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Huvudsyftet var att undersöka motiven till vilka NTA-teman som används samt lärarnas syn 

på hur de bidrar till kompetensutveckling och elevers kunskapsutveckling i NO/Tk i årskurs 

1-3. Vidare var syftet att söka möjliga orsaker till kunskapsutveckling i fysik med NTA. 

Metoder: En enkät med 54 lärare och intervjuer med tre lärare. Huvudresultatet visade vilka 

NTA-teman som valdes och motiv till detta samt hur vidareutbildningen i NTA gav didaktisk 

kompetens genom anpassning av undervisning och material. Lärarnas erfarenheter av att 

själva utföra NTA-experimenten med expertstöd, tillsammans med att eleverna använde det 

undersökande arbetssättet ledde till engagemang och lärande hos eleverna. Lärarkompetensen 

tenderade att ha en ökande relevans för lyckad undervisning ju äldre eleverna blev. Antydan 

till orsaker av lyckade fysikresultat kunde vara ökad exponering av fysik för NTA-elever. 

Slutsats var att de NTA-teman som lärarna anser ger dem mest kunskapsbidrag även uppfattas 

ge högst kunskapsutveckling hos eleverna.  
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1 INLEDNING 
”Allt börjar med en bra lärare” är en devis hämtad från fackförbundet Lärarförbundets 

kampanj (Lärarförbundet, 2015). Vad en bra lärare är, är svårt att begränsa i ett par meningar, 

men förutom inneboende kunskaper och förmågor hos läraren är denne beroende av olika 

slag av stödjande förutsättningar och resurser. En av dessa resurser är läromedel för att 

bedriva undervisning. I denna undersökning har jag valt att undersöka ett specifikt koncept 

kallat Natur och teknik till alla (fortsättningsvis benämnt ”NTA”) vilket är ett 

skolutvecklingskoncept där både skolor genom kommunen och friskolor går in som 

medlemmar i en förening för få tillgång till utbildning och material i ämnena naturvetenskap 

och teknik. Det unika i NTA är konceptets syfte att både lärare och eleverna uppnår ett 

lärande och därmed verkar skolutvecklande. För lärarna består det främst av utbildning i 

teman som NTA-lådorna berör och för eleverna i användning av materialet i NTA-lådorna. 

Men det har visat sig i forskning att vinsterna med NTA inte höjer kunskapsnivåerna i 

samtliga ämnen eller teman som det undervisas i. I en långsiktig effektstudie framgick att vid 

en jämförelse med elever som inte har undervisats med NTA-konceptet med elever som har 

genomgått NTA-utbildning, har endast en ökning av kunskapsnivåerna skett i ämnet fysik 

(Svärdh, 2013). Men denna skillnad är markant och frågan är vad det beror på att just 

fysikundervisningen inom NTA har sådan genomslagskraft medan det inte påvisats någon 

skillnad i de andra ämnena? I de naturvetenskapliga ämnena ingår fysik, biologi, kemi och i 

NTA-konceptet ingår även ämnet teknik. I utvärderingar av NTA framställs en mycket 

positiv bild med entusiastiska deltagare bland både lärare och elever (Lindahl, 2003; Shoultz 

& Hultman, 2003; Shoultz, Hultman & Lindkvist, 2003). Konceptet verkar framgångsrikt 

tillvarata elevernas uppvaknande intresse i den naturorienterande undervisningen för de 

tidigare skolåren och de elever som deltar i NTA har större måluppfyllelse i årskurs fem än 

icke-deltagare (Anderhag & Wickman, 2006). Däremot verkar de positiva effekterna på 

elevernas kunskaper inte bestå i högre årskurser för NTA-deltagare i andra ämnen än fysik. 

Organisationen NTA har varit verksam i över 20 år och de långsiktiga effekterna av 

verksamheten är en önskvärd påverkan på att allt fler elever siktar på naturvetenskap och 

teknik som yrkesbana. 

Kunskaper om naturvetenskap och teknik är betydelsefullt ur samhällsaspekt, för att vi 

stödjer våra val i livet på dessa kunskaper. ”Behovet av att öka intresset för naturvetenskap är 

grundat både i ett demokratiperspektiv, i ett behov av kvalificerad framtida arbetskraft och 

för framtida forskning. Internationella erfarenheter visar bland annat att lärande i tidiga skolår 

ger en långsiktig effekt eftersom unga elevers naturliga nyfikenhet tas tillvara, samt att 

lärarna har en nyckelroll i att välja sätt att undervisa för att skapa intresse för ämnena hos 

eleverna.” (Skolverket, 2009 s.6). Just att börja tidigt med undervisning av naturvetenskap 

och teknik är av vikt då elevers naturliga nyfikenhet och intresse kan fångas upp. I vissa fall 

behöver deras uppfattningar korrigeras, där deras vardagsförståelse av naturvetenskapliga 

fenomen ersätts genom att eleverna får utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga begrepp. 

Dessutom avgör barn redan runt årskurs fem sina framtida val som leder till en yrkesbana 

(Lindahl, 2003). Om det går att tillvarata det intresse som redan finns, kommer fler elever 

välja naturvetenskap och teknik när det är dags för gymnasieval. I nuläget väljer alldeles för 

få ett sådant gymnasieprogram för att möta behovet av yrkesverksamma, på grund av att 

intresset avtar framåt tidiga tonåren (Lindahl, 2003; Hasni & Potvin, 2015).  

Lärares kunskaper i naturvetenskap och teknik i årskurs 1-6 har i forskningen påvisats vara en 

otillräcklig resurs, en orsak till detta är de olika lärarutbildningarna som ligger till grund för 

de nuvarande verksamma lärare (Ekborg & Lindahl, 2006). De 4-6-lärare som inte har 
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specialiserat sig på att studera naturvetenskap eller teknik under lärarutbildningen känner ofta 

en osäkerhet i att undervisa i dessa ämnen, särskilt i kemi, fysik och teknik. De saknar ett 

helhetstänk och progression för samtliga naturvetenskapliga ämnen och teknikämnet, och 

behöver ett stöd för att kunna undervisa i enlighet med kursplanerna. (Ekborg & Lindahl, 

2006). Inom årskurserna F-3 finns inte en specialisering
1
 att tillgå i NO/Tk i dagens 

lärarutbildning, de grundlärare för F-3 som examineras har de flesta 15
2
 högskolepoäng för 

ämnena biologi, kemi, fysik och teknik tillsammans. De som läser till mellanstadielärare har 

30 högskolepoäng i sin valbara fördjupningskurs. 

