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Abstrakt 
 
Eleverna får redan i tidiga år forska i skolan, men varken arbetssättet eller resultatet 
överensstämmer med elevernas lust till att forska. Vårt syfte var därför att öka elevernas 
metoder i arbetssättet forska genom att ge dem verktyg, hur de kan inhämta fakta. 
Utvecklingsarbetet genomfördes i en årskurs fyra. Undersökningsgruppen bestod av 18 elever 
varav 3 valdes till urvalsgrupp. Eleverna har utifrån egen fördjupningsuppgift forskat om 
medeltiden. De har med hjälp av olika verktyg samlat stoff, bearbetat samt sammanställt 
materialet till egen text. Därefter har de arbetat praktiskt, planerat och genomfört en 
redovisning. Med undersökningsmetoderna enkät, intervju, strukturerade samt ostrukturerade 
observationer har elevernas fortlöpande arbete dokumenterats och analyserats. Resultatet 
visade att vi uppnått vårt syfte, att öka elevernas användning av antalet verktyg i arbetssättet 
forska. 
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Bakgrund 
Inledning 
  
Vi har under våra praktikperioder i grundskollärarutbildningen sett att eleverna får i uppgift 
att forska kring t ex ett djur eller en händelse. För de yngre eleverna, 6-9 år, hjälper läraren till 
att välja en bok som passar. De något äldre eleverna, 10-12 år, får själva gå till skolbiblioteket 
för att låna en för ämnet lämplig bok. De instruktioner eleverna i regel får är att skriva något 
om djuren eller händelsen. Därefter ritar de en bild som passar till texten som de har skrivit. 
Arbetsgången för eleverna kan se ut så här; de läser boken, texter under bilder och tittar på 
bilderna. Därefter väljer de några meningar ur texten och skriver av, oftast ordagrant. Sedan 
ritar de en bild, kanske som den ser ut i boken. Redovisning sker genom att de läser upp sin 
text varefter eleven visar sin bild eller så sätts arbetet upp på väggen. Uppgiften eleverna får 
är att de skall hämta fakta och information som de samlar till en egen sammanfattning kring 
ett djur, person eller händelse. Arbetet ger eleverna ny kunskap, men är inte vad man 
traditionellt kallar forskningsarbete. 
  
Vi har sett hur gärna eleverna vill forska men hur varken arbetssätt eller resultat 
överensstämmer med deras lust att forska. Vi tycker det skulle vara intressant att under vår 
slutpraktik se om och hur vi kan arbeta med att utveckla elevernas forskningsarbete i skolan. 
  
Vad är forskning? 
  
I vanligt vardagsspråk säger man ofta att man skall forska kring en fråga som man söker ett 
eller flera svar på. Det man då menar är att inhämta och undersöka fakta för att kunna ta ett 
beslut eller för att få vägledning i sitt handlande. 
  
Forskning i betydelsen att hitta nya kunskaper och öka vårt vetande är enligt 
Nationalencyklopedin (2002-03-25) en process som sker genom systematiskt 
forskningsarbete. 1970 enades man inom OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) om en gemensam terminologi. Den består av tre inriktningar;  
 

”grundforskning som är ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya 
idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte. Tillämpad forskning bedrivs som ett 
systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer med en bestämd 
tillämpning i sikte. Utvecklingsarbete karakteriseras som den verksamhet som systematiskt 
och metodiskt utnyttjar forskningsresultat och vetenskaplig kunskap för att åstadkomma nya 
processer, nya system eller väsentliga förbättringar av dem som redan existerar.”(2002-03-
25). 

  
Begreppet vetenskap kan beskrivas som ”organiserad kunskap”, kunskap inom ett visst 
område som inhämtats genom ett systematiskt och metodiskt arbete. Genom att samla in och 
klassificera data, göra observationer och experiment och analysera aktuellt material, ges 
förutsättningar att dra generella slutsatser och formulera resultat. 
  
Vetenskap är en äldre beteckning och används ofta synonymt till begreppet forskning som 
slog igenom på 1800-talets mitt. Forskning förknippas med och bedrivs på universitet och 
högskolor men förekommer också på fristående forskningsinstitut. Den ena av vetenskapens 
två olika uppgifter är naturvetenskapen som förklarar verkligheten för att kunna förutsäga 
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kommande händelser. Den andra uppgiften är inom humanvetenskaperna där man vill förstå 
mänskligt handlande och beteende för att klarlägga mönster i samhällen och hos individer.  
 
Filosofiska idéer kring kunskap och inlärning 
 
Idéer och tankar kring barns uppfostran och utveckling finns beskrivet i litteraturen. Flera 
filosofer har under de senaste århundradena undersökt närmare hur barn och elevers 
lärandeprocess ser ut och hur miljö, arbetssätt och stimulans bör utformas för att utveckla 
denna process. 
 
I Pedagogik för 2000-talet (2000) tar Egidius upp Rousseaus tankar kring barnets uppfostran 
och vad som kännetecknar hur barnet förvärvar kunskaper. Barnets uppfostran och 
undervisning skall vara behovsorienterad. Den skall ha sin grund i verkligheten genom 
övningar samt exempel som leder till erfarenhet. Det är barnets egna intressen och behov som 
skall styra verksamheten. Rousseau menar att när barnet erfar något som är aktuellt och 
påtagligt kommer det att ta till sig den nya kunskapen. 
  
I Boken om pedagogerna (1998) beskriver Svedberg och Zaar enligt Rousseau om hur barnets 
erfarenheter blir drivkraften i dess fortsatta prövande. Genom att bygga vidare på barnets 
erfarenheter kan den vuxne visa på möjligheter och orientera barnet kring samhälleliga och 
naturliga fenomen. Barnet utvecklar sin förmåga att iaktta, undersöka samt förstå effekter och 
resultat av handlingen. Det lär sig då att dra slutsatser av sina erfarenheter vilket ger barnet 
förutsättningar att tillägna sig kunskap. 
  
Författarna tar också upp Deweys syn på barnets kunskapsinhämtande. Dewey anser att 
skolan skall leda barnet framåt. Eleverna skall lära och förstå av historien samt nutiden för att 
kunna se möjligheterna till förändring och utveckling. De skall uppmuntras i sin utveckling att 
aktivt vilja förstå och verka för en förändring av samhället. 
  
I Bonniers stora bok om filosofi (1999) beskriver Magee Deweys kunskapsbegrepp som 
mänsklig aktivitet. Dewey menar att vår kunskap och förmåga växer genom att vi formulerar 
ett problem som vi tänker ut en lösning på. Detta följs av experimentellt undersökande för att 
antingen få bekräftat vår teori eller tvinga oss att tänka om. Denna problemlösande metod 
kallar han ”learning by doing”. Dewey vill att det praktiska arbetet och teorins betydelse skall 
samverka vilket stimulerar barnens fantasi och deras förmåga inom alla mänskliga 
verksamhetsområden. Drivkraften till denna process kommer från barnets egna intressen. 
  
Svedberg och Zaar (1998) beskriver Freinets tankar kring skolan. Freinet betonar att det egna 
arbetet är den enda vägen att nå kunskap. Arbetet skall också vara meningsfullt och ha en 
mottagare. Barnen blir engagerade av det som finns kring dem, vilket i sin tur stimulerar till 
aktivitet som utmynnar i fakta och kunskapsinsamlande. Genom studiebesök, intervjuer, 
insamlade av fakta, förståelse av sammanhang och bearbetning av de nya kunskaperna samt 
erfarenheterna samlar barnet stoff till sin egen bok eller artikel. Får barnet arbeta i en miljö 
där det har verkligt inflytande och kan påverka sitt arbete är barnet både aktivt och produktivt. 
Med trevande försök och stimulans utvecklar barnet förmåga att förstå samband, se helheter 
och att tänka kritiskt. 
  
I Elevens värld (2000) tar Imsen upp Piagets syn på inlärning. Piaget anser att inlärning sker 
när barnet genom nya erfarenheter förändrar sitt beteende till den nya situationen. Denna 
process skall vara aktiv och personlig för att inlärning skall ske. Han menar att barnet måste 
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göra kunskapen till sin för att förstå. Barnet kan därför endast med egen kraft genom sina 
erfarenheter erövra kunskap. Genom att handla och utforska lär vi känna den yttre världen. 
Piaget vill att barnen skall lära sig att vara kritiska och motstå färdigkonstruerade tankar, 
färdiga svar. Klassrummen skall vara utrustade så att barnen aktivt kan utföra laborativt 
arbete. Arbetsuppgifterna skall anpassas till eleverna för att vara utmanande och utvecklande. 
De skall varken vara för lätta eller för svåra. 
  
Synen på kunskapsinhämtning i läroplaner 
  
I Mål och riktlinjer för grundskolan 1980, Lgr80 (1980) betonas att ”kunskapsinhämtandet är 
en aktiv och skapande process” där eleverna skall vara delaktiga i arbetets utformning. 
Elevernas verklighetsbild skall vara vägledande i arbetet och deras nyfikenhet skall stimulera 
till frågor som de själva formulerar. Därefter söker de svar på sitt problem. Med detta 
arbetssätt tillägnar de sig kunskaper genom att själva undersöka, observera och erfara. De lär 
sig att kritiskt granska sina erfarenheter och se helheter. Eleverna skall lära sig att göra en 
urskiljning av information, dra logiska slutsatser, diskutera möjligheter och komma fram till 
lösningar. Arbetssättet skall vara sånt att det sker en bearbetning av fakta. De skall också lära 
sig att ”arbeta kritiskt, inse sina iakttagelsers värde, reflektera, ställa frågor, lära sig att sovra, 
disponera och presentera ett stoff” (s.51). Eleverna skall lära känna och veta hur man hämtar 
information via böcker, bibliotek och olika media. 
  
I SOU (1992:94), betänkande av läroplanskommittén, beskrivs barnens kunskapsinhämtande 
som en individuellt beroende process. Kunskap får man genom lärande i ett samspel mellan 
den kunskap man redan har, den kunskap man når genom de problem man möter och av de 
erfarenheter man gör. Kunskap fyller här en funktion, den är ett redskap som löser ett 
problem. I kunskapsbegreppet ingår fyra olika kunskapsformer fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Faktakunskaper är information då vi vet att något förhåller sig på ett visst sätt. 
Förståelsekunskap är när vi begriper, uppfattar innebörden av ett fenomen. När vi sedan vet 
hur något skall göras eller användas har vi fått en färdighetskunskap. Nästa steg när vi kan 
göra bedömningar och besluta oss för hur och när vi skall använda vår kunskap har vi fått en 
förtrogenhet. Författarna anser att lärandet sker genom elevens aktiva arbete och inte genom 
att man paketerar in lärandet eller kunskapen i någon slags form. Genom att eleverna får 
formulera och utveckla frågeställningar, problem och undersöka dess möjligheter kan de i sitt 
arbete komma fram till slutsatser. Arbetet i skolan skall anknyta till de erfarenheter eleverna 
har, införliva dem i meningsfulla sammanhang och stimulera till vidare utveckling. Det 
innebär att pedagogerna måste tillsammans med eleverna se sig som medkonstruktörer. Detta 
kan ske genom att hjälpa eleverna att skapa förbindelser mellan deras tidigare erfarenheter, 
kunskaper samt tankar och på så sätt utveckla kunskap och kreativitet. 
 
