vad eleven sagt och fråga ”Är det här så här du 
menar?

Ge tid så att alla hinner tänka och uttrycka sina erfarenheter.

Låt eleverna gruppvis diskutera innan ni har en gemensam 
genomgång, så att flera får möjlighet att uttrycka sig.

Hur ger jag positiv feedback på elevernas inlägg? Ge förslag på hur elevernas idéer skulle kunna undersökas.

Hur använder jag elevernas tankar och erfaren-
heter som utgångspunkter i det fortsatta arbetet?

Gå tillbaka till elevernas idéer senare under arbetets gång.

Vid den avslutande sammanfattningen kan det vara lämpligt 
att gå tillbaka till elevernas idéer och tankar.

Förslag på frågeställningar inför träff 1
Hur samlar jag in elevers tankar och erfarenheter?
Här finner du ett antal förmågor med frågor som kan relateras till  frågeställning 1. 
Hänvisningarna görs också till Skolverkets diagnosmaterial i NO, DiNO, för 
åk 1–6, se Skolverkets hemsida. Diagnosmaterialet är tänkt att vara ett stöd för 
lärarens bedömning.

FÖRMÅGA ATT FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT ARBETA UTIFRÅN DINO- MATRIS

Ställa frågor Ställer eleven frågor?

Skiljer eleven mellan frågor som är möjliga att 
undersöka och sådana som inte är det?

Bearbetar eleven sina och/eller andras frågor så 
att de blir möjliga att undersöka?

Förmågan att genomföra 
 systematiska undersökningar

Diskutera och kom-
municera naturvetenskap

Framför eleven åsikter och sakliga argument i en 
fråga?

Bemöter eleven andras åsikter/argument och 
ställer frågor? 

Använder sig eleven av naturvetenskaplig 
 information?

Använder sig eleven av ett vardagligt och/eller 
ett naturvetenskapligt språk?

Förmågan att granska, 
 kommunicera och ta ställning

Beskriva och förklara Använder eleven sig av egna erfarenheter?

Använder eleven sig av naturvetenskapliga 
begrepp eller vardagliga termer?

Använder eleven korrekta och relevanta 
 natur vetenskapliga kunskaper?

Förmågan att beskriva och 
 förklara
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ATT LÄRA SIG INNEBÄR ATT BLI förtrogen med ett 
visst sätt att se och tala om världen. Professo
rerna Shirely Booth och Ference Marton16 vid 
Göteborgs universitet beskriver lärande som 
att utveckla förmågan att se världen på tidigare 
okända sätt. Den som är förtrogen med en akti
vitet eller verksamhet ser och känner till andra 
egenskaper och kvaliteter än den som är min
dre erfaren. Roger Säljö17 beskriver hur seen
det medieras av tidigare kunskaper och erfaren
heter. Vi människor ser inte världen på samma 
sätt utan lär oss att se den genom våra erfaren
heter och i diskussioner med mer insatta perso
ner. Enligt Säljö ser experten flera nyanser och 
kan skilja dessa från varandra och vet vad som är 
relevant att titta efter i ett visst sammanhang.

När det gäller den naturvetenskapliga under
visningen brukar man tala om betydelsen av 
att hjälpa eleverna in på den naturvetenskap
liga arenan. Vad man ser och hur man uttryck
er sig i en viss situation beror på de erfarenhet
er man har och hur man tolkar situationen. Ett 
naturvetenskapligt fenomen kan beskrivas och 
ses på flera olika sätt beroende på i vilket sam
manhang det placeras. Det är lätt att tro att om 
två människor tittar på samma föremål så ser de 
också föremålet på samma sätt. Men så enkelt 
är det inte. Att se och upptäcka är kopplat till 
våra erfarenheter, vilka ger oss perspektiv för 
att se och tolka händelser och fenomen. Inom 
varje verksamhet finns det regler för hur vi talar 
om och ser på olika saker. Som elev deltar man i 
flera olika sammanhang under en skoldag. I den 
naturvetenskapliga undervisningen med expe
riment och demonstrationer är det vanligt att 
eleven och läraren inte ”ser” samma saker. Pro