I en diskussion med en naturvetenskapslärare för årskurs 7-9 framkom en spontan reaktion på 

varför just fysikämnet har nått framgångsrika resultat i nationella proven med hjälp av NTA. 

Orsaken angavs utan tvekan vara materialet i laborationerna för fysik, sådana saker som kom 

med lådan har inte lärare vanligtvis tillgång till (Personlig konversation, 2018). När elever får 

experimentera med rätt material för att undersöka ett visst fenomen, bidrar det till ökad 

begreppsförståelse inom naturvetenskap och teknik. Men det får inte stanna där. Johanssons 

(2012) undersökningar visar att det behövs mer än roliga laborationer. Det krävs även synliga 

syften med lektionerna och reflektioner av det praktiska arbetet som har en stor betydelse för 

förståelsen av naturvetenskapliga begrepp och naturvetenskaplig verksamhet. 

Skolundervisningen i den svenska skolan ska vara grundad på vetenskap och beprövad 

erfarenhet, det står inskrivet i skollagen (Skolverket, 2017). Ur det vetenskapliga perspektivet 

genomgår det undersökta en kritisk granskning, prövning och en problematisering där 

faktakunskaper sätts i ett sammanhang och öppnas upp för nya tankesätt grundade i teorier 

och empiri. Beprövad erfarenhet byggs däremot upp kollegialt och prövas samt dokumenteras 

över lång tid. Båda komponenterna kompletterar varandra inom lärarprofessionen (Minten, 

2013). I den didaktiska kompetensen hos läraren ligger att motivera till lärande med rätt val 

av undervisningsinnehåll (Lindström & Pennlert, 2016). Innehållet måste vara intressant och 

kännas meningsfullt för eleven för att aktivera lärande. För att kombinera läroplanens 

intentioner och elevernas lust för lärande av innehållet, hänger mycket på det läromedel som 

har valts ut. Skolverket (2015) konstaterar att sedan staten har slutat att granska läromedel på 

förhand, så har ansvaret på att välja läromedel sedan decentraliseringen på 1990-talet 

förflyttats till skolorna, arbetslag och enskilda lärare. ”Kvalitetssäkringen ligger idag på 

lärarna och indirekt på lärarutbildningen — att man utbildar lärare till att kunna göra bra 

kvalitetsgranskningar av läromedel och att göra lärarna medvetna om att ingen annan 

granskar kvaliteten på läromedel” (Skolverket, 2015). Varje lärare behöver både ha tillräcklig 

kompetens för att undervisa och välja kunskapsstoffet samt metoden att undervisa med. ”I 

den decentraliserade och målstyrda skolan är tanken att läromedlen ska bedömas och väljas 

av professionella lärare utifrån deras uppdrag att i undervisningen realisera de mål som 

formuleras i läroplan och kursplaner (Johnsson Harrie, 2009 s.223). I kravet på att välja 

läromedel i enlighet med läroplanens intentioner, ligger också att anpassa undervisningen till 

sin elevgrupp och sina egna preferenser att undervisa om och på vilket sätt. Både elevernas 

såväl som lärarens eget intresse och motivation för ämnet spelar in. Hur lärare kan ta tillvara 

elevernas intresse för naturvetenskap och teknik samt väljer ett läromedel där kunskapsmålen 

uppnås är ett behov som NTA’s skolutvecklingskoncept kan möta. Möter det upp både som 

kompetenskrav för lärare och uppnåelse av kunskapskrav hos eleverna? Denna studie 

undersöker vilka teman lärarna väljer och lärares syn på vad de tycker är framgångsfaktorer i 

NTA-konceptet samt hur de använder sig av dessa faktorer sin undervisning. 

                                                      
1
 Stockholm universitet erbjuder en valbar fördjupningskurs i NO/Tk på 15 högskolepoäng. 

2
 Övriga kan ha upp till 30 högskolepoäng, flera av dem har verksamhetsförlagd utbildning som ingår i dessa 

högskolepoäng. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Centrala begrepp  

För denna studie behöver vissa begrepp förklaras med vad som avses. Följande begrepp är 

centrala: 

NO/Tk-ämnen – NO står för naturorienterande ämnen och i dessa ingår kemi, fysik och 

biologi. Tk står för ämnet teknik, det kan också förkortas med Te. För elever i årskurs 1-3 och 

4-6 står det NO/Tk på schemat, det är alltså inte uppdelat per ämne. 

NTA-koncept – detta koncept består av allt från organisationen av NTA till utbildningen av 

både lärare och elever som en skolutvecklingsansats. 

Kunskapsutveckling – med detta menas att kunskapskraven i styrdokumenten är målen för 

elevernas kunskapsutveckling. Denna utveckling bedöms av lärarna formativt under 

undervisningens gång (observationer och diagnoser), och summativt efter ett 

kunskapsområde är avklarat (prov och redovisningar). 

Kompetensutveckling – den vidareutbildning som bygger vidare på lärarens grundutbildning. 

Till exempel temautbildning på NTA eller lärarlyfts-kurser på högskolor och universitet. 

Lågstadielärare och mellanstadielärare – i Skolverkets nya timplan (Skolverket, 2018a) från 

2018 har dessa benämningar återinförts och avser årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6. 

1.1.2 Styrdokument 

De naturorienterande ämnena (NO) innefattar kemi, fysik och biologi. I läroplanen delar No-

ämnena för årskurs 1-3 samma centrala innehåll och kunskapskraven är också gemensamma. 