SOU (1997:21), förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år, tar upp betydelsen av skolans 
fysiska och sociala miljö som stimulerar till ett aktivt lärande: 
  

I syfte att nå ett aktivt lärande handlar undervisningen om mer än förmedling. Det handlar 
om att skapa förutsättningar för lärande genom att arrangera sammanhang och miljöer där 
individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där kunskap snarare ses som en process än 
som en produkt. Denna syn, där lärandet och kunskapandet ses som ett aktivt 
mellanmänskligt samspel, får konsekvenser för hur skolans miljö och organisation utformas. 
Detta förutsätter tillskapandet av meningsbärande sammanhang och en miljö och 
organisation som kan stödja barn och ungas utforskande, lärande och delaktighet. (s.74). 
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Att forska i skolan 
 
Reflekterande och tänkande arbetssätt 
 
Många som arbetar i skolan idag är kritiska till ”fri forskning”. Kritikerna menar att eleverna 
bara skriver av det fakta de hittar i litteraturen. Författarna Danielsson och Ravelid skriver i 
ett debattinlägg i Svenskläraren (2/1998) att det inte alls behöver vara så. Genom att ha en 
lättfattlig och tydlig arbetsgång samt att läraren konsekvent använder sig av arbetsgångens 
alla delar, når man ett resultat där eleven blir intresserad, nyfiken och söker svar på sina 
frågor. Varefter de med egna ord formulerar en text med hjälp av svar de hittar. 
   
I Fråga, Undersöka, Svara (1990) refererar Carlström och Hagman, ur En skola för alla, en 
undersökning för Skolöverstyrelsens räkning. Där intervjuas lärare som betonar hur viktigt det 
är att alla som arbetar pedagogiskt med barnen utgår från elevernas erfarenhet och kunskap, 
vid exempelvis planering av metod, arbetsform och arbetssätt. Detta är en mycket viktig del i 
skolarbetet och en förutsättning för bra elevvård och inlärning. 
  
Vidare menar Carlström och Hagman, att i ett forskande och undersökande arbetssätt är det 
viktigt att läraren hjälper eleven att skapa förståelse och utvecklar betydelsen av de svar 
eleven själv har funnit. Det finns två sorters kunskap, den vardagliga kunskapen som består av 
egna erfarenheter, känslor och värderingar och den vetenskapliga kunskapen som är den 
allmängiltiga principen och förklaringen.  
 

Vi har behov av den egna upplevelsen som en privat referenspunkt, likväl som vi måste se 
dess betydelse i vidare mening. Båda kunskapsformerna behövs för våra ansträngningar att 
förstå och handskas med företeelser i omvärlden. En undervisning som bygger på elevernas 
spontana förståelse och erfarenheter kan med lärarens hjälp vidgas till att omfatta lagar och 
generella begrepp - verktyg för att förstå och handla i större sammanhang. (s.10). 
 

Här har läraren ansvar för att eleven skall se ett mönster genom att ställa frågor eller föra in 
nya begrepp för att vidga perspektivet och göra den vardagliga kunskapen mer generell. 

  
Dagens människa ses som aktiv och har som mål att lära och veta mer. Hon vill öka sin 
handlingsberedskap nu och för framtiden, samt i samspel med omvärlden försöka få nya 
insikter och kunskaper. På det sättet utvecklar vi oss både kunskapsmässigt, intellektuellt, 
känslomässigt och socialt. Undervisningen måste utgå från elevens verklighetsbild, det de har 
med sig i sin ryggsäck av tidigare erfarenheter, upplevelser, insikter och färdigheter. ”Hjärnan 
skall vara en verkstad inte ett lager” (s.11) Skolarbetet får inte stanna vid insamling av fakta, 
utan det måste föras vidare till bearbetning och tillämpning. Det forskande och undersökande 
arbetssättet delas in i Fråga - Handla och reflektera - Svara. Detta kan vara ett sätt att 
förverkliga en aktiv elev- och kunskapssyn. Det viktiga är dock att utgå från elevernas behov 
och intressen för att på så sätt öka motivationen till ökad kunskap.  
   
Att eleverna kallar sig för forskare och drivs med samma behov som ”riktiga” forskare - att 
förstå sin omvärld, tar Längsjö upp i Kroksmarks bok Undervisningsmetodik (1992). 
Skillnaden mellan eleverna och de etablerade forskarna är att de har en annan 
erfarenhetsbakgrund i sitt kunskapssökande. Detta genuina intresse att aktivt söka kunskap 
börjar redan i tidiga skolår. Det är viktigt att utgå från elevernas förförståelse, behov av 
helhet, sammanhang och bearbetning. Skolan har oftast visat för lite tilltro till att elever både 
kan och vill söka kunskap,  ta ansvar, initiativ och beslut i sitt arbete.  
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Vidare menar författaren att som lärare är det viktigt att inte bara svara på frågor och ge tips 
på var eleverna kan söka svar på sina frågor. Utan också ställa nya frågor och bredda det svar 
de funnit, så att eleverna själva inser när, hur och om de behöver gå vidare. Alla elever är inte 
medvetna om att nå kunskap kräver eget arbete och de behöver därför mycket stöd i hur man 
kan ta till sig kunskap, hur man fördjupar sig i sina frågor så inte frågorna blir ytliga med 
lättfångade svar. 
    
Sträng-Haraldsson tar i Lendahls bok Vägar till elevers lärande (1995) upp att när eleven får 
använda ett undersökande arbetssätt får eleven reflektera över sina tankar och blir därmed 
medveten om sitt eget tänkande. Den informella vardagliga kunskapen som eleven får genom 
egna erfarenheter breddas i mötet mellan skolans undervisning byggd på vetenskaplig grund 
och de vardagliga erfarenheterna. Här måste eleven själv göra kopplingar för att vidga sitt 
tänkande. Lärarens roll blir att stimulera eleven till utmaningar och ge utrymme för dessa två 
kunskapsvärldar att mötas.  
  
För att eleverna själva skall få syn på sina tankar och utveckla sina inre kartor behöver de ha 
ett reflekterande arbetssätt, skriver Hemberg om i Lendahls bok Vägar till elevers lärande 
(1995). Vidare skriver författaren om att föra samtal, diskussioner under arbetets gång och 
skriftliga redovisningar där eleverna uppmuntras att kommentera, analysera eller värdera ett 
arbete. Annars är risken att allt arbete blir reproduktion istället för reflektion. Om man som 
elev visar att man kan ta fram fakta, bearbeta och sammanställa den visar det att eleven vet 
metoden, tillvägagångssättet för arbetet. Men hur mycket av ny kunskap man har tillgodogjort 
sig framgår inte av arbetet eftersom tankar, slutsatser och begrepp är plockade ur andras 
arbeten. 
  
 
Förutsättningar för ett undersökande arbetssätt  
 
I dagens skola måste undervisningen utgå från barnens erfarenheter menar författarna i Det 
öppna lärorummet (1999). En viktig förutsättning är också att skapa miljöer där lärandet kan 
växa med hjälp av den vuxnes stöd, så att innehåll och arbetsform blir ett undersökande 
arbetssätt. Eleverna skall ges möjlighet att utforska kunskapsområden utifrån sina egna frågor 
och strategier.  
 
Holmberg och Lindell skriver i Svenska mitt i skolan (1994) att en viktig förutsättning för ett 
undersökande arbetssätt, är att ge eleverna redskap så att de själva kan finna information ur 
olika typer av texter. Enligt en undersökning som gjordes visade det sig att eleverna hade 
svårigheter att plocka ut stödord ur en text, för att sedan skriva en egen textsammanfattning. 
Varför det är så tror man beror på att elever oftast är vana att direkt ”skriva av” till exempel ur 
uppslagsböcker etc.  
 
Eliasson och Lindö citerar i Det öppna lärorummet (1999) forskarna Marton och Booth som 
definierar lärande ”som att erfara aspekter av världen på nytt sätt” (s.11).  De menar för att 
kunna se att det är något nytt man har framför sig är det viktigt att individen få se en bredd av 
olika upplevelser. Vidare citeras Marton och Säljö att ”det är i övergången mellan förutfattade 
idéer om ett fenomen samt en förbättrad förståelse av detta fenomen, som lärande sker”. (s.11) 
Lärandet sker tillsammans i ett socialt sammanhang där man kommunicerar med varandra och 
på så sätt ökar sin kunskap. 
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Författarna anser att det är viktigt att så tidigt som möjligt få in detta vetenskapliga 
förhållningssätt i skolan, så att barnens kompetens utvecklas. Arbetssättet utgår från barnens 
egna frågor, erfarenheter och från den förförståelse de redan har. De vuxnas roll blir att 
utmana barnens och deras föreställningar och på så sätt hjälpa dem att finna sin egen väg till 
lärandet. Eftersom detta sättet att arbeta trots allt är ovanligt behöver den vuxne uppmuntra, 
stödja och finnas till hands för barnet. 
  
 
Hur kan man arbeta i skolan? 
 
Det finns flera olika teorier om vilka verktyg elever behöver till sitt forskningsarbete. Graves 
har i Att undersöka världen (1994) iakttagit barn i förskoleåldern och konstaterar att de 
undersöker samt är naturligt nyfikna. De strävar efter att förstå sin omvärld. Med hjälp av att 
utbyta information och genom att få sina erfarenheter bekräftade växer deras kunskapsbank. 
Barnet ser att om det ber om något t ex ett glas vatten för att det är törstigt så får det ett glas 
vatten. Det lär sig att det finns en mening och avsikt med handlandet.  Barnet lär sig att det är 
en process av planering, handlande med olika möjligheter och avsikter som ger olika resultat. 
Här menar Graves att barnets egna förmåga och förståelse av en process ger en grund till ett 
undersökande arbetssätt i skolan. 
  
Genom att långsamt och metodiskt gå till väga i undervisningen i skolan vill Graves utveckla 
barnens naturliga förmåga och nyfikenhet. Barnen får börja med att muntligt berätta eller 
återberätta något personlig. Därefter får de ta reda på något, t ex intervjua en person för att 
sedan återberätta vad de lärt sig. På detta vis lär de sig att tolka information och fakta samt att 
dra slutsatser.  Att intervjua anser Graves vara en viktig och nästan bortglömd metod i skolan 
idag.  Barnen skall också lära sig att iakttaga och själva kunna ge information. Nästa steg är 
att med skriven text ta reda på fakta, intervjua, ge information och tolka för att utveckla olika 
tekniker. I arbetet lär sig barnen att göra tankekartor där de ställer upp vad de kan och 
formulerar frågor omkring vad de vill veta mer om, inom ett valt område. 
  
I Kroksmarks bok Undervisningsmetodik (1992) säger Kernell att eleverna måste få tid att 
formulera egna frågor och reflektera över de svar de får fram, även om svaret ibland kan vara 
lite felaktigt utifrån en bra tanke. I samma bok citerar Hemberg från boken, Hur vi lär, hur 
viktigt det är att ”en undervisning, som betonar vikten av att förstå - där den studerande söker 
efter mening och ges tillfälle att knyta samman stoffet med verkligheten - ger varaktiga 
effekter på minnet och sättet att förhålla sig till inlärning”. (s.121) 
 
I boken Fråga, undersöka, svara (1990) skriver författarna att, det första steget i 
arbetsmodellen för elever som forskar är att ställa ”den stora frågan”, en eller ett par frågor 
som man skall försöka få svar på. Steg två är att samla kunskap, söka information med hjälp 
av olika metoder som till exempel, studera litteratur det vill säga läsa böcker och tidningar, 
göra intervjuer etc. I steg tre bearbetar och sammanställer man det material man fått fram. 
Som fjärde steg går man tillbaka till frågan och ser vad svaret blir, utifrån all information man 
fått fram. Man svarar på sin fråga och i femte och sista steget presenterar man sitt arbete. 
  