16 Marton, & Booth, 2000 
17 Säljö, 2000

fessorerna Wynne Harlen och David Symington 
betonar att barn är skarpsynta och kan upptäcka 
detaljer om de får hjälp att se. De skriver vidare 
att det är viktigt att läraren skapar gynnsamma 
tillfällen både till iakttagelser och till diskussion 
av det som iakttagits. 18. Lärare tror ofta att elev
ernas observationer under experimenten är helt 
neutrala och att alla ser samma sak, men den 
som känner till området ”ser” direkt vad expe
rimentet visar. Han förstår vad han ska titta på 
när han ser ett experiment, medan eleven inte 
ser detta. Risken är då stor, skriver de nadidak
tiska forskarna Mattias Lundin och Gunilla Gun
narsson19, att man tror att eleven har svårt att 
förstå de naturvetenskapliga ämnena. Men det 
är inte alltid lätt att upptäcka vad ett experiment 
egentligen ska visa. Eleverna är sällan så insatta 
i området att de själva kan se helheten och har 
därför svårt att på egen hand upptäcka natur
vetenskapliga principer och sammanhang. De 
behöver därför ofta stöd för att uppmärksamma 
vad som är relevant att observera. De behöver 
hjälp att utveckla sin förmåga att se det centrala 
i ett experiment eller en demonstration. Läraren 
som är mer förtrogen med området måste hjälpa 
eleven till ett mer naturvetenskapligt seende. 

To acquire knowledge is to learn to see, to expe-
rience the world in a way otherwise unknown, and 
thereby come to have a mind in a fuller sense.20 

I samtal med lärare och kamrater lär sig eleverna 
att formulera vad de ser i experiment och häri
genom skaffar de sig en slags seendekompetens, 
säger Lundin och Gunnarsson. I all vetenskaplig 
verksamhet spelar iakttagelseförmågan en viktig 

18 Harlen, & Symington, 1996
19 Lundin, & Gunnarsson, 2010
20 Hirst, 1974

Frågeställning 2

Hur arbetar jag för att 
eleverna ska inse och förstå 
hur de ska observera?
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roll. Kvaliteten på iakttagelserna är viktiga för 
de slutsatser man kan dra. Under hela arbets
processen med ett uppdrag är därför förmågan 
att se och iaktta ett viktigt hjälpmedel. Den vid
gar begreppet, ökar kunskaperna, uppmuntrar 
till nya frågor och hjälper till att dra slutsatser.21

Inför träff 2
Fundera inför nästa träff hur du kan hjälpa elev
erna att se det centrala i ett uppdrag eller i ett 
experiment? Vilka svårigheter att se och iakt
ta har eleverna när de arbetar med ett uppdrag?  
Hur kan du hjälpa dem in på den naturveten
skapliga arenan?

Använd dokumentet ”Min frågeställning”, 
som är stöd för ditt arbete.

• Välj en frågeställning från Förslag på frågeställ-
ningar inför träff 2 eller välj en egen fråga att 
arbeta vidare med. Gör den så konkret och 
begränsad som möjligt.

• Ta med dig din frågeställning till verksam
heten i skolan och arbeta vidare med den där.

• Använd som tidigare dokumentet ”Min fråge
ställning” och skriv in din frågeställning i den 
översta rutan

• Ge därefter en kort beskrivning av nuläget.

• Planera sedan hur du vill gå till väga när du 
utvecklar din frågeställning och skriv ner 
detta i rutan Planera.

• Beskriv du hur du vill genomföra din idé.

• Slutligen analyserar du hur det gick och skri
ver ner korta kommentarer i samma doku
ment.