Kursplanerna är likalydande förutom utbytbara ord som berör de enskilda ämnena. 

Exempelvis inom biologi står det:  

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap 

för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi 

har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 

estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.”, vidare i fysik 

”Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap 

för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har 

betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 

estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.”och slutligen i kemi: 

”Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap 

för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i kemi har 

betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 

estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.” (Skolverket, 2017 s. 158, 

168 och 179 min kursivering).  

I timplanen för grundskolan gäller 600 timmar för NO, vilket för elever som börjar lågstadiet 

hösten 2018 kommer att få ta del av 147 timmar per år (Skolverket, 2018a). Det finns ingen 

föreskrift över hur fördelningen över ämnena kemi, fysik och biologi ska se ut, utan NO är 

som ett ämne på schemat. Det centrala innehållet är uppdelat på sex kunskapsområden: Året 

runt i naturen, Kropp och hälsa, Kraft och rörelse, Material och ämnen i vår omgivning, 

Berättelser om natur och naturvetenskap samt Metoder och arbetssätt. Dessa 

kunskapsområden innefattar en blandning av kemi, fysik och biologi i olika mängd. Under 

kunskapskrav för godtagbara kunskaper i kemi, fysik och biologi i slutet av årskurs 3 står det: 
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”Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och 

utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och 

ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av 

människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors 

hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. 

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten luft och 

relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och 

konst som handlar om naturen och människan. 

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla 

undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och 

luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem 

efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla 

näringskedjor. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar 

lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon 

jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina 

undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation 

i diskussioner och samtal.” (Skolverket, 2017, s.162-163, 173, 184 min kursivering).  

Skolinspektionen beskriver förmågorna som ska utvecklas:  

” –att använda kunskaper i kemi, fysik och biologi för att granska information, kommunicera 

och ta ställning till frågor som rör olika naturvetenskapliga områden, - att genomföra 

systematiska undersökningar i kemi, fysik och biologi, och - att använda naturvetenskapliga 

begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband i naturen, samhället och 

människokroppen” (Skolinspektionen, 2012 s.3). 

Ämnet Teknik (Tk) är ett enskilt ämne i läroplanen med egen kursplan. Det centrala 

innehållet är indelat under tre rubriker: Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av 

tekniska lösningar och Teknik, människa, samhälle och miljö (Skolverket, 2017 s. 284). 

Teknikämnet omfattas inte av kunskapskrav för årskurs 3, men det centrala innehållet består 

av ungefär samma verksamma ord som inom NO, som förståelse av fakta (om mekaniska och 

tekniska lösningar), undersökningar och dokumentation. Dessutom begreppsförståelse och 

diskussioner ingår, liksom konstruktion och programmering.  

Fokus på vad eleven ska kunna i årskurs 1-3 i NO är att berätta/samtala/diskutera, relatera till 

och jämföra fakta om biologi, fysik, kemi och teknik som är passande för sin åldersnivå. 

Vidare att kunna utforska, sortera, vara källkritisk mot och dokumentera fakta de kommit 

fram till inom det naturvetenskapliga ämnet. De praktiska inslagen är uppenbara genom det 

undersökande arbetssättet, men de operativa orden innefattar också samtalande, berättande 

och beskrivande liksom dokumenterande vilka också förekommer mycket inom de övriga 

skolämnena där eleverna mest läser och skriver. Även inom Teknik används operativa ord 

såsom undersökande, eget konstruerande, föreslagande av förbättringar, programmering och 

dokumentation. Först i årskurs 4-6 och framöver beskrivs centralt innehåll och kunskapskrav 

för biologi, fysik och kemi som separata ämnen. Något som är nytt från 2017’s version av 

läroplan är inslaget av digitalisering inom alla ämnen och börjar gälla från och med 

höstterminen 2018. I de naturvetenskapliga ämnen avspeglar sig digitaliseringen där digitala 

verktyg kan användas. Inom tekniken består tillägget om digitalisering genom 

programmeringsinslaget och hur datorer används samt fungerar. 

1.1.3 Naturvetenskap och teknik till alla (NTA) 

NTA är ett skolutvecklingskoncept framställt av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som bygger på en amerikansk förlaga, Science 
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and Technology for Children (STC). Efter omarbetning, översättning och anpassning till 

svenska förhållanden startade NTA i Sverige 1997, och de blå lådorna med uppdrag och 

material började rullas ut 2003. I dagsläget arbetar 167 kommuner och friskolor med NTA. 

Konceptet genomgår ständigt förändringar efter utvärderingar och i samarbete med skolor 

och deras synpunkter. Den filosofi som ligger bakom NTA är att eleven ska använda det 

vetenskapliga arbetssättet med hypotes – experiment – resultat och förklaringsdiskussion – 

dokumentation, vilket de gör på en åldersadekvat nivå och på ett elevnära sätt. Förutom 

NO/Tk-ämnena så behandlar NTA även matematik och arbetet ger spridningseffekter på 

andra skolämnen. Materialet utgår från Lgr 11 (Skolverket, 2017) där det mesta ur det 

centrala innehållet tas upp, men inte allt. Huvudsyftet med elevarbetet är att locka till intresse 

för naturvetenskap och teknik. NTA-konceptet består av fem grundläggande funktioner för 

skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik. De består av: Organisation, 

Kompetensutveckling, Utvärdering, Teman och Materialhantering. 

 Organisation – NTA skolutveckling är en icke vinstdrivande ekonomisk förening där 

huvudmän från kommuner och fristående skolor kan bli medlemmar till en kostnad av 

15000 kronor per år. Tillkommer gör elevlicenser på 20 kronor per användare och 

tema. Organisationen har instanser på nationell, regional och lokal nivå. 

Medlemmarna utser en samordnare som organiserar och utvecklar utbildning lokalt, 

har hand om materialhantering samt utbyte med skolans kontaktperson för NTA. 