Författarna i Det öppna lärorummet (1999) menar att en nödvändig kompetens i vårt samhälle 
är att kunna söka information och tillgodogöra sig den, men framför allt är det viktigt att 
kunna använda informationen på ett relevant och konstruktivt sätt.  
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Informationskunskapen beskrivs som en process i ett livslångt lärande och kan definieras till 
följande åtta punkter: 
 
•      veta när och vilken information man är i behov av. 
•      veta hur man hittar information man söker. 
•      kunna ställa frågeställning utifrån sitt problem. 
•      hitta rätt/relevant information utifrån sin frågeställning. 
•      kunna kritiskt granska och värdera det man fått fram. 
•      kunna välja ut och strukturera upp och bearbeta det man hittat. 
•      omforma information så man förstår den (förståelsekunskap) 
•      kunna använda ny kunskap i olika sammanhang. 

 
  

Vidare menar författarna att kunskap inte kan fås av någon annan, utan individen själv måste  
söka den genom att sammanföra de nya kunskaperna med sina tidigare erfarenheter. Att 
använda ett undersökande arbetssätt är att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, där eleverna 
med hjälp av olika källor som de själva sökt, ställer olika frågeställningar inom ett 
kunskapsområde. Därefter bearbetas informationen, för att avslutas med en analys och 
reflektion.  
 
I alla sammanhang i skolan kan man använda detta undersökande arbetssätt. Författarna anser 
att det är själva förhållningssättet som är viktigast inte arbetsformen.  Förutsättningar för ett 
livslångt lärande är ett undersökande arbetssätt, som låter lärandet ske utifrån individens egna 
unika erfarenheter som sedan bygger vidare med kommunikation, kritiskt tänkande och 
reflektion. Kunskapen är en process som delas in i sju faser. De sju faserna är: 
planeringsfasen, inspirationsfasen, problemformuleringsfasen, informationsinsamlingsfasen, 
bearbetningsfasen, presentationsfasen och uppföljningsfasen. Dessa sju faser löper efter 
varandra och stimulerar till nästa steg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 1. De sju faserna i kunskapsprocessen. 
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Förankring i styrdokument 
  
I SOU (1992:94), betänkande av läroplanskommittén kan man läsa följande: 
  

• Eleverna skall utveckla en förmåga att själva hantera information och kunskapskällor.  
• Eleverna skall lära sig att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse 

konsekvenserna av olika handlingar och beslut. 
• Eleverna skall utveckla sin förmåga att tänka - att reflektera över problem – och 

efterhand utveckla ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt.  
        

   
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94  
(1998) kan man läsa följande om skolans uppdrag: 
  

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. (s.7). 
  

Eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.(s.7). 

  
  
När det gäller god miljö för utveckling och lärande skall skolan: 
  

• Sträva efter att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande 
och kunskapsutveckling.  

  
De kunskaper och mål som skolan strävar efter är bland annat att eleverna: 
  

• Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.  
 
  

I de mål som grundskolan skall uppnå står att eleverna: 
  

• Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena.  

• Kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.  
• Har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val.  
        

I Boden kommuns Barn- och utbildningsplan för åren 2000-2003 står att som vision skall:  
  

Verksamheten engagerar barn och studerande i ett livslångt lärande för att i samspel med 
andra kommunicera och orientera sig i en komplex verklighet. (s.9). 
 

Avslutande reflektion 
 

Vi har funnit stöd i tidigare forskning om vikten att ge eleverna förutsättningar till ett aktivt 
kunskapsinhämtande, hur de praktiskt kan gå tillväga vid insamlandet av information och hur 
de skall bearbeta dessa samt att reflektera över sitt arbete. Efter att ha tagit del av 
grundskolans olika styrdokument finner vi stöd för målsättningen med vårt utvecklingsarbete. 
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Syfte 
  
Vårt syfte är att öka elevernas metoder i arbetssättet forska genom att ge dem verktyg, för hur 
de kan inhämta fakta.  
 
Med metoder i arbetssättet forska menar vi tillvägagångssätt att strukturera sitt arbete 
och inhämta fakta och att med hjälp av verktyg som att skriva tankekarta, ställa frågor, söka i 
litteratur, intervjua, undersöka och observera. 
 
Vår frågeställning är: Kan vi öka elevernas användning av olika verktyg i arbetssättet forska? 
  

Metod 
 
Vi valde att använda oss av flera olika undersökningsmetoder för att på ett så heltäckande sätt 
som möjligt kunna genomföra vår undersökning. Som förberedelse läste vi Patel och 
Davidssons bok Forskningsmetodikens grunder (1994) och Trosts bok Enkätboken (1994) och 
fick där praktiska tips för genomförandet av de metoder vi valt.  
 
Vi har använt oss av tre olika metoder, enkät, intervju och observationer. Vid introduktionen 
till vårt arbete i klassen valde vi att förklara för eleverna vad vi skulle göra. De fick veta att de 
skulle medverka i ett forskningsarbete, att de var delaktiga och viktiga för att vi skulle lära oss  
förstå hur barn i deras ålder tänker. 
 
För att få en bild av hur elevernas metoder och arbetssätt och hur deras begrepp kring 
forskning ser ut började vi med en enkätundersökning i helklass. Denna enkät använde vi oss 
av både i början och i slutet av undersökningsperioden för att se om någon utveckling skett. 
Enkäten bestod av fasta svarsalternativ och öppna frågor där vi fick ett kvantitativt svar då vi 
såg frekvensen, hur många verktyg de använde sig av och om antalet redskap ökade. Med de 
öppna svaren fick vi kvalitativa svar som visade om eleverna utvecklat begreppen kring 
forskning och deras eget forskningsarbete. Enkäten hade en hög grad av standardisering då 
situation och frågor var lika för alla deltagare. När det gäller grad av strukturering bestod 
enkäten av både hög och låg grad med fasta svarsalternativ respektive öppna frågor.  
Instruktionen inför enkäten och dess frågor var vi tydlig med, för att minska risken för 
feltolkningar.  
 
Johansson och Svedner menar i Examensarbetet i lärarutbildningen (2001) att en enkät ger ett 
bra första steg till att välja ut en urvalsgrupp för observation och intervju. Med hjälp av 
klassläraren och enkätundersökningen valde vi ut tre elever i klassen. Dessa tre elever valdes 
ut på ett sånt sätt att det gav en så stor spridning som möjligt för vår undersökning, där 
elevernas kunskap vad gäller arbetssätt och metoder blir avgörande. För att få en grundligare 
undersökning intervjuade och observerade vi dessa tre elever vid ett par tillfällen under 
undersökningsperioden. Med undantag av fråga 4, vid strukturerad observation, som endast  
iakttogs vid andra tillfället då den berör redovisningsarbetet i slutet av elevernas 
forskningsarbete.  
 
Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att minska risken för egna tolkningar av 
vad eleven sagt. Vi lyssnade igenom intervjun flera gånger för att se om vi uppfattat vad som 
sagts på ett korrekt sätt. Dessa intervjutillfällen var personliga och gav en stund för reflektion 
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och utveckling. Vi lärde känna eleven bättre vilket gav oss större förutsättningar att förstå hur 
eleven tänker, när det gäller arbetssättet forska, vilket Trost betonar i Kvalitativa intervjuer 
(1993) som en viktig komponent i undersökningsarbetet. Under intervjun utvecklade eleven  
sina svar vilket inte är möjligt med enbart en enkät. Intervjun var strukturerad på så sätt att vi 
styrde och planerade innehållet i intervjun samtidigt som vi lämnade öppet för en 
ostrukturerad del då eleven fick reflektera och utveckla sitt tänkande. Vid intervjun fick vi ha 
i beaktande att intervjuarens kroppsspråk och sätt att ställa frågorna på kan ha påverkat dess 
innehåll. 
 
För att kunna avbilda verkligheten och som komplement till enkät och intervju, utifrån vårt 
syfte, genomförde vi observationer. Vi genomförde ett par strukturerade observationer på de 
tre utvalda eleverna då vi kunde observera vad eleven faktiskt gjorde. På detta sätt samlade vi 
information av det som sker i elevens naturliga arbetssituation. Genom att observera iakttog vi 
utan att störa den process som skedde. Vi var inte beroende av elevens villighet att delta och 
lämna information. Vi genomförde också ostrukturerade observationer under de 
lektionstillfällen då eleverna arbetade med att forska. Där sammanfattade vi våra upplevelser 
av hur eleverna arbetat och hur lektionen förflutit. Detta var ett stöd i vårt vidare arbete och 
planering. De ostrukturerade observationerna var våra högst personliga tolkningar av vad vi 
sett, men såg dem ändå som en värdefull fingervisning av den atmosfär som rådde i 
klassrummet.  
 
Försökspersoner 
 
Undersökningen genomfördes i år fyra på en skola. Vilket stämde väl överens med vår önskan 
att vara i år fyra, fem eller sex då eleverna kommit en bit i sitt läsande och skrivande. Klassen 
bestod av 18 elever, 6 flickor och 12 pojkar. Eleverna besvarade en enkät i början och i slutet 
av perioden. Tre av eleverna, som vi valt att studera närmare, vår urvalsgrupp, observerades 
vid två olika tillfällen och intervjuades vid ett. Urvalsgruppen valdes ut i samråd med vår 
handledare, tillika klassens lärare, med avsikt att få tre elever på olika kunskapsnivåer. Vi 
ansåg att tre elever i urvalsgruppen var ett lämpligt antal för att vi skulle hinna se och förstå 
hur dessa elever genomförde sitt forskningsarbete. Inför undersökningen informerades 
samtliga föräldrar om att absolut anonymitet skulle råda både vad gäller klass som 
urvalsgrupp. (Bilaga 1) 
 
Bortfall 
 
En elev ur helklassgruppen var frånvarande vid det andra enkättillfället. Dennes enkätsvar 
redovisas ej i enkätresultatet eftersom vi inte kan jämföra dennes båda enkättillfällen med 
varandra. 
 
Material 
 
Följande material användes i undersökningen: 
 

• Enkät, som genomfördes i början och i slutet av perioden. (Bilaga 2). 
• Intervjufrågor. (Bilaga 3). Bandspelare användes som dokumentering. 
• Strukturerade observationer, som genomfördes vid två tillfällen. (Bilaga 4). 
• Ostrukturerade observationer genomfördes vid de aktuella lektionstillfällena och 

beskrivs som utfall. (Bilaga 5). 
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Genomförande 
 
Tidsplan 
 
Tidsplan för genomförandet av examensarbetet såg ut som följer: 
 

HT  
2001   

   Inlämning av PM. 
 

VT  
2002 

   Litteraturstudier. 
   Skrev bakgrund, syfte och metod. 

HT  
2002 
 
   v.40-
47 
 
   

  Planering och förberedelser av genomförandet.  
      
  Undersökningsperiod. 
 
  Sammanställde och slutförde rapporten 
 

Januari 
 2003 

  Examination. 
 