Varje träff bygger på att deltagarna i den egna 
verksamheten har bearbetat och reflekterat över 
en fråga eller ett problem. Resultatet redovisas 
och diskuteras sedan vid nästa träff. Det behöver 
inte vara något omfattande arbete; det handlar 
till största delen om att iaktta och arbeta med 
små, konkreta detaljer i den egna undervisning
en.

Varje träff inleds med att delge varandra och 
diskutera våra erfarenheter.

21 Harlen, & Symington, 1996
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Förslag på frågeställningar inför träff 2
Hur arbetar jag för att eleverna ska inse och förstå hur de ska observera?
Frågorna har hämtats från ”Tools for enhancing inquiry in science education” 
som utarbetats av en arbetsgrupp inom Fibonacciprojektet. Elevens iakttagelse
förmåga är ett viktigt redskap i alla faser av ett NTAuppdrag därför fokuserar frå
gorna nedan på olika delar i den processen. Hur ska jag se, vad ska jag titta på, 
vad ser jag och vad har jag sett, är viktiga frågor att beakta oavsett vilken fråge
ställning du väljer att arbeta vidare med.

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT ARBETA VIDARE MED KOMMENTARER

Hur hjälper jag eleverna att formulera bra frågor 
som är möjliga att undersöka?

Diskutera vilka frågor som kan leda till ett experiment. 

Hur gör jag för att eleverna ska betrakta frågorna 
som sina egna?

Låt eleverna innan experimentet diskutera uppläggningen 
och frågeställningarna med varandra och gemensamt i klas-
sen.

Se till att de med egna ord kan förklara vad de ska ta reda 
på. Det är viktigt att eleverna betraktar problemen, frågorna 
som sina egna, även om de presenterades av dig?

Hur hjälper jag eleverna att göra förutsägelser? Diskutera rimliga utfall och uppmana eleverna att skriva för-
utsägelser. Det är viktigt att det inte bara blir en gissning.

Hur uppmuntrar jag eleverna att göra ett verkligt 
experiment med kontroll av variabler?

Låt eleverna föreslå vad man kan ändra på och vad som kan 
hållas konstant, så att endast den variabeln som ska under-
sökas ändras. 

Hur hjälper jag eleverna att se det som 
 experimentet ska visa?

Diskutera med eleverna i grupperna under arbetets gång om 
vad de har sett och hjälp dem fokusera på det centrala i upp-
giften.

Hur hjälper jag dem att föra anteckningar och 
 skriva ner sina resultat på ett systematiskt sätt?

Visa hur man kan skriva in resultaten i en tabell eller i en 
lista med rubriker som bör vara med i deras dokumentation.
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Förslag på frågeställningar inför träff 2
Hur arbetar jag för att eleverna ska inse och förstå hur de ska observera?
Här finner du ett antal förmågor från kursplanen med frågor som kan relateras till 
frågeställning 2. Hänvisningarna görs också till Skolverkets diagnosmaterial i NO, 
DINO, för åk 1–6, se Skolverkets hemsida. Diagnosmaterialet är tänkt att vara ett 
stöd för lärarens bedömning.

FÖRMÅGA ATT FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT ARBETA UTIFRÅN DINO- MATRIS

Formulera hypotes Formulerar eleven en förutsägelse?

Motiverar eleven sin förutsägelse? 

Använder sig eleven av egna och eller andras erfarenheter i 
motiveringen?  

Förmågan att genomföra 
systematiska undersök-
ningar

Planera en under-
sökning

Ge eleven förslag på hur en undersökning kan utformas?

Handlar det om delar av en undersökning, en undersökning i 
grova drag, en undersökning med vissa brister eller en kom-
plett undersökning med bland annat kontroll av variabler?

Förmågan att genomföra 
systematiska undersök-
ningar

Genomföra en 
undersökning

Genomför eleven en undersökning med kontinuerligt stöd eller 
med detaljerade instruktioner?

För eleven sporadiska anteckningar, anteckningar i text och 
bild, eller systematiska anteckningar i text och bild?