 Kompetensutveckling – Utbildning för lärare av en NTA-utbildare, dels en 

introduktionsutbildning om vad NTA går ut på och dels på olika teman. För att få 

undervisa om ett tema krävs att läraren är utbildad på just det temat. I 

temautbildningen genomgås olika experiment, eventuella svårigheter för eleverna tas 

upp och hur undervisningen kan gå till. Det finns också tematräffar för fortsatt 

vidareutbildning inom temat, med ytterligare tillfälle för kollegialt lärande.  

 Utvärdering – KVA och IVA utser ett vetenskapligt råd som kvalitetsgranskar och 

vidareutvecklar NTA-konceptet i samarbete med skolor och näringsliv. Flertalet 

utvärderingar bidrar till förändringar av till exempel arbetssätt och material med 

avsikt att ge effekter på elevernas lärande. 

 Teman – Det finns 26 olika teman, där huvudutbudet erbjuds för årskurserna 1-6 men 

sträcker sig från årskurs F-9. Ett tema, till exempel ”fast eller flytande”, finns i en blå 

låda som innehåller en lärarhandledning med lektionsplaneringar, en elevhandledning 

med uppdrag i progression och allt material som behövs för att utföra arbetet. 

Arbetssättet är undersökande och frågebaserat. Varje temalåda kan arbetas med i 8-10 

veckor. 

 Materialhantering – Ombesörjs av skolans NTA-samordnare. När eleverna arbetat 

klart skickas lådan tillbaka och skolan får en ny påfylld låda med nästa tema. 

(Ekborg & Lindahl, 2006, Kungliga Vetenskapsakademin, 2018) 

Tabell 1: Årskurser för vilka temana är avsedda och vilka skolämnen de behandlar inom NO/Tk 

Tema/Skolämne Kemi Fysik Biologi Teknik 

Jämföra och mäta
3
  F-1  F-1 

Fast eller flytande
4
 F-2    

Förändringar 1-3    

Balansera och väga
5
 1-3 1-3 1-3 1-3 

                                                      
3
 Innehåller också skolämnet matematik. 

4
 Innehåller skolämnet ”NO” men mest kemi (Kungliga Vetenskapsakademin, 2018) 

5
 Innehåller också skolämnet matematik. 
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Testa teknik    1-3 

Jord   1-3  

Fjärilars liv   2-3  

Rymden  2-5   

Från frö till frö   4-6  

Kretsar kring el  4-6  4-6 

Kemiförsök 4-6    

Rörelse och konstruktion  4-6  4-6 

Matens kemi 4-6  4-6  

Flyta eller sjunka  4-6  4-6 

Papper    4-6 

Mäta tid  5-6  5-6 

Kroppen   5-7  

Magneter och motorer  6-7   

Banbrytande teknik  6-8  6-8 
Källa: Kungliga Vetenskapsakademin, 2018 

Tabell 1 visar de teman som erbjuds för Förskoleklass (F) till årskurs 6. Vissa temalådor 

sträcker sig över stadiegränserna, både uppåt och nedåt. NTA har kategoriserat de olika 

temana till att tillhöra skolämnena fysik, kemi, biologi och teknik. I några fall ingår även 

andra skolämnen som matematik och historia, det finns också en låda för endast matematik, 

vilka faller utanför de ämnen som undersöks i denna studie. Av de avsedda ämnen som ingår 

i temat kan graden av tyngdpunkt vara olika och lärarens anpassningar genom tillägg och 

borttagande av uppdrag påverkar hur mycket av fysik, kemi, biologi eller teknik som lådorna 

behandlar. Till synes är temana på lågstadienivå jämnt fördelade över NO/Tk-ämnena, men 

erbjudandena om fysik och teknik ökar på mellanstadiet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Detta arbete har som huvudsyfte att undersöka motiven till lärarnas val av NTA-teman och 

lärarnas syn på vad i NTA som leder till kompetensutveckling hos lärare och 

kunskapsutveckling hos elever i naturvetenskap och teknik i årskurs 1-3. Undersökningen 

syftar också till att undersöka om det går att se någon antydan till orsakerna till den bättre 

kunskapsutvecklingen i fysik hos de elever som har använt NTA under årskurserna 1-3.  

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

1. Vilka är lärares motivering till val av NTA-teman? 

2. I vilken utsträckning anser lärare att NTA bidrar till lärarnas kompetensutveckling?  

3. I vilken utsträckning anser lärare att NTA bidrar till elevers kunskapsutveckling?  

1.3 Litteraturgenomgång 
I flertal internationella studier har svenska elevers kunskaper i naturvetenskap jämförts med 

andra elever i världen. Sedan 2003 har kunskapsnivåerna gått stadigt nedåt för både åk 4 och 

8 i undersökningen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), men 

2011 skedde ett trendbrott och kurvan har börjat vända uppåt (Skolverket, 2016). Flertalet 

insatser har igångsatts för att åstadkomma en förändring och NTA-konceptet är en del av 

denna satsning på skolutveckling som är tillgänglig. I denna forskningsöversikt utgås från en 

mätning av de långsiktiga effekterna av arbetet med NTA från 2013 och därefter sätts den i 

relation till vad som tidigare gjorts inom forskning om NTA. Vidare handlar 

forskningsöversikten om elevers och lärares uppfattningar om naturkunskaps- och 
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teknikundervisning samt om lärares vidareutbildning inom naturvetenskap och teknik för att 

utveckla elevers lärande.  

1.3.1 Effekter på elevers lärande genom NTA 

Svärdh (2013) har genomfört en kvantitativ utvärdering av effekter på undervisning med 

NTA där fokus ligger på innehålls- och processfärdigheter inom naturvetenskap hos elever i 

årskurs 9. Ämneskunskaper och att kunna genomföra en laboration och dra slutsatser av 

denna är något som mäts i de nationella proven i kemi och fysik. I denna studie jämförs både 

resultat från nationella provet och kursbetygen i kemi, fysik och biologi mellan elever som 

deltagit respektive inte deltagit i undervisning med NTA-programmet under årskurserna 1-6. 