 
Undersökningar 
 
Tidsplan för undersökningen 
 
v.40   Introducerade examensarbetet i klassen. 
          Genomförde första enkätundersökningen i helklass. 
 
v.41   Introducerade och genomförde tema medeltiden inför elevernas forskningsarbete.   
          Ostrukturerade observationer i helklass. 
 
v.42   Eleverna påbörjade sitt forskningsarbete om medeltiden. 
          Strukturerad observation (punkt 1-3) på enskilda elever - vår urvalsgrupp. 
          Ostrukturerade observationer i helklass. 
 
v.43   Eleverna fortsatte sitt forskningsarbete om medeltiden. 
          Intervjuade enskilda elever – vår urvalsgrupp. 
          Strukturerade observationer (punkt 1-3) på vår urvalsgrupp. 
          Ostrukturerade observationer i helklass. 
 
v.44   Eleverna hade skollov. 
 
v.45   Eleverna avslutade sitt forskningsarbete. 
          Strukturerade observationer (punkt 4) av vår urvalsgrupp. 
          Ostrukturerade observationer i helklass. 
 
v.46   Eleverna redovisade sitt forskningsarbete. 
          Utvärderade i helklass. 
          Genomförde andra enkätundersökningen. 
          Ostrukturerade observationer i helklass. 
 
v.47   Avslutade vårt arbete i klassen. 
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Förberedelser inför praktik och examensarbetets genomförande 
 
Inför praktiken och examensarbetets genomförande bestämde vi tillsammans med vår 
handledare att tema för arbetet skulle vara medeltiden. Vi tog kontakt med huvudbiblioteket 
och beställde en boklåda om medeltiden. Var för sig gick vi igenom på Internet tillförlitliga 
och informativa sidor om medeltiden, som vi drog ut för senare kopiering. Via AV Media 
lånade vi filmer som vi själva först såg och valde ut de som skulle passa eleverna och deras 
arbete. Vi valde ut en bok för högläsning för att ge eleverna en djupare förståelse för denna 
tidsepok. Boken läste vi i samband med de aktuella lektionstillfällena.  
 
Enkät 
 
I undersökningen använde vi oss av samma enkät vid två olika tillfällen, i början och i slutet 
av perioden. Dessa enkättillfällen genomfördes på samma sätt vid de två olika tillfällena. Vi 
förklarade för eleverna vad en enkät är och hur enkätundersökningen skulle gå till. Eleverna 
fick veta att de medverkar i ett forskningsarbete, att de är delaktiga och därför viktigt att de 
besvarar frågorna med eftertanke. Vi poängterade vikten av att inte resonera eller titta på 
bänkkamraten då det inte skulle bli deras eget svar. Enkäten bestod av 11 frågor fördelade på 
två sidor. Eleverna fick första sidan, vi läste först högt igenom fråga ett, förtydligade vid 
eventuella frågor. Eleverna besvarade frågan och därefter fortsatte vi med de följande 
frågorna på samma sätt. När de besvarat sida ett samlade vi in den och delade ut sida två som 
genomfördes med samma procedur som sida ett. 
 
Intervju 
 
Vi intervjuade tre elever, vår urvalsgrupp. Intervjun skedde enskilt vid ett tillfälle. Vi använde 
bandspelare för att minska risken för egen tolkning, och för att kunna lyssna igenom intervjun 
flera gånger. Vid två av de tre intervjuerna var båda studenterna närvarande. Vid den tredje 
intervjun var endast en student närvarande. 
 
Strukturerade observationer 
 
De tre elever som var vår urvalsgrupp, observerades vid två olika tillfällen. Detta med 
undantag av fråga fyra som observerades bara vid ett tillfälle, och då vid det andra 
observationstillfället. Vi använde oss av ett strukturerat observationsschema (bilaga 4). För att 
kunna diskutera och jämföra observationer med varandra, observerade bägge studenterna alla 
tre elever samtidigt. 
 
Ostrukturerade observationer 
 
Vid varje lektionstillfälle som berörde vårt examensarbete genomförde vi ostrukturerade 
observationer av klassen. Vid dagens slut sammanfattade vi hur vi upplevt lektionerna. Vi 
diskuterade vad vi sett, hur eleverna arbetat, vilken inställning och engagemang eleverna haft 
till arbetet, men även hur atmosfären känts under lektionstillfället. Dessa anteckningar och 
intryck ligger till grund för de utfall vi skrivit vid varje lektionstillfälle som vi genomfört. 
(bilaga 5). 
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Resultat 
 
Enkät 
 
I klassen genomfördes samma enkät i början och i slutet av undersökningsperioden för att 
kunna mäta om elevernas metoder i arbetssättet forska hade ökat. Vi har valt att presentera 
resultatet i enkäten i diagram och i löpande text för att göra resultatet så överskådligt som 
möjligt. För att tydliggöra eventuella likheter/skillnader i resultatet mellan de olika 
enkättillfällena redovisas dessa i samma diagram respektive text. Antalet svarsalternativ är 
skiftande i enkätens olika frågor och redovisas i anslutning till varje fråga. På fråga nummer 
nio har vi graderat linjen mellan alternativen roligt och tråkigt mäter 10 centimeter och eleven 
fick sätta kryss var de tyckte att de befann sig. Vi har i resultatet valt att gradera linjen i en 
skala från -5 till 5, där -5 står för tråkigt och 5 för roligt. De resultat som besvarar vår 
frågeställning har vi valt att på ett tydligare sätt redovisa, genom diagram, medan mindre 
relevanta frågorna redovisas i löpande text eller har uteslutits helt.  
 
Eleverna kan ha gett flera svar på samma fråga vilket gör att summan elever i resultatet kan 
vara fler än elevantalet i klassen. 
 
Resultat enkät 
 
Fråga 1. Vad är forskning? (fritt antal svarsalternativ) 
 
Vid första enkättillfället visade resultatet i helklass att: 

- 15 elever svarade, att ta reda på fakta 
- 11 elever svarade, att söka nya kunskaper 
- 1 elev svarade, att uppfinna 

 
Vid andra enkättillfället visade resultatet i helklass 

- 15 elever svarade, att ta reda på fakta 
- 10 elever svarade, att söka nya kunskaper 

 
Det sammanfattande resultatet i helklass visade att uppfinna och söka nya kunskaper har 
minskat och ta reda på fakta är oförändrat mellan de båda enkättillfällena. 
 
Det sammanfattande resultatet för urvalsgruppen visade att ingen valt alternativet uppfinna, ta 
reda på fakta har ökat och söka nya kunskaper har minskat mellan de båda enkättillfällena.  
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Fråga 2. Hur går forskning till? (fritt antal svarsalternativ) 
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Figur 1:1 Helklassens uppfattning av hur forskning går till. 
 
Resultatet visade att läsa böcker har ökat, intervjua och observera har ökat markant och 
experiment har minskat mellan de båda enkättillfällena. 
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Figur 1:2 Urvalsgruppens uppfattning av hur forskning går till. 
 
Resultatet visade att läsa böcker har ökat, intervjua och observera har tillkommit och 
experiment har minskat mellan de båda enkättillfällena. 
 
Fråga 3. Varför forskar man? (fritt antal svarsalternativ) 
 
Vid första enkättillfället visade resultatet i helklass att: 

- 13 elever svarade, att lära sig något nytt. 
- 10 elever svarade, att hitta ny kunskap. 
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Vid andra enkättillfället visade resultatet i helklassen att: 
- 14 elever svarar, lära sig något nytt. 
- 12 elever svarar, att hitta ny kunskap. 

 
Det sammanfattande resultatet i helklass visade att lära sig något nytt och hitta ny kunskap har 
ökat mellan de båda enkättillfällena. 
 
Fråga 5. Har du forskat någon gång? ( ett svarsalternativ) 
 
Det sammanfattande resultatet i helklass respektive urvalsgrupp vid båda enkättillfällena 
visade att samliga elever svarade, ja, de har forskat någon gång. 
 
Fråga 6. När du hör att du skall forska om något, hur tänker du då? (öppet svar) 
 
Vid första enkättillfället visade resultatet i helklass att: 

- 9 elever tänkte, ”ja”, ”jippi” eller ”roligt”. 
- 3 elever tänkte, att det beror på vad de tänker forska om. 
- 2 elever tänkte, att de skall få veta något och läsa fakta. 
- 3 elever tänkte, ”jaha” eller ”vad tråkigt”. 

 
Vid andra enkättillfället visade resultatet i helklass att: 

- 13 elever tänkte, ”ja”, ”jippi” eller ”roligt” 
- 2 elever tänkte, att det beror på vad de skall forska om. 
- 1 elev vet ej. 
- 1 elev svarade, att det blir lätt. 

 
Det sammanfattande resultatet visade att fler elever tänkte i positiva termer, något färre tänkte 
att det beror på vad de skall forska om. Vid första enkättillfället svarade två att de skall få veta 
något och läsa fakta, tre elever var likgiltiga eller negativa. Vi det andra enkättillfället svarade 
en att den inte vet och en att det blir lätt. 
 
Vid båda enkättillfällena visade resultatet i urvalsgruppen att: 

- samtliga elever tänkte ”jippi”, ”jätteroligt” eller ”oj vad kul”. 
 
Det sammanfattande resultatet i  urvalsgruppen visade att ingen märkbar förändring har skett 
mellan de båda enkättillfällena. 
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Fråga 7. Vad gör du när du forskar? (öppet svar) 
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Figur 2:1. Helklassens beskrivning av vad de gör när de forskar. 
 
Resultatet visade att läsa bok och hämta fakta har ökat och att skriva har minskat. Se film, 
söka på Internet och många olika har tillkommit vid andra enkättillfället. Antalet vet ej har 
försvunnit mellan de båda enkättillfällena. 
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Figur 2:2. Urvalsgruppens beskrivning av vad de gör när de forskar. 
 
Resultatet visade att läsa bok och hämta fakta har ökat, se film och Internet har tillkommit. 
Vet ej finns ej vid andra enkättillfället. 
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Fråga 8. Vilka sätt finns det att forska på? (öppet svar) 
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Figur 3:1. Helklassens förslag på vilka sätt det finns att forska på. 
 
Resultatet visade att böcker, intervjua och Internet har ökat, observera och experiment har 
minskat. Film, att skriva och annat (hämta fakta, utgrävningar) är oförändrat mellan de båda 
enkättillfällena. 
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Figur 3:2. Urvalsgruppens förslag på vilka sätt det finns forska på. 
 
Resultatet visade att böcker har minskat, Internet och annat (hämta fakta, utgrävningar) har 
ökat och intervjua, experiment samt film är oförändrat mellan de båda enkättillfällena. 
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Fråga 9. Hur tycker du att det är att forska? (kryssa på linje) 
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Figur 6:1. Helklassens upplevelse av att forska. 
 
Resultatet visade att antalet elever med positiv inställning till att forska har ökat. Resultatet i 
urvalsgruppen visade på samma resultat. 
 
Fråga 10. Varför ska du forska i skolan? (öppet svar) 
 
Enkätresultatet vid första enkättillfället i helklass visade att: 

- 13 elever svarade, för att få kunskap. 
- 1 elev svarade, för att lära sig att forska. 
- 3 elever vet ej 

 
Enkätresultatet vid andra enkättillfället i helklass visade att: 

- 15 elever svarade, för att få kunskap. 
- 2 elever svarade, för att lära sig att forska. 
- 1 elev svarade, för att få nobelpriset.   

 
Sammanfattande resultatet mellan de båda enkättillfällena i helklass visade att fler elever 
förstått varför de skall forska i skolan. 
 