Genomför eleven en undersökning med visst stöd?

Genomför eleven utan stöd en undersökning enskilt eller i 
grupp?

Förmågan att genomföra 
systematiska undersök-
ningar

Observera Observerar och beskriver eleven olika egenskaper?

Identifierar eleven mindre tydliga egenskaper?

Använder eleven flera väsentliga egenskaper för att beskriva 
ett objekt?

Använder sig eleven av olika sinnen och/eller hjälpmedel?

Förmågan att genomföra 
systematiska undersök-
ningar 
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PÅ SAMMA SÄTT SOM DET ÄR VIKTIGT att fånga elever
nas kunskaper och tankar inför arbetet med ett 
nytt kunskapsområde är det viktigt att kontinu
erligt följa deras utveckling under arbetets gång. 
NTAuppdragen ger rika möjligheter till detta. 
Samtalen och diskussionerna mellan eleverna 
och mellan lärare och elever är betydelsefulla av 
flera skäl. 

För det första så är de en del av den formativa 
bedömningen. Som lärare kan man se vad elever 
lärt sig. Använder de begreppen på ett funktio
nellt sätt i samtalen och diskussionerna? Är det 
något moment som varit särskilt svårt?

Det gäller att analysera var eleven befinner 
sig i sin kunskapsutveckling inom ämnesområ
det, men också att ta fram vad eleven har svårt 
med och vad läraren behöver göra annorlunda. 
Bedömningen är en del av själva undervisnings
processen och stärker kopplingen mellan under
visning och lärande. Att tydliggöra mål, undervis
ningsprocesser och tillämpa former för bedöm
ning som både mäter och understödjer lärande är 
centrala utgångspunkter i undervisningen. Upp
dragen i ett NTAtema ger eleverna många möj
ligheter att i sammanfattningar visa sitt lärande. 
Det kan ske skriftligt eller muntligt, enskilt eller i 
grupp och med hjälp av bildspel, poster och Ipad.

Dessa olika aktiviteter ger alltså läraren möj
lighet att utvärdera elevernas lärande. Men 
dessutom främjar de elevernas lärande. För att 
verksamheten ska bli givande måste dock lära
ren skapa samtalskulturer och sammanhang där 
eleverna känner sig trygga med varandra och 
vågar diskutera och ifrågasätta. Här blir lärarens 
agerande och frågor viktiga. Att lära naturve
tenskap innebär enligt professor Jan Schoultz22 
att lära sig det naturvetenskapliga språket såväl 

22 Schoultz, 2002

muntligt som skriftligt. I klassrummet blir då det 
sociala samspelet med lärare och klasskamra
ter avgörande för hur mycket eleven kan lära sig. 
Läraren ska vara en god lyssnare och skapa ett 
tillåtande klimat där eleverna får formulera sina 
erfarenheter och idéer och ta upp dem till dis
kussion och reflektion. Alla elever tas på allvar 
och det råder ömsesidig respekt. Ett öppet klass
rumsklimat där eleven törs och kan framföra sina 
idéer och diskutera är viktigt.  Naturvetenskap 
är en speciell kultur med regler, normer och 
språk; kunskaper som skiljer sig från vardagen. 
Läraren måste hjälpa eleverna att överskrida 
gränsen mellan den vardagliga och den natur
vetenskapliga kulturen. Det sociala samspelet 
och språkets betydelse för lärande inom natur
vetenskapen har stor betydelse för elevens läran
de. För att elever ska lära sig naturvetenskapliga 
teorier och begrepp måste de vara tillsammans 
med människor som behärskar dessa begrepp. 
Elevers lärande är en fråga om att komma in i en 
kultur. Mortimer och Scott23, kända forskare i 
naturvetenskapernas didaktik, ser lärandet som 
en spiral som startar i elevens erfarenheter och 
som rör sig mot en naturvetenskaplig diskurs. 