Ämnet teknik är inte möjligt att jämföra då det inte testas på nationell nivå. För att kunna 

jämföra elever i de olika urvalsgrupperna så har en NTA-deltagare matchats med en icke-

deltagare, som har samma förutsättningar (exempelvis socioekonomisk bakgrund och 

föräldrars utbildningsnivå). I resultatet av effektutvärderingen framkommer att det finns 

signifikanta positiva effekter hos NTA-deltagares provresultat på nationella proven i fysik. 

De elever som hade deltagit i NTA hade 16,4 % bättre resultat i genomsnitt, vid jämförelse 

med ickedeltagare. I de övriga naturvetenskapliga ämnena biologi och kemi finns det varken 

en försämring eller förbättring i provresultaten i de nationella proven för de som har haft 

NTA. Vid jämförelsen av kursbetygen i fysik, kemi eller biologi mellan urvalsgrupperna med 

NTA-deltagare och icke NTA-deltagare, finns inte någon skillnad. Det nationella provets 

resultat ligger till grund för kursens betyg tillsammans med andra kunskapsbedömningar. 

I kontrast till ovanstående studie kan nämnas en tidigare utvärdering av NTA från 2006 där 

Anderhag och Wickman (2006) undersöker hur NTA hjälper skolorna att nå kursplanemålen. 

Studien är en jämförande och kvantitativ analys av intervjuer av elever i sjätte klass. 

Resultatet bygger på muntlig återgivning av vad eleverna mindes av undervisningen i 

naturvetenskap. Genom att kvantifiera termer (fenomen, artefakter och verksamheter) och 

relationer (natur och människa och verksamheter) som uppkom i intervjuerna analyserades 

dessa variabler statistiskt, för att se om de överensstämde med målen för årskurs fem. I 

studien framkommer att de elever som hade undervisats med NTA når målen bättre än de 

som inte har det. Inom området naturvetenskaplig verksamhet
6
 är resultatet 50% bättre för 

alla elever och inom natur och människa, 60-70% bättre i jämförelse av pojkar. Däremot är 

det ingen skillnad i jämförelse av flickorna för området natur och människa. Överhuvudtaget 

ökar pojkars resultat i de undersökta variablerna av NTA-konceptets innehåll. Både låg- och 

högpresterande elevers resultat ökar hos de som undervisats med NTA. I elevernas 

redogörelse för undervisningens innehåll i ämnena kemi, fysik och biologi så finns det ingen 

skillnad mellan NTA- och icke NTA-deltagare. Däremot har de elever som har genomgått 

NTA-undervisning fördjupade kunskaper i dessa ämnen, vilket framgår i intervjuerna i hur de 

beskriver och förklarar det de minns. Det tidigare arbetet med NTA kan ge kunskaper som 

ger en högre grad av uppnåelse av kursplanemålen i årskurs sex, än elever som inte arbetat 

med NTA tidigare. (Anderhag och Wickman, 2006). 

Anderhag och Wickman (2006) har också undersökt hur begrepp- och språkutveckling inom 

det naturvetenskapliga ämnet kan stödjas genom arbetet med NTA. Utvärderingen utgår från 

klassrumsobservationer och intervjuer med lärare samt elever, där lärares utbildningsnivå och 

elevers svenskakunskaper kategoriseras. NTA anses inte av lärare att främst vara ett verktyg 

för att utveckla språk och begrepp, men att det kommer som en bieffekt i användandet av 

NTA-programmet vilket hjälper eleverna att förstå naturvetenskapen. Både lärare och elever 

anser sig lära nya ord och begrepp och upplever dem inte som svåra. I det utforskande arbetet 

                                                      
6
 Kursiverad text är rubriker för mål i kursplan före 2011 
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kan främst de språksvaga lyfta sina kunskaper om svenska språket i både vardagliga ord 

(såsom adjektiven, tungt och lätt) och ord specifika för naturvetenskapen (som exempelvis 

viskositet och hypotes). I det praktiska handlandet och synliggörandet av naturvetenskapen 

ges ett stöd för naturvetenskapliga begrepp, i motsats till undervisning med endast tal och 

text. (Anderhag och Wickman, 2006). 

1.3.2 Attityder till NTA 

Shoultz och Hultman (2003) utvärderade elevernas kapacitet för att delta och ta för sig i 

undervisning i NTA, hur elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet stimulerats samt deras 

”förmåga att observera, experimentera, förutsäga, argumentera, diskutera och dokumentera.” 

(Shoultz & Hultman, 2003 s. 2). Resultatet bygger på klassrumsobservationer och intervjuer 

av elever och lärare. Ur elevperspektivet framkommer att materialet leder till ett ökat intresse 

för naturvetenskap och teknik, men att intresset är beroende av vilket tema som behandlas. 

Lärare upplever att de får stöd av materialet och en röd tråd i undervisningen överlag i 

NO/Tk. Vissa kritiserar styrningen av NTA-konceptet genom ramarna som handledningarna 

ger, men det går att välja både teman och uppdrag i dem för att kunna anpassa 

undervisningen. Svärdh (2013) liksom Shoultz och Hultman (2003) lyfter lärarnas åsikter att 

fördelarna med NTA är lärarnas tidsbesparing i införskaffande av material och 

lektionsplanering. Ekborg och Lindahls (2006) kvantitativa och kvalitativa utvärdering 

undersökte ca 700 lärares (Förskola-årskurs 6) attityder till NTA som ett program för att 

utveckla skolan. Utvärderingen framställer att NTA är gynnsamt för både lärarnas eget lärande 

och elevernas. Lärarna anser att NTA bidrar till att eleverna på ett enklare sätt uppnår målen 

och för lärarna själva upplevs NTA som lätt, roligt och kräver inte så mycket tid för planering 

av undervisningen. NTA ger en helhetssyn över NO/Tk-ämnena, utgör ett starkt stöd för att 

våga arbeta med experiment vilket leder till engagemang hos eleverna. I lärarens syn på 

undervisning så ses NTA som något nytt, där eleverna bygger ut sin förståelse genom att 

experimentera och söka egna svar på sina frågor och däri uppstår en glädje. Det 

naturvetenskapliga arbetssättet är genomgående och svaren är inte förgivettagna. NTA-

lådornas roll i undervisningen är förknippade med entusiasm, de underlättar tidsmässigt 

särskilt för lärare med mindre grundutbildning och klasslärare med många andra ämnen. 