Kort sammanfattning av enkätresultat 
 
Enkäten visade skillnader både i helklassens och urvalsgruppens resultat som pekade på en 
utveckling av elevernas medvetande och användande av olika verktyg i arbetssättet forska. 
Flertalet svar har förändrats i positiv riktning mellan enkättillfälle 1 och enkättillfälle 2. 
Resultaten i helklassen och resultaten i urvalsgruppen pekade i samma riktning. 
 
Intervju 
 
Vi har intervjuat tre elever, vår urvalsgrupp, vilka arbetssätt de valt för att inhämta fakta, vad 
som är bra med det arbetssätt de valt samt om de lärt sig fler arbetssätt att forska på. Vi har 
valt att presentera resultatet i löpande text, där vi sammanfattat elevernas svar. Eleverna kan 
ha gett flera svar på samma fråga vilket gör att summan elever i resultatet kan vara fler än tre. 
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Resultat intervju 
 
Fråga 1: Vilka arbetssätt har du använt för att inhämta/hitta fakta? 
 
Varje elev gav flera svar på frågan, det sammanfattade resultatet visade att: 
- tre elever svarade, från böcker. 
- två elever svarade, från Internet. 
- en elev svarade, från filmer. 
- en elev svarade, från uppslagsverk. 
- en elev svarade, från intervju på nätet. 
 
Fråga 2: Vad är bra med de arbetssätt du valt? Hur? förklara. 
  
Några elever gav flera svar på frågan, det sammanfattade resultatet visade att: 
- två elever svarade, man kan hitta mer. 
- en elev svarade, man får reda på olika saker. 
- en elev svarade, att det står olika beroende på var jag hämtar fakta. 
 
Fråga 3: Finns det fler sätt att arbeta på? 
 
Några elever gav flera svar, det sammanfattade resultatet visade att: 
- tre elever svarade, att se på video och film. 
- en elev svarade, att intervjua på nätet. 
- en elev svarade, att gå in på Internet. 
 
Fråga 4: Har du lärt dig fler sätt att forska på? 
 
Några elever gav flera svar, det sammanfattade resultatet visade att: 
- en elev svarade, att ställa en fråga via Internet. 
- en elev svarade, att skriva tankekarta. 
- en elev svarade, att gå ut på Internet. 
- en elev svarade, att han inte lärt sig något mer sätt att forska på. 
 
Fråga 5: Har du fått veta allt du vill? 
 
Där svarade två elever att de fått veta allt, den tredje eleven hade inte gjort färdigt ännu. 
 
Kort sammanfattning av intervjuer 
 
Alla tre eleverna såg att det fanns fler sätt att arbeta på. Två av de tre intervjuade eleverna, 
ökade användningen av fler verktyg. En av eleverna reflekterade på sitt forskande och såg att 
tankekarta är ett nytt sätt att forska på. 
 
Strukturerade observationer 
 
Strukturerade observationer, av de tre eleverna i urvalsgruppen genomfördes vid två olika 
tillfällen med hjälp av ett observationsschema. (bilaga 4). 
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Resultat strukturerad observation tillfälle 1. 
 
1. Hur kommer eleven igång med sitt arbete? 
 
Resultatet visade att : 
- två elever kommer igång direkt med sitt arbete. 
- en elev behöver hjälp att komma igång med sitt arbete. 
 
2. Verkar eleven nöjd med sitt arbete? 
 
Resultatet visade att: 
- alla elever verkar nöjda med sitt arbete. 
 
3. Använder eleven flera metoder att söka fakta? Vilka? 
 
Resultatet visade att: 
- alla elever använder bara en metod.  
Metoden de använder är att söka fakta i böcker. 
 
 
Resultat strukturerad observation tillfälle 2. 
 
1. Hur kommer eleven igång med sitt arbete? 
 
Resultatet visade att: 
- två elever kommer igång direkt med sitt arbete. 
- en elev behöver hjälp att komma igång med sitt arbete. 
 
2. Verkar eleven nöjd med sitt arbete? 
 
Resultatet visade att: 
- alla elever verkar nöjda med sitt arbete. 
 
3. Använder eleven flera metoder att söka fakta? Vilka? 
 
Resultatet visade att: 
- alla tre elever använder flera metoder. 
Metoder de använder när de söker fakta är, i böcker, på Internet, i uppslagsverk och ställa 
frågor på Internet. 
 
4. Vilken inställning har eleven till redovisningen? 
    Vilken form väljer eleven att redovisa? 
 
Resultatet visade att: 
- alla elever är positiva till redovisningen. 
- alla elever väljer att berätta som sin redovisningsform. 
- alla elever väljer att göra en modell till sitt arbete. 
- två elever väljer också att göra ett rollspel. 
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Kort sammanfattning av de strukturerade observationerna 
 
Alla tre elever var nöjda med sitt arbete vid bägge observationstillfällena. Två av de tre 
eleverna kom igång direkt utan hjälp med sitt arbete, detta vid bägge observationstillfällena. 
Alla tre elever använde fler metoder att söka fakta vid det andra observationstillfället. Till 
redovisningen var alla tre elever positiva och valde också att göra en modell till sitt arbete. 
 
Ostrukturerade observationer 
 
Under de ostrukturerade observationerna av klassen, tittade vi på hur eleverna arbetade och 
hur de uppfattat de instruktioner de fått. Vidare vilket engagemang och intresse eleverna har 
haft för sitt arbete och hur stämningen varit i klassen under lektionstillfället. Under rubrikerna 
utfall i bilaga 5,  finns utförligare beskrivning av de ostrukturerade observationerna. 
 
Resultat ostrukturerade observationer 
 
Det sammanfattande resultatet visade att: 
- eleverna har varit mycket positiva till det mesta som vi gjort i klassen. 
- stundtals har eleverna velat arbeta hur länge som helst. 
- flera elever reflekterade över vad de lärt sig och att de fått ny kunskap. 
- alla elever har fått sitt intresse tillgodosett då de valt fördjupning själva. 
- när eleverna fick välja fördjupning och ställa frågor, kom lusten och inspirationen. 
- individanpassat arbetssätt ger eleverna lust till att arbeta. 
- eleverna tog itu med sina uppgifter på ett engagerat och intresserat sätt. 
- eleverna kunde förstå och följa tankegången i den strukturerade arbetsmodellen. 
- de fått en positiv inställning till att forska. 
- ämnet medeltiden är intressant och spännande. 
- några elever klarade inte av det fria arbetssättet. 
 

Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om den noggrannhet hos de undersökningsmetoder som har använts. Att 
mätmetoderna är tillförlitliga och om det finns yttre omständigheter som kan påverka 
resultatet. 
 
För att undvika missförstånd och oklarheter i undersökningen gav vi tydliga instruktioner vid 
intervjun och enkättillfällena. Det vi vet som kan ha påverkat, åtminstone någon/några elevers 
svar, var vid första enkättillfället. Eleverna hade av sin lärare fått i uppgift att fylla i tre 
formulär och att skriva i sin kontaktbok, detta kan ha gjort att några elever var lite trötta på att 
”fylla i” papper. Eftersom en del frågor kan uppfattas svårare att besvara än andra, kan de ha 
svarat utan att tänka efter först, eller att de kan ha missuppfattat frågan. Även vid 
intervjutillfället kan någon elev missuppfattat frågan eller gett ett svar som de trott att vi ville 
ha. Av de strukturerade observationerna anser vi att det inte finns några yttre omständigheter 
som kan ha påverkat resultatet, utom det faktum att vi själva omedvetet kan ha gjort en 
felaktig bedömning av situationen. Vi konstaterar att de ostrukturerade observationerna av 
klassen, trots dess ovetenskapliga förfaringssätt, ger en bra bild av verkligheten. Vi 
observerade klassen vid varje aktuellt lektionstillfälle. Vi var två personer som observerade, 
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kände klimatet i klassen, såg hur eleverna upplevde arbetet. Vid diskussion med vår 
handledare visade det sig att hennes samlade intryck av klassens arbete och engagemang var 
liktydig med vår uppfattning. Vi anser att reliabiliteten i våra mätmetoder har varit god då alla 
mätmetoders resultat pekar i samma riktning. 
 
Validitet 
 
Validitet handlar om resultaten ger en sann bild av det som avsågs att undersöka. 
 
Vi anser att de mätmetoder vi använt har god validitet, de har mätt det vi avsåg att mäta. Men 
vi konstaterar att ämnet ”forska” är abstrakt och kan vara svårt för elever i den här åldern att 
förstå. I enkätundersökningen kunde vi haft tydligare frågor för vårt syfte och kanske färre 
mindre relevanta frågor för att göra den mer konkret för eleverna. Vid intervjutillfället kunde 
vi ha breddat och fördjupat intervjufrågorna, för att få eleverna att berätta mer. De 
strukturerade observationerna anser vi har mätt det vi avsåg att mäta det vill säga, att se om vi 
kan öka elevers användning av olika verktyg. De ostrukturerade observationerna har ej endast 
besvarat vårt syfte utan också gett oss en helhetsbild på barnens forskningsarbete. Genom att 
använda olika mätmetoder som enkätfrågor, intervju, strukturerade observationer och 
ostrukturerade observationer, kan vi jämföra de olika resultaten med varandra. Vi ser då att vi 
fått svar på det vi ville mäta, att öka elevernas metoder i arbetssättet forska genom att ge dem 
olika verktyg. 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte var att öka elevernas användning av olika verktyg i arbetssättet forska. Utifrån 
elevernas definition av att forska, att hämta information och söka nya kunskaper, kan vi 
konstatera att det blivit en ökning av användandet av olika verktyg. Vår utgångspunkt till 
undersökningen att elever ofta i arbetssättet forska blir hänvisade till en bok att söka fakta i, 
visade sig hos eleverna i denna klass vara den allmänna erfarenheten.  
 
I arbetet med eleverna har vi visat dem på flera olika verktyg i hur de kan forska. De har i 
arbetet själva valt verktyg samt provat på flera och därigenom blivit medvetna och fått den 
färdighetskunskap som beskrivs i SOU (1992:94).  Genom att använda olika verktyg har 
eleverna befäst kunskapen och nyttan av dem. Eleverna har individuellt genom ett tydligt och 
strukturerat arbetssätt kunnat, med vår handledning, genomföra sitt forskningsarbete. Steg för 
steg har de praktiserat en bestämd arbetsgång som väglett dem i deras arbete. Detta tror vi är 
en viktig förklaring till varför användandet av olika verktyg har ökat. Vi konstaterar också att 
deras uppfattning av hur forskning går till har utvecklats vilket kan vara ett resultat av att vi i 
arbetet diskuterat med eleverna var de hittat sitt stoff och vilka källor som kan ligga till grund 
för dessa.  
 