I detta sammanhang bör elevernas egna tolk
ningar och förklaringar bli föremål för diskussion 
och korrigeringar så att eleven socialiseras in i 
den naturvetenskapliga diskursen.  Samspelet mel
lan lärare och elever kan liknas vid ett mästarelär
lingsförhållande säger professor Helge Strömdal24.

I samtalen och diskussionerna lär sig elever
na av varandra och av läraren. Ofta får elever
na kunskaper i form av begreppsfragment med 
hjälp av vilka de deltar i, och ger sitt bidrag till, 
resonemanget. Sådana fragment kan sällan syn

23 Mortimer,  & Scott, 2003
24 Strömdahl, 2002

Frågeställning 3

Hur visar elever sitt lärande 
och hur får de tilltro till det?
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liggöras i ett papperochpennatest, där eleven 
är helt utelämnad till sig själv och till sin tolk
ning av problemet. Men dessa ofullständiga kun
skaper kan synliggöras i samtal och diskussion. 
Eleverna visar då dessutom om de förstår samta
lets kontext, kan följa med i ett resonemang, har 
kompetens att dra slutsatser och att komma med 
rimliga gissningar. Med lite stöd från läraren kan 
eleverna gå vidare och skaffa sig nya insikter. 
Deras begreppsfragment fogas samman till hel
heter och blir gångbara förklaringsmodeller.

Lärande innebär att ta till sig det aktuel
la språkspelet, blir en aktiv deltagare och lär sig 
hantera språket, utrustningen och redskapen. 

Inför den sista träffen funderar du över och 
prövar olika sätt att finna vad eleverna lärt sig 
under arbetet med ett uppdrag eller ett tema.

Inför träff 3
Inför den sista träffen funderar du över hur man 
kan hjälpa alla elever att få tilltro till sitt eget 
lärande och våga delta i diskussioner och sam
manfattningar. Hur hjälper du eleverna att se 
helheter och sammanhang? 

Använd återigen dokumentet ”Min frågeställ
ning” som stöd.

• Välj en frågeställning från Förslag på fråge-
ställningar inför träff 3 eller välj din egen fråga. 
Gör det så konkret och begränsat som möjligt.

• Arbeta med din frågeställning i den egna verk
samheten i skolan.

• Skriv ner din frågeställning i den översta 
rutan av dokumentet ”Min frågeställning”.

• Ge därefter en kort beskrivning av nuläget.

• Planera som tidigare hur du vill gå till väga 
när du utvecklar din frågeställning. Skriv ner 
detta i rutan Planera.

• Beskriv du hur du vill genomföra din idé.

• Analysera till slut hur det gick och skriv ner 
dina kommentarer.

Ditt arbete behöver inte vara omfattande. Iakt
ta och arbeta med små, konkreta detaljer i 
den egna undervisningen. Ta med ditt doku
ment till träffen för redovisning och diskussion. 
Varje träff bygger på att deltagarna i den egna 
verksamheten bearbetar och reflekterar över 
den valda frågan. Kollegialt lärande utgår från 
erfarenheter vunna i den egna praktiken.
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Förslag på frågeställningar inför träff 3
Hur visar elever sitt lärande och hur får de tilltro till det?
Frågorna har hämtats från ” Tools for enhancing inquiry in science education”  
som utarbetats av en arbetsgrupp inom Fibonacciprojektet.

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT ARBETA VIDARE MED KOMMENTARER

Hur skapar vi ett klassrumsklimat där alla vågar 
presentera sina resultat?

Det är viktigt att ni har ett klassrumsklimat där alla kan 
komma till tals i grupper eller i hela klassen och få förklara 
sina resultat.

Hur engagerade jag eleverna i klass- eller grupp-
diskussioner om sina experiment och förklaringar?

Låt detta moment få ta tid. 

Hjälper jag eleverna att dra slutsatser från sina 
resultat?