Tiden som sparas med tillgänglig handledning och redan insamlat och förberett material kan 

istället användas till reflektion och vidareutveckling. Lådorna sparar också plats för 

laborationsmaterial i klassrummet, vilket är särskilt viktigt i lågstadieklassrummet där många 

ämnen ska samsas om utrymmet. Lärarnas sammanlagda uppfattning om NTA präglas av 

enkelhet och helhet vilket bidrar till en överlag positiv bild.  

I Anderhag och Wickmans (2006) utvärdering, baserat på observationer och intervjuer, visar 

att eleverna är positivt inställda till att arbeta utforskande där det praktiska arbetssättet och 

materialet lockar. Eleverna tycker dock att skriva dokumentationen är både ett svårt och 

tråkigt arbete i de flesta fall. Det som behövs utvecklas hos NTA är att elevhandledningarna 

behöver bli enklare språkligt sett och att lärare genom kollegialt lärande behöver förmedla 

kunskaper i hur elever kan förstå syftet med att dokumentera, så att skrivandet blir 

meningsfullt. NTA kan också utveckla begreppsuppfattningen istället för att ta förståelsen för 

dem som givna av NTA-deltagarna. (Anderhag & Wickman, 2006).  

1.3.3 Attityder till naturvetenskap som skolämne 

I en kanadensisk kvantitativ enkätstudie för elever i årskurs 5-11 undersöktes deras attityder 

till naturorienterande ämnen och teknik (Hasni & Potvin, 2015). Studien behandlar frågor 

som det allmänna intresset för naturvetenskap och teknik (NO/Tk), användbarheten för 

skolans undervisning av NO/Tk, vilka undervisningsmetoder som föredras, vilken betydelse 

NO/Tk har i skolan och i jämförelse med andra skolämnen. Resultatet visar på ett stort 
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intresse för NO/Tk som skolämne, och eleverna föredrar att lära sig genom elevcentrerade 

metoder före lärarcentrerade. Endast ett litet antal uppfattar dock nyttan med NO/Tk-

undervisningen för deras vardagliga liv. Få vill ha fler lektioner med NO/Tk i jämförelse med 

andra lektioner. De har heller inte för avsikt att fortsätta med naturvetenskapliga studier 

längre fram eller önskar naturvetenskapliga eller tekniska yrken i framtiden. Denna 

uppfattning förstärks ju äldre eleverna blev och skiljer sig inte åt mellan könen. Eleverna 

föredrar inte NO/Tk-ämnen före andra ämnen, men deras uppfattning av ämnenas betydelse 

är starkt påverkad av status och den betydelse de får i jämförelse med andra ämnen i 

läroplanen. Studien visar på ett allmänt intresse för NO/Tk och resultatet understryker vikten 

för skolan att stödja detta intresse. Undersökningen bekräftar också betydelsen av tidig 

undervisning av NO/Tk, vikten av att kopplingen mellan skolämnet och elevernas liv ska 

speglas i undervisningen samt att metoderna ska inriktas mot elevernas eget utforskande inom 

ämnet. Vidare behöver den naturvetenskapliga kulturen främjas i skolan. (Hasni och Potvin, 

2015). 

Lindahls (2003) svenska longitudiella studie av elevers väg till gymnasiet, visar på hur 

elevers uppfattningar håller i sig från årskurs 5 tills det är dags att välja gymnasieprogram. 

Fokus i studien ligger på lust att lära om naturvetenskap och teknik och utgår från olika 

faktorer som avgör elevernas val. Genom observationer, enkäter och intervjuer har Lindahl 

(2003) undersökt elevernas attityder till och intressen för NO/Tk och hur de har utvecklats. 

Av studien framgår en skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna har tidigt en positiv syn 

på naturvetenskap men ett dalande intresse med tiden, även om de fortfarande anser sig 

duktiga på ämnet. Pojkarnas intresse ligger konstant över tid, men de anser sig mindre 

duktiga framemot årskurs 9. Inom naturvetenskapen har både flickor och pojkar minst 

intresse för kemi och fysik. I eftersökningen av orsaker till varför många elever tappar 

intresse för NO/Tk mot slutet av grundskolan, framgår att det finns ett genuint intresse för 

dessa ämnen men det finns en kritik av hur skolans undervisning bedrivs. Eleverna tycker att 

NO/Tk-undervisningen är svår och förutsägbar och önskar ett mer varierat arbetssätt samt ett 

ökat eget ansvarstagande. Det är inte innehållet som eleverna opponerar sig mot utan deras 

möjligheter till förståelse av ämnena och hur de får angripa dem (Lindahl, 2003). 

1.3.4 Kompetensutveckling för lärare i naturvetenskap och teknik 

1.3.4.1 NTA-utbildning 

Anderhag och Wickman (2006) finner i sin utvärdering att lärare tycker att fördelarna med 

NTA är att det är ett helt koncept med utbildning, arbetsmaterial där allt ingår och att det finns 

en röd tråd i uppdragen som bygger på varandra. Utbildningarna är givande tycker de flesta 

och några förmedlar att arbetet med NTA ökar deras kompetens med nya kunskaper. Några 

lärare tycker däremot att NTA-utbildningen mer fungerar som en uppfräschning av tidigare 

inlärda kunskaper.  