Vid intervjutillfället med urvalsgruppen kan vi konstatera att elevernas för tillfället aktuella 
placering i forskningsprocessen har haft betydelse för deras svar. De hade inte hunnit så långt 
i sitt forskande eller reflekterat över hur de skulle gå vidare i sitt arbete. Här hade 
intervjuresultatet vunnit på att göras något senare under elevernas arbete. Under 
intervjutillfället gavs möjlighet till reflektion då eleverna dels blev uppmärksamma på vilka 
verktyg de kände till samt vilka de använde sig av. Detta kan ha påverkat elevernas fortsatta 
arbete i positiv riktning.  När vi jämför urvalsgruppens resultat i enkäterna och i intervjun ser 
vi att eleverna vid intervjutillfället kunnat ge fylligare svar och angett fler antal olika verktyg. 
Vi ser här, liksom Längsjö (1992), vikten av att hinna prata med eleverna om deras arbete, hur 
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de ser på sitt arbete och dess möjligheter. Resultatet i helklass kanske skulle ha påverkats om 
vi gett alla tillfälle för reflektion på ett mer strukturerat sätt, t ex genom att intervjua fler eller 
alla elever. Den av eleverna som inte riktigt förstod frågorna vid intervjutillfället och hade 
svårast att besvara dem var också den elev i de strukturerade observationer som hade svårast 
att komma igång med sitt arbete. Samma elev ansåg sig inte ha lärt sig eller i sitt arbete 
använt fler verktyg men kunde dock namnge fler antal verktyg i intervjun.  
 
Under de strukturerade observationerna som gjordes i urvalsgruppen kan vi tydligt, vid andra 
tillfället se, att när eleverna kommit längre i sitt forskningsarbete så använder de fler verktyg. 
Under arbetets gång fick eleverna frågan om de fått svar på sina frågor i sin fördjupning. De 
gavs då möjlighet att stanna upp, gå tillbaka och fundera på vad de egentligen frågade och om 
de fått svar på sina frågor? Var eleven inte nöjd fick hon/han gå vidare och söka svar i andra 
verktyg. Eleverna i urvalsgruppen gavs också under intervjun tillfälle att reflektera över sitt 
arbete vilket kan ha påverkat deras fortsatta arbete. Carlström och Hagman (1990) betonar i 
sin arbetsmodell den vuxnes roll att utveckla elevernas arbetssätt genom att ställa frågor. Här 
konstaterar vi behovet av att lyfta upp elevernas arbete och diskutera med dem för att ge 
möjlighet för egen reflektion. Detta, tror vi, är avgörande för att eleverna skall få perspektiv 
både på hur de har tänkt och vad de gjort. 
 
I samband med introduktionen ”att forska” för eleverna använde vi oss av olika böcker, 
skönlitteratur och faktaböcker, för att inspirera dem till val av egen fördjupningsuppgift. Detta   
gav dem en start i deras eget forskningsarbete och följaktligen blev också böcker deras första 
val av verktyg. Under de ostrukturerade observationerna kunde vi se att lusten och 
inspirationen kom när de fick välja fördjupning och formulera sina egna frågor. Under det 
grundläggande informationsavsnittet i arbetet gjorde vi rollspel vilket kan ha inspirerat  
eleverna till egna rollspel inför redovisningen. I det kreativa arbetet använde de sig av flera 
verktyg för att hitta förebilder. Här såg vi tydligt att meningsfullt arbete för eleverna 
engagerar och stimulerar dem till vidare arbete såsom Svedberg och Zaar (1998) beskriver 
Freinets tankar. När eleverna får möjlighet att själva styra sitt arbete blir de mer aktiva och 
engagerade. Eleverna är olika och arbetar olika fort. Några vill snabbt bli klara med det 
teoretiska arbetet för att få arbeta praktiskt och kreativt. Någon har till och med gått tillbaka 
till den egna faktaformuleringen för att bättra på och utveckla den. En anledning till det tror vi 
är att de fått perspektiv på vad de gjort och sett att de inte besvarat sina frågor. En annan 
anledning kan vara att de sett vad klasskamraterna har åstadkommit och jämfört med sitt eget 
och blivit självkritiska samt förstått att de måste prestera mer. 
 
Under detta arbete avsåg vi inte att mäta elevernas lust till att forska. Vi konstaterar dock att 
elevernas engagemang och lust har ökat vilket fråga nio i enkätundersökningen visat där 
eleverna kryssat för en mer positiv inställning till ”att forska”. Det är just elevernas egen 
drivkraft som utvecklar, som Imsen (2000) beskriver Piagets uppfattning om att eleverna 
erövrar kunskap endast med egen kraft genom sina egna erfarenheter. Utan djupare 
vetenskaplig grund konstaterar vi att lust och engagemang stimulerar elevernas och arbetets 
utveckling. En avgörande faktor i arbetet för eleverna tror vi är att de fått möjlighet att välja 
sin fördjupning och styra hur de vill bearbeta den.  
 
Inför den här formen att arbeta med eleverna ser vi att det är viktigt att känna dem för att 
kunna möta deras kunskaper och förutsättningar. I den undersökning Carlström och Hagman 
(1990) refererar till, gjord på uppdrag av Skolöverstyrelsen, betonas betydelsen av 
pedagogernas kännedom om elevernas erfarenheter och kunskaper för att planera metod och 
arbetssätt. Vi tror att det har stor betydelse om eleverna tidigare har arbetat med sin 
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studieteknik, när det gäller att läsa och söka i faktaböcker, förstå vad fakta är, ta ut stödord 
samt formulera egna meningar. Dessa förkunskaper anser vi hjälper eleverna i arbetssättet 
forska som till stora delar handlar om studieteknik och förmågan att kunna strukturera och 
planera sitt arbete. 
 
Trots att enkäten endast besvarades med tre frågor kopplade till vårt syfte har intervjuerna och 
de strukturerade observationerna sammantaget visat på samma resultat. Tillsammans med de 
ostrukturerade observationerna som i sig inte är vetenskapliga men för oss en viktig vägvisare 
kan vi se, att eleverna ökat sitt användande av olika verktyg i sin forskning.  
 
Fortsatt forskning 
 
Med vårt syfte som utgångspunkt bör vidare forskning bedrivas under en längre period för att 
ge arbetet i klassrummet med eleverna möjlighet till en längre inledning och fördjupning. 
 
Det skulle vara intressant att undersöka  

• om det är skillnad mellan könen i vilka arbetssätt de väljer. 
• hur val av redskap hänger ihop med elevernas inlärningsstil. 
• om och när eleverna har förmågan att kritiskt granska den information de får. 
• hur elevernas studieteknik påverkar deras val av verktyg. 
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  Bilaga 1 sid.1(1) 

Hejsan!                                                                                                                     
 
Vi är två snart färdigutbildade grundskollärare, vi går sjunde och sista 
terminen med inriktning Sv/So, 1-7. Vi heter Helena Nyberg och Mirjam 
Lindbäck, och vi kommer under 7 veckors tid att göra vår slutpraktik i er klass, 
med start från 3 oktober till 20 november. 
 
Lite om oss själva: Vi bor i Boden, vi är 36 och 41 år gamla och har egna barn 
mellan 8 och 15 år. Eftersom det är vår slutpraktik har vi hunnit vara ute på olika 
skolor både i Boden och i Luleå kommun, men ingen av oss har varit i X skola 
tidigare.  
 
Under de kommande veckorna kommer eleverna att arbeta och ”forska” kring ett 
ämne. Syftet med vårt arbete är att utveckla och lära dem att på olika sätt ta 
reda på fakta. Eleverna kommer att få besvara en enkät. Vi kommer också att 
välja ut några elever ur klassen som vi skall intervjua och observera. De elever 
som intervjuas och observeras kommer inte att kunna identifieras i vår rapport 
då vi varken använder elevernas namn, klass eller skola. 
 
Vi ser fram emot att få komma till klassen och lära känna era barn. Om det är 
något ni undrar över så är det bara att ni hör av er. 
 
 
   Med varma hälsningar! 
 
   Helena Nyberg   tel._____       
                                                      Mirjam Lindbäck tel._____ 
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  Enkät                                                                         
                                                                                     
1. Vad är forskning?     
        
   uppfinna      
        
   ta reda på fakta     
        
   söka nya kunskaper    
        
   annat, vad?_________________  
        
2. Hur går forskning till?   
        
   läser böcker      
        
   intervjuar      
        
   observerar      
        
   experimenterar     
        
3. Varför forskar man?     
        
   lära sig något nytt     
        
   hitta ny kunskap     
        
   få veta vad andra skrivit   
        
4. Vem forskar?   1.______________ 
  Ge tre förslag.   2.______________ 
     3.______________ 
        
5. Har du forskat någon gång?   
        
   ja      
        
   nej      
        
   vet ej      
 
 
 
 
 



                                                                                                                             Bilaga 2 sid.2(2) 
                                                                                                    

6. När du hör att du skall forska om något, hur tänker du då?                  
                          
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
          
7. Vad gör du när du forskar?     
          
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
          
8. Vilka sätt finns det att forska på?     
          
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
          
9. Hur tycker du det är att forska? Sätt ett kryss på linjen.   
          
tråkigt _______________________________________________roligt  
          
10. Varför ska du forska i skolan?     
          
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
          
11. Vad vill du helst forska om?  Flera 
kryss.    
          
   rymden    historia  länder   
          
   djur    natur  personer   
          
   sport    kroppen  annat, vad? ______________________ 
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Intervju med tre utvalda elever.      
                                                                        
Inledande frågor. 
  
Vad forskar du om? 
Är det roligt att forska? 
Går det bra? 
  

1. Vilka arbetssätt har du använt för att inhämta/hitta fakta?  
   

2. Vad är bra med de arbetssätt du valt? Hur, förklara. 
  

3. Finns det fler sätt att arbeta på? 
 

4. Har du lärt dig fler sätt att forska på? Vilka? 
 

5. Har du fått veta allt du ville?  
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Strukturerad observation av tre utvalda elever    
            
       
1. Hur kommer eleven igång med sitt arbete?    
       
       
  elev 1 elev 2 elev 3    

Direkt          

Efter en stund          

Behöver hjälp          
       
       
2. Verkar eleven nöjd med sin uppgift?     
       
       
  elev 1 elev 2 elev 3    

Ja          

Nej          

Svårt att avgöra          
       
       
3. Använder eleven flera metoder att söka fakta? Vilka?    
       
       
  elev 1 elev 2 elev 3    

Ja          

Nej          

Vilka?          
       
       
4. Vilken inställning har eleven till redovisningen?    
    Vilken form väljer eleven att redovisa?     
       
       
  elev 1 elev 2 elev 3    

Positiv          

Negativ          

Form          
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Lektionstillfälle 1 
 
Tid 20 + 45 minuter. 
  
Material Utklädningskläder, tidsaxel/linje. 
 
Syfte Att inspirera och leda in eleverna i medeltiden. Besvara frågorna vad och 

när medeltiden var. 
 
Genomförande Rollspel med en stadspojke och en bondpojke som möts på marknaden. Vi 

tog upp hur deras liv kunde ha sett ut i respektive miljö. Efter rollspelet 
pratade vi om medeltiden vad det var och när tiden var. Tidslinjen fick 
åskådliggöra tiden, denna sattes upp på väggen. 

 
Elevuppgift Eleverna fick runalfabetet. Med hjälp av en vuxen fick var och en gå in på 

historiska.se för att ta ut sitt namns ursprung. Av detta gjorde de en 
namnskylt som de klistrade upp på svart bakgrund. 

 
.Utfall Eleverna lyssnade och var intresserade. Ett rollspel är alltid uppskattat. 

Eftersom vi fått låna kläder som var medeltida inspirerade, var det lite extra           
intressant. 

 
 
 
Lektionstillfälle 2 
      
Tid 35 + 20 minuter. 
 
Material Tavla med regeringslängden år 1000 – nutid. Bilder ur böcker, OH-bilder. 
 
Syfte Visa på och ge eleverna kunskap om vem som hade makten och vad det innebär. 

Ge exempel på två historiska personer med makt. 
 