Låt eleverna först arbeta gruppvis innan ni diskuterar 
 resultatet i hela klassen.

Hjälper jag eleverna jämföra sina slutsatser med 
förutsägelserna?

Poängtera att en förutsägelse som inte stämmer med 
 resultatet är att bra resultat. Det viktiga är hur man kan 
 förklara avvikelsen från förutsägelsen.

Hur hjälper jag eleverna att identifiera möjliga 
 felkällor?

Diskutera med eleverna hur sättet att genomföra experi-
mentet kan ha påverkat resultatet. Skulle de fått samma 
resultat om experimentet upprepades? Varför får grupperna 
olika resultat?

Hur uppmuntrar jag eleverna att reflektera över 
och diskutera vad de kommit fram till?

Hjälp eleverna att diskutera vad de har lärt sig och hur de 
skulle kunna förbättra sin undersökning. Se till att eleverna 
delar sina erfarenheter med de andra eleverna klassen. De 
är viktigt att man lyssnar till varandra och kommenterar det 
man hört. Detta kan leda till att de ställer frågor för att bätt-
re förstå sina klasskamraters presentation och hålla med 
eller säga emot det som rapporteras.

Hur uppmuntrar jag eleverna att göra egna 
 personliga anteckningar.

Dessa anteckningar kan ge en bild av elevens lärande.
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Förslag på frågeställningar inför träff 3
Hur visar elever sitt lärande och hur får de tilltro till det?
Här finner du ett antal förmågor med frågor som kan relateras till frågeställning 3. 
Hänvisningarna görs också till Skolverkets diagnosmaterial i NO, DINO, för åk 1–6, 
se Skolverkets hemsida. Diagnosmaterialet är tänkt att vara ett stöd för lärarens 
bedömning.

FÖRMÅGA ATT FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT ARBETA UTIFRÅN DINO- MATRIS

Dokumentera och 
diskutera

Dokumenterar eleven sin undersökning? 

Använder eleven sig av sin undersökning för att diskutera resultat 
och slutsatser? 

Använder sig eleverna av ett vardagligt och/eller 
 naturvetenskapligt språk i diskussionerna?

Förmågan att genom-
föra systematiska 
undersökningar 

Tolka och dra 
 slutsatser

Drar eleven slutsatser utifrån sina resultat?

Relaterar eleven slutsatserna till naturvetenskapliga begrepp?

Resonerar eleven om alternativa tolkningar?

Förmågan att genom-
föra systematiska 
undersökningar

Beskriva och 
 förklara

Använder sig eleven av egna erfarenheter?

Använder eleven sig av naturvetenskapliga begrepp eller enbart 
vardagliga termer?

Använder eleven korrekta och relevanta naturvetenskapliga 
 kunskaper?

Förmågan att beskriva 
och förklara

Söka och granska 
information

Använder eleven olika källor för att söka naturvetenskaplig 
 information?

Resonerar eleven om användbarheten av valda källor och vald 
information?

Förmågan att gran-
ska, kommunicera 
och ta ställning.

Ta ställning och 
motivera

Gör eleven ett eget ställningstagande?

Motiverar eleven sitt ställningstagande?

Utveckla och beskriver eleven sina argument?

Förmågan att gran-
ska, kommunicera 
och ta ställning.

Diskutera och 
kommunicera 
naturvetenskap

Framför eleven åsikter och sakliga argument i en fråga?

Bemöter eleven andras åsikter/argument och ställer frågor? 

Använder sig eleven av naturvetenskaplig information?

Använder sig eleven av ett vardagligt och/eller ett 
 naturvetenskapligt språk?

Förmågan att gran-
ska, kommunicera 
och ta ställning.

Utvärdera en 
undersökning

Jämför eleven sina resultat med andras och resonerar kring 
 resultatens rimlighet?

Ger eleven förslag som bidrar till att förbättra undersökningen?

Förmågan att genom-
föra systematiska 
undersökningar
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