Ekborg och Lindahl (2006) fokuserar just på kompetensutvecklingen med NTA i sin 

skolutvecklingsstudie. I enkäten framkommer att 42% av de deltagande lärarna har mindre än 

10 poäng
7
 i sin grundutbildning i Naturvetenskap och teknik (NO/Tk) medan 15% har över 30 

poäng. Spridningen är stor mellan vilka NTA-tema de väljer och hur många. De teman som 

väljs mest är ”Rörelse och konstruktion”, ”Kretsar kring el” och ”Kemiförsök” (samtliga 

utformade för åk 4-6) medan det minst valda temat är ”Mäta tid” (för åk 5-6). I arbetet med 

lådorna används lärarhandledningarna av hälften av användarna medan 47% använde dem 

vid första gången, och sedan planerades lektionerna mer fritt. 35% av lärarna väljer att 

                                                      
7
 Enligt det äldre poängberäkningssystemet vilket ändrades 2007, 10 poäng motsvarar nuvarande 15 

högskolepoäng. 
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använda NTA för merparten av NO/Tk-lektionerna och 23% använder NTA till hälften av 

tiden. Som led för kompetensutveckling utvecklar NTA både lärarens egna kunskaper, 

kunskaper om naturvetenskapliga arbetssätt och sin egen undervisning inom NO/Tk hos en 

stor andel, men har för färre lett till utveckling inom andra ämnen. Det är stor spridning i 

resultatet på om NTA har ökat intresset att läsa eller se på TV mer med innehåll av NO/Tk. 

Utbildningarna anses vara positiva och de innehåller det som behövdes och är viktigt. 

Dessutom innehåller de nya saker om NO/Tk för lärarna. Introduktionsutbildningen ger en 

helhetssyn av NTA-temana, sättet att arbeta på och uppslag till laborationer. I 

temautbildningarna lär sig lärarna mer om NO/Tk och det naturvetenskapliga arbetssättet 

men mest om laborationer och experiment de inte har prövat på förut. Därtill tillkommer 

reflektion över sin egen undervisning och nya frågor om NO/Tk som uppstår att lyfta. Det 

uppges att förekomma en stor variation i omfattning och organisation av tematräffar, vilket 

påverkar graden av lärande hos enskilda lärare. Olika lärarkompetenser var uttryckta i 13 

påståenden, som till exempel att ”Stimulera elevernas nyfikenhet”, vilket lärare tycker stöds i 

NTA men här fanns en större spridning i resultatet om vilka som var viktiga. NTA upplevs ge 

stöd inom de områden som utmanar NO/Tk-undervisning, till exempel stökighet vid 

organisation av experiment. Däremot stöds det minst att läraren ska hinna med de 

lågpresterande eleverna och inkludering av andraspråkselever. Det sistnämnda påståendet 

beror på vilken skola läraren undervisar på.  

I arbetet med NTA utvecklas kompetens där läraren blir mer kunnig i sitt ämne och i 

metodiken av detsamma. Ju mindre grundutbildning i NO/Tk för läraren desto viktigare blir 

noggrann följsamhet av lärarhandledningen. Ju mer grundutbildning i NO/Tk desto friare blir 

det egna förhållningssättet till materialet och större blir kritiken till bundenheten till NTA-

konceptet som kan påverka professionell utveckling. Det enkla att efter en utbildningsdag 

kunna undervisa anses vara en fördel med NTA. Tematräffarna kan utvecklas med tanke på 

djup, överensstämmelse med styrdokument och ny forskning om lärande. Samarbete med den 

akademiska världen och näringslivet kan ökas. Lärarhandledningarnas stöd uppskattas mer än 

elevhandledningarna, vilka uppfattas som svårförstådda språkligt av eleverna. Men 

lärarhandledningarna och lådans övriga innehåll är tillräcklig för läraren att anse att NTA är 

ett bra sätt att undervisa med. (Ekborg & Lindahl, 2006) 

1.3.4.2 Effekter av lärarstöd i vidareutbildning i naturvetenskap och teknik 

Kleickmann, Tröbst, Jonen, Vehmeyer och Möller (2015) studerade betydelsen av 

professionellt lärarstöd i utbildning, i motsats till självstudier. Först undersöktes effekter på 

lärarnas egna uppfattningar om och motiv till ämnena, vidare effekter på deras undervisning 

och slutligen effekter på elevers kunskapsinhämtande. I syfte att öka lärares kunskaper om 

naturvetenskap och hur man undervisar i dessa ämnen förekommer ofta vidareutbildning av 

nytt pedagogiskt läromedelsmaterial med hjälp av självstudier. Orsaken till om lärare får åka 

på utbildning ledda av experter eller lära sig själva av en bok eller annat material som inte 

innehåller personlig och professionell interaktion med en expert på ämnet, är både en 

kostnads- och organisationsfråga. Lärare för yngre åldrar är klasslärare och saknar därmed 

djupare kunskaper både om naturvetenskapligt innehåll och ämnesdidaktik i naturvetenskap. 

Därför är det svårt att skapa lämpliga lärsituationer där elevernas (och ofta även lärares) 

missuppfattningar om naturvetenskapliga fenomen som förklaras på ett icke 

naturvetenskapligt sätt får utmanas. Studiens resultat lyfter fram nyttan med lärarstödd 

utbildning för lärare, vilken har både effekter för lärarens egen kunskapsinhämtning, 

undervisning och påverkan på elevernas prestationer. Resultatet skiljer sig från de studier där 

lärarna själva rapporterar utfallet av sin vidareutbildning, då de är nöjda med både den 

utbildning de fått oavsett om det är självstudier eller ej. Skillnaden i denna studie var att hela 

kedjan undersöktes från utbildning till effekter på elevers lärande. Med lärarledd 
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vidareutbildning påverkades lärares egen uppfattning om ämnet endast till liten del. Lärarens 

undervisning däremot, hade efter stöd från expert i vidareutbildningen en stark effekt på 

elevprestationerna. Särskilt den undervisning som utmanade elevernas begreppsuppfattning 

och strukturering av innehållet i undervisning av naturvetenskap. (Kleickmann, Tröbst, 

Jonen, Vehmeyer & Möller, 2015) 

2 METOD 
I detta arbete ämnas att undersöka lärares motivering till val av NTA-teman och lärares syn 

på i vilken utsträckning NTA bidrar till lärarnas kompetens samt elevers kunskapsutveckling. 