Genomförande Inledde med att prata om vem som har makten idag, att vi nyss haft 

riksdagsval. Tog upp om hur man fick makten, vilket uppdrag 
kungen/drottningen hade. Skrev upp viktiga ord på tavlan. Visade hur 
Sverige såg ut på OH-karta. Berättade om två viktiga personers liv och 
visade bilder, satte upp deras namn på tidslinjen. 

 
Elevuppgift De fick skriva av de viktigaste orden från tavlan. Valde sedan två av dessa 

att skriva om och rita en bild till. 
 
Utfall Det märktes att eleverna inte var vana att lyssna på föreläsningar, men trots 

det gick det ändå bra att hålla dem intresserade tiden ut. Att skriva meningar 
till stödorden, var lite lättare, de kom ihåg bra och i stort sett hela gruppen 
klarade det utan problem. 
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Lektionstillfälle 3  
 
Tid 40 + 30 minuter. 
 
Material OH-bilder, sax, klister, A4-ark. 
 
Syfte Att visa eleverna på en förståelse för de fyra stånden. Förklara skillnader 

och den uppgift de olika ståndena hade i samhället. 
 
Genomförande Berättade om de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Visade OH-

bilder skrev och ritade på svarta tavlan.  
 
Elevuppgift De fick 4 bilder var. Uppgiften bestod i att klippa isär dessa bilder och 

klistra fast dem på ett separat papper. Därefter skulle de skriva vilket stånd 
bilden representerade och skriva 1-2 meningar om varje bild, det de kom 
ihåg om respektive stånd. 

 
Utfall Även denna föreläsning var lite längre än de vanligtvis är van vid. Men de 

lyssnade aktivt hela tiden, och kom ihåg väldigt bra vad som berättades. 
 De tyckte det var intressant att veta hur folk levde under den här tiden. 
 
 
 
Lektionstillfälle 4 
 
Tid 20 + 40 minuter.  
 
Material Väggkarta, OH-bilder. 
 
Syfte Få en förståelse att folk sålde/köpte varor med varandra under medeltiden. 

Begreppet Hansan tas upp och förklaras. Veta vad digerdöden var för något, 
och orsaken till att smittan spreds. 

 
Genomförande Använde kartan i salen och visade på handelsvägarna under Hansatiden. 

Visade OH-bilder på koggen/båten.  Nämnde vilka varor som kom från 
Norden och vilka varor som kom från Mellan och Sydeuropa. Läste en 
berättelse om hur digerdöden startade. 

 
Elevuppgift Fick rita en bild om digerdöden.  
 
Utfall De tyckte det var intressant att se koggen och höra vilka varor som 

fraktades. Mest spännande var det att höra om hur den hemska pesten 
digerdöden startade, och vad orsaken var till att pesten spreds sig. 
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Lektionstillfälle 5 
 
Tid 50 + 20 minuter. 
 
Material Bilder, utklädningskläder, gregoriansk musik, rollspelstexter, textlappar till 

tidslinjen., TV,video +  film. 
 
Syfte Ge förståelse i vad en tidslinje är. Ge kunskap och inblick i hur 

kristendomen och klosterlivet såg ut i Sverige. Att engagera eleverna.  
 
Genomförande Började med att prata om vad en tidslinje är. Eleverna fick en egen på A4-

blad, där de skrev in de viktigaste händelserna som vi under veckan hade 
pratat om. Vi satte även upp lappar om dessa händelser på tidslinjen som vi 
satt upp på väggen. Satte på musiken när eleverna arbetade, smög ut och 
bytte om till munk. Kom in och berättade om munkar, nunnor och 
kristendomen. Efter rasten såg vi en film ”Medeltiden 1” 

 
Elevuppgift Eleverna fick göra små rollspel med hjälp av färdiga manus. Alla fick en 

chans att vara med. 
 
Utfall De flesta var bekanta med tidslinjen. Att lyssna till munken var spännande, 

eleverna var nyfikna och ställde frågor. De ville släcka ljuset, blunda och 
lyssna till musiken. De var koncentrerade och avslappnade. Vid de korta 
rollspelen var entusiasmen stor, alla utom två ville delta. Filmen fängslade 
elevernas intresse. 

 
 
 
Lektionstillfälle 6 
 
Tid 30 + 30 minuter. 
 
Material Litteratur från stadsbiblioteket, lappar att skriva på. 
 
Syfte Introducera forskningsarbetet, och lära dem strukturera upp ett arbete, ge 

dem en modell – tankekarta. Repetera den faktagrund eleverna fått veckan  
innan med hjälp av tankekarta och litteratur, att få med så mycket som 
möjligt. Eleverna välja vad de vill veta mer om. 

 
Genomförande Pratade om hur kan man veta allt som hänt. Repeterade föregående vecka 

genom att titta på tidslinjen. Vi presenterade böcker vi lånat från 
stadsbiblioteket. Eleverna fick titta på böckerna vid tre olika bord. Därefter 
gjorde vi en gemensam tankekarta på tavlan. Eleverna fick välja två 
områden att forska om, dessa skrev de sedan ner på en lapp. 

 
Elevuppgift De fick på en lapp skriva ner vilka två områden man vill forska inom. 
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Utfall Eleverna blev väldigt entusiastiska när de fick se och titta i alla fina böcker, 
som vi hade med oss. De tittade, pratade, pekade och visade varandra under 
glada tillrop. När vi repeterade vad vi berättat om i  förra veckan, och gjorde 
tanktekartan, visade det sig att de kom ihåg i stort sett allt vi tagit upp. När 
de sedan skulle skriva vad just jag vill forska om, skrev alla lugnt ner sina 
två förslag. Innan hade det varit lite diskussion om vilken man skulle vara 
med och i vilken grupp man skulle vara i. Men när vi sa att det var 
individuellt och att vi skulle lära av varandra och sprida ut oss så att vi 
skulle få med så många områden som möjligt, blev det inga protester. 

 
 
 
Lektionstillfälle 7 
 
Tid 20 + 30 minuter. 
 
Material OH-bild, Tankekarta – ”Vad vet jag?”, Frågeblad –”Vad vill jag veta?”.  
 
Syfte Att eleverna själva skall få göra en tankekarta, och att ställa frågor till sitt 

ämne. Visa på arbetsgången för sitt arbete. 
 
Genomförande Repeterade vad som kom fram från förra lektionspasset. Vad vi/eleverna 

visste om medeltiden. Ringade in de största områdena och visade vilka 
områden/ämnen eleverna valt. Gav exempel på tankekarta, ”Vad vet jag?, 
och ”Vad vill jag veta?, genom att ställa frågor som När? Var? Hur? 
Visade också på svarta tavlan arbetsgången. 

 
Elevuppgift Var och en fyllde i sin tankekarta och skrev sina frågor till ditt ämne.  
 
Utfall Barnen funderade, de flesta entusiastiska. De skrev bra frågor som ringade 

in det väsentligaste. De hade en bra uppfattning om ämnets karaktär. Genom 
den strukturerade modellen blev det tydligt för eleverna hur de skulle arbeta. 
Några elever får dock hjälp genom att vi repetera frågeställningar som, när?, 
var?, och hur?. 

 
 
 
Lektionstillfälle 8 
 
Tid 15 + 45 minuter. 
 
Material OH-bild, ”Vilka verktyg” det finns, litteratur, Internet. 
 
Syfte Visa eleverna hur och var de kan inhämta fakta, var de kan hitta svar till 

sina frågor. Ett led i forskningsarbetet. 
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Genomförande Pratade om arbetsgången i att forska. Nu var det dags att söka svar på sina 
frågor. Visade på OH, olika sätt på var, de kan söka svar. Pratade om att de 
skall gå till sina frågor och ställa sig frågan vad är det jag vill veta. Eleverna 
började söka, vi hjälpte dem. Fakta från Internet fick de av oss redan valda 
adresser. 

 
Utfall Alla kommer igång mycket aktivt. De ville verkligen hitta svaren till sina 

frågor. Det var lite ”rörigt” men alla arbetade. En del elever klarade inte det 
fria arbetssättet. Men i övrigt var eleverna mycket entusiastiska. 

 
 
 
Lektionstillfälle 9 
 
Tid 50-60 minuter. 
 
Material Litteratur, Internet. 
 
Syfte Låta eleverna komma igång och fördjupa sig i sitt forskande. 
 
Genomförande Vi gjorde eleverna uppmärksamma på vad var det de vill veta. Det vill säga, 

att gå tillbaka till sina frågor och fundera på, om jag får svar på alla mina 
frågor, och om det finns fler sätt att hitta svar på? 

 
Utfall Många hade hittat någon text till sitt ämne. De läste igenom texten för att se 

om den  gav svar på de frågor de ställt. Alla jobbade efter bästa förmåga. 
 
 
 
Lektionstillfälle 10 
 
Tid 80 minuter. 
 
Syfte Låta eleverna få uppleva och se hur en lajv-grupp arbetar. Få tillfälle att 

ställa frågor och observera, det vill säga använda sig av ett av 
forskningsverktygen. 

 
Genomförande Gästerna berättade och visade kläder. Barnen ställde frågor, och tillsammans 

sjöng vi medeltidasånger och lekte en lek. De visade också instrument och 
saker. 

 
Utfall Alla tyckte det var mycket intressant. Dels att se människor i medeltida 

kläder och höra och se de saker de hade med sig. När det blev lite ”oro i 
lägret,” sjöng och lekte vi en lek. Det var ett mycket uppskattat studiebesök. 
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Lektionstillfälle 11 
 
Tid 45 minuter. 
 
Material Litteratur, Internet. 
 
Syfte Eleverna skall reflektera över vad de hittills gjort och se om de kan utveckla 

sina svar. Eleverna forska vidare. 
 
Genomförande Började med att låta eleverna reflektera över sitt arbete. Eleverna fortsatte 

att forska. Vi vuxna handledde dem i deras arbete och guidade dem i 
arbetsgång och arbetssätt. Några elever började arbeta praktiskt med att 
tillverka modeller. 

 
Utfall Eleverna tyckte det var väldigt roligt och intressant. De arbetade genom att 

läsa olika texter, en del har hunnit att stryka under och ta ut stödord, andra 
ha börjat smått att skriva egna meningar av de stödord de tagit ut. 

 
 
 
Lektionstillfälle 12 
 
Tid 50 minuter. 
 
Materia Litteratur, Internet, material till modeller. 
 
Syfte Dela in eleverna i tre grupper så att eleverna vet vem de skall fråga om 

hjälp. Det är lugnare för både elev och vuxen. 
 
Genomförande Delade in klassen i tre grupper med var sin handledare. Varje grupp följde 

med sin handledare till var sitt rum. Varje handledare gick grundligt igenom 
med varje elev vad den skall göra och hur arbetet i övrigt går. Eleverna 
fortsatte forska. 

 
Utfall I och med att vi delade upp gruppen i tre mindre grupper, kände vi vuxna att 

vi kunde hjälpa alla på ett bättre sätt. Barnen arbetar bra, en del hunnit långt 
i sitt skrivande, Någon besvarat frågorna och gått igenom sin text. Någon 
elev ville skriva på datorn. Fler och fler ville börja arbeta något med sina 
händer, att göra någon modell. Orken och lusten finns kvar. 

 
 
 
Lektionstillfälle 13 
 
Tid 10 + 25 minuter. 
 
Material OH- bild, ”Var jag hittat fakta”, 1 exemplar till varje elev. Svarta tavlan, 

litteratur och Internet. 
 
Syfte Lära eleverna att se skillnader på var man hittat sin fakta. 
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Genomförande Vi repeterade var man kan hitta fakta, skrev på svart tavlan. 
 
Elevuppgift Alla elever fick fylla i sitt papper, skriva var de hittat fakta. 
 
Utfall Alla klarade det utan något större problem. En del reflekterade över att de 

kunde söka vidare och använda något fler verktyg för att få svar på sina 
frågor. 

 
 
 
Lektionstillfälle 14 
 
Tid  45 + 20 minuter. 
 
Material  Litteratur, Internet, material till rollspel, TV, video och film. 
 
Syft Låta eleverna fortsätta sitt arbete. 
 
Genomförande Jobbade i sina smågrupper, eleverna fortsatte sitt forskningsarbete, läste, 

skrev och ritade. Några arbetade med att tillverka saker till sitt arbete. 
Avslutade passet med att se filmen ”Medeltiden 2”. 

 
Utfall De flesta eleverna utom 2-3 stycken elever orkade hålla på att jobba tiden ut.  

Det kändes helt rätt att avsluta med att se en film. De tyckte det var en bra 
och intressant film. 
 
 
 

Lektionsförslag 15 
 
Tid 40 minuter. 
 
Material Hästsko, 20 cm pinne. Bräda och måttband. Stång eller plaströr ca 2 m lång. 
 6 kottar eller stenar.  
 
Syfte Se vilka lekar det fanns under medeltiden, förstå hur barnens leksituation 

kunde vara. 
 
Genomförande Vi delade in gruppen i fyra grupper, en grupp vid varje station.  
 Station 1 – Ritade upp ett luffarschack i sanden och 2 och 2 spelade med 

kottar eller stenar. Station 2 - La ut en bräda, man hopar ett steg framåt och 
ett steg bakåt, sedan mätte man dessa två hopp och la ihop summan. Station 
3 – Kastade en hästsko från ett visst avstånd, in i en cirkel som bestod av tre 
cirklar, högsta poäng gavs när man prickade pinnen i mitten i mittersta 
ringen. Station 4 – Kastade en stång (plaströr) så långt man kunde och fick 
poäng beroende på hur långt kastet är. 
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Utfall Tyvärr hade snön kommit, och marken var frusen, så det var lite kallt och 
småblåsigt, men vi gjorde det bästa av situationen. Vi var en vuxen vid varje 
station utom vid station 1 där eleverna fick klara sig själv. Vid stations 4  uppstod 
lite kö, men det gick bra ändå. Det verkade som de tyckte det var roligt. Eftersom 
lektionen tog slut och de skulle hem, talade vi om hur resultatet blev nästa 
morgon. 

 
 
 
Lektionstillfälle 16 
 
Tid 20 + 40 minuter. 
 
Material OH-bild. 
 
Syfte Visa eleverna vilka olika sätt det finns att redovisa på. Att de skall förbereda 

sig och varför de skall förbereda sig för inför redovisningstillfällena. 
Eleverna blir färdiga med läsande och skrivandet. 

 
Genomförande Gick igenom hur man på olika sätt kan redovisa. Eleverna började fundera 

på hur de skulle redovisa. Delade upp dem i grupperna och eleverna 
fortsätter att arbeta. 

 
Utfall Eleverna fortsatte att skriva för att få sina uppgifter klara. Andra funderade 

över hur de skall redovisa och började tänka i de banorna. 
 
 
 
Lektionstillfälle 17  

 
Tid 20 + 60 minuter. 
 
Material Kolpenna, färgpennor, vitt och svart papper, sax och lim. 
 
Syfte Arbeta med kol. Lära sig göra en vapensköld och veta dess bakgrunden. 
 
Genomförande Gick igenom vem som hade vapensköld under medeltiden. Varför det var 

olika motiv, att det var efternamnet på riddaren som det symboliserar. Gav 
exempel och visade från böcker. Visade att man använde bara röd, blå, grön, 
svart, guld och silver färg när man gjorde vapensköldarna under medeltiden. 
Visade på svarta tavlan exempel hur vi genomförde bilduppgiften, alla 
konturer och motivet ritas med kolpennan, sedan färgläggs det övriga och 
klipps ut och klistrar upp på svart bakgrund. 

 
Utfall De tyckte det var kul att göra en bilduppgift. Eftersom kolpennan är rätt 

tjock och man blir lite kladdig av den, var det en del som började om på ny 
kula efter ett tag. I övrigt var de flesta väldigt noga med sin uppgift och ville 
att den skulle se fin ut. Några hann också klippa ut och klistra upp 
vapenskölden på svart bakgrund. Dessa hängde vi upp på väggen i  
klassrummet. 
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Lektionstillfälle 18 
 
Tid 10 + 15 minuter. 
 
Material OH-bild, ”Hur skall jag redovisa?” + ett exemplar till varje elev. 
 
Syfte Att de skall koppla sin text till en redovisning och hur skall redovisningen 

framställas. 
 
Genomförande Vi hade en genomgång först via OH och därefter fick varje elev fylla i sitt 

papper. 
 
Utfall En del blev lite oroliga, och frågade vad skall jag skriva, vad skall jag göra? 

Vi delade in oss i våra grupper och där samtalade med varje elev vad just 
han/hon ville göra. Många ville göra rollspel, någon visa OH-bild, några 
ville tillverka någon sak som symboliserar deras arbete. De flesta kände sig 
dock mätta på sitt skrivande. 

 
 
 
Lektionstillfälle 19 
 
Tid 60 minuter. 
 
Material Material för olika modeller som tyg, papper, lim, pärlor, guldpapper etc. 
 
Syfte Eleverna börjar tänka på redovisningen och att förbereda sig för denna. 
 
Genomförande Grupparbete, alla fortsatte med sin förberedelse för redovisningen. 
 
Utfall Alla jobbade med sin redovisning, några jobbade ihop med andra, skrev text 

till sitt rollspel, några såg en film utifrån sitt ämne. Lusten och arbetsglädjen 
varierade i de olika grupperna, vissa jobbade koncentrerat och andra orkade 
inte hålla på så länge. 

 
 
 
Lektionstillfälle 20 
 
Tid 40 + 50 minuter. 
 
Material Storbok, lim och färgpennor. 
 
Syfte Att få ordning på sina papper, samla dem i en bok för att visa föräldrar och 

övriga. 
 
Genomförande Vi gick igenom den mapp de samlat allt material i under de här veckorna. Vi 

klistrade gemensamt in ett papper i taget. Därefter fick de skriva titel och 
författare till boken, -  medeltidaboken. 
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Utfall Det kändes som de tycker det var bra att få ordning på sina papper. Alla 
väntade på varandra utan knot! När de skulle skriva och rita framsidan 
gjorde de allra flesta det bästa de kunde. 

 
 
 
Lektionstillfälle 21 
 
Tid 15 + 80 + 90 minuter. 
 
Material OH-bild - Redovisningspapper. 
 
Syfte Ge en mall hur man kan börja en redovisning. Reflektera över varför de valt 

det ämne de valt, och även vilket som var roligast med det arbete de gjort. 
Färdigställa  sitt arbete. 

 
Genomförande Visade OH-bild och pratade om hur de skall skriva och varför. Eleverna satt 

igång att arbeta i sina grupper. Efter rasten arbetade de som skulle redovisa 
ihop. 

 
Elevuppgift Eleverna fyllde i sitt redovisningspapper och tränade sig att läsa upp 

inledning och avslutning. 
 
Utfall Redovisningspappret var klart och tydligt, eleverna såg att de hade arbetat 

och kund summera och knyta ihop. Eftersom det var långa pass var det 
några elever som ej klarar det fria arbetssättet. Medan andra kunde hålla på 
hur länge som helst. 

 
 
 
Lektionstillfälle 22 
 
Tid 60 minuter. 
 
Material Elevernas material till redovisningen. 
 
Syfte Träna redovisningen. 
 
Genomförande Utifrån programmet som vi gjorde upp, redovisade eleverna sitt arbete. 
 
Utfall Alla jobbade på med sitt. Som handledare hjälpte vi en del på traven, och 

andra lärde sig hur de skulle genomföra eller kanske förändra sin 
redovisning. 
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Lektionstillfälle 23 
 
Tid 50 minuter. 
 
Syfte Inför publik (parallellklassen) genomföra en redovisnin. 
 
Genomförande Redovisade enligt det uppgjorda programmet. 
 
Utfall Alla var mycket skärpta och fokuserade när de redovisade och även som 

publik. Alla kände att det blev lite ”på riktigt” när 4b var publik. 
 
 
 
Lektionstillfälle 24 
 
Tid 30 + 60 minuter. 
 
Material Mjöl, jäst, vatten ,sirap och kryddor – till matbröd. 
 Filmjölk, kryddor och kaffefilter – till färskost. 
 
Syfte Att eleverna skall få en glimt av vilken föda man hade under medeltiden. 
 
Genomförande Vi gjorde degen i förväg, och sedan fick tre elever åt gången komma och 

göra två bullar var. Till färskosten var en elev och silade filmjölken och 
kryddsatte den. Gräddade efter hand. 

 
Utfall Alla tyckte det var kul att baka. Det gick utan problem. 
 
 
 
 
Lektionstillfälle 25 
 
Tid 50 minuter. 
 
Syfte Att träna sin redovisning, att man blir trygg med den. Att träna att tala högt 

och tydligt. Träna att använda olika redskap i sin redovisning. 
 
Genomförande Redovisade enligt det uppgjorda programmet. 
 
Utfall Eftersom detta var sista gången vi redovisade, trodde alla att de var färdiga. 

Men vi fick göra några smärre justeringar innan kvällens redovisning. De 
flesta talade alldeles för lågt och en del också för snabbt. En del var lite 
mätta på att redovisa överhuvudtaget.  
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Lektionstillfälle 26 
 
Tid 50 minuter. 
 
Syfte Att visa för föräldrar och övriga vad man jobbat med. Att eleverna skall veta 

att det vi jobbat med, skall vi också kunna visa upp. Att förstå att man kan 
lära av varandra, även som vuxna. 

 
Genomförande Bjöd på det hembakade brödet och färskosten + äppeldryck. 
 Vi presenterade oss själva och vårt examensarbete i klassen. Samt det arbete 

eleverna arbetat med under dessa 5-6 veckor. Därefter redovisade eleverna 
enligt det uppgjorda programmet. 

 
Utfall Redovisningen började med att det första redovisningsparet började fnissa. 

Läraren gick in och redde ut skrattanfallet. Efter det skärpte alla till sig och 
koncentrerade sig på sin uppgift. Föräldrar och övriga var mycket nöjda med 
kvällen. 

 
 
 
Lektionstillfälle 27 
 
Tid  40 minuter. 
 
Material Medeltidaböcker - elevernas egna arbeten. Elevernas material som de 

producerat till redovisningen. 
 
Syfte Bli färdiga och avsluta medeltidaboken. Göra en utställning på skolan. 
 
Genomförande Tillsammans klistrade vi in elevernas arbeten. Samlade ihop allt material 

och satte upp alla saker som, pilbåge, kläder, kogg, borg, m.m i ett skåp i 
korridoren. 

 
Utfall Eleverna ville avsluta och bli färdiga med allt som hade med medeltiden att 

göra. De kände sig nöjda och belåtna efter allt forskande. 
 
 
 



    
 

 
 