Som stöd i datainsamlingen används både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att belysa 

problemet både i ett större allmänt perspektiv med geografisk spridning och i ett mer specifikt 

perspektiv i en mindre region. Den kvantitativa metoden som valdes var en enkät och den 

kvalitativa metoden som valdes var en småskalig fallstudie genom intervjuer. 

2.1 Datainsamlingsmetoder 

2.1.1 Kvantitativ undersökning 

De tre forskningsfrågorna undersöktes först med hjälp av en enkät (se bilaga 1). Enkäten 

riktades till ett större antal lärare vilket förtydligas i presentation av urval. Dess frågor 

handlar om lärares uppfattning om NTA-konceptet som läromedel, lärares val av NTA-

teman, lärarnas kompetensutveckling och elevernas kunskapsutveckling i naturvetenskapliga 

ämnen och teknik. Den struktur som användes i enkäten var 12 slutna frågor, av 13 totalt. De 

första fyra frågorna var av kategoriseringstyp, där svaren skulle kunna sättas i relation till 

övriga svar på enkätfrågor vid analysen. I två frågor skulle respondenten med kryss markera 

olika alternativ som var minst eller mest bidragande till något. En fråga forcerade 

respondenten att rangordna fem olika påståenden av betydelse för undervisning. Fyra av 

svaren kunde lämnas i en likert-skala som mäter respondenternas attityder eller beteende från 

den ena ytterligheten till den andra, till exempel: Inte nöjd – lite nöjd – mer än nöjd - mycket 

nöjd. Den sista frågan lämnades frivillig att svara på och öppen där lärarna kunde svara på 

varför de valde eller inte valde att arbeta med NTA samt kanske ville arbeta på något annat 

sätt. Motiveringen till varför var frivillig. Övriga frågor var respondenterna tvungna att lämna 

ett svar till för att kunna lämna in enkäten. Svaren lämnades anonymt där det inte gick att 

spåra vem som har gjort vad. Programmet förhindrade att en respondent kunde svara på 

samma enkät flera gånger från samma dator eller mobil enhet.  

2.1.2. Urval av lärare för enkät 

Urvalet baserades på undervisande lärare i naturkunskap och teknik för årskurs 1-3 respektive 

årskurs 4-6 som använder NTA i sin undervisning. Enkäten distribuerades till en större grupp 

och läraren själv avgjorde om den kvalificerade och beslutade sig för att delta i studien. 54 

lärare deltog och svarade på samtliga frågor i enkäten. Enkäten delgavs till lärare via sociala 

medier i Facebook-grupper där kollegialt delande sker digitalt. Antalet medlemmar i 

grupperna kontrollerades 18-04-15 och kunde fluktuera under undersökningens gång. Det 

fanns med stor säkerhet en anledning att tro att den potentiella summan av medlemmar var 

delbar med antal grupper då det gick att vara medlem i flera grupper. Flertalet medlemmar 

antogs inte aktivt ta del av varje inlägg, vilket också minskade den potentiella exponeringen 

av ett inlägg om enkäten. Facebook är ett flyktigt socialt medium och de som såg enkäten och 

inte valde att delta direkt, förmodades inte återkomma till inlägget då antalet inlägg per dag är 

stort speciellt i grupper med ett stort medlemsantal.  
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En öppen Facebook-grupp har ingen administration som avgör vilken som kan bli medlem 

och det som skrivs i gruppen är öppet också för icke medlemmar. En stängd grupp godkänner 

sina medlemmar före insläpp i gruppen då man kan ta del av inlägg och göra egna inlägg. 

Dessa inlägg är alltså inte offentliga. Administratörerna tackade ja till att enkäten fick läggas 

ut i samtliga tillfrågade grupper. 

Följande grupper kontaktades på förhand för att godkänna att jag kunde lägga ut en länk till 

enkäten på deras sida. Frågan ställdes till administratören av Facebook-sidan.  

Tabell 2 Förteckning över kontaktade Facebook-grupper och dess konstitution 

Namn på Facebook-grupp Öppen/stängd grupp Antal medlemmar 

NO i grundskolan Stängd 10 362 

NO och Teknik i åk 1-3 Stängd 6995 

NTA Stockholm grundskola Stängd 389 

Årskurs F-3 Tips och idéer Stängd 27 957 

Mitt lilla klassrum på nätet Stängd 28 420 

Utmanande undervisning Stängd 18 741 

I hjärtat av läraryrket Öppen 6692 

Centralt innehåll utifrån Lgr11 Öppen 6481 

  Totalt: 106 037 st. 

 

Urvalet är inte baserat på den specifika målgruppen med NO/Tk-lärare för årskurs 1-3 och 4-

6 eftersom flera av Facebook-grupperna har en bredare inriktning. Valet att inbegripa också 

mer allmänt fokuserade diskussionsgrupper var för att öka exponeringen av enkäten.  

2.1.3 Kvalitativ undersökning 

För att komma fram till en djupare bild av lärares syn på vad som är mest avgörande i både 

lärarnas och elevernas arbete med NTA-lådorna för elevernas kunskapsutveckling i biologi, 

kemi, fysik och/eller teknik valdes att komplettera enkäten med en kvalitativ fallstudie (se 

intervjufrågor i bilaga 2). En fallstudie kan undersöka ett fenomen i sin kontext och 

företeelsen undersöks på ett djupare sätt. Backman (2016) menar att fallstudier inte 

nödvändigtvis behöver avgränsas av ett specifikt fall, den kan ha fokus på bakomliggande 

orsaker till ett fenomen genom att beskriva och förklara en företeelse. Fallet i denna studie är 

tre lärarens syn på vad i NTA som både ger kunskapsutveckling för elever och lärare, samt 

vilka faktorer som ligger bakom valet av NTA för att tillgodose denna utveckling av 

kunskaper.  

I en intervju går det att gå lite djupare i orsakerna till valet av läromedlet NTA. Mina 

frågeställningar syftar till att undersöka olika lärares föreställningar om NTA ur deras eget 

perspektiv. För att nå mitt syfte har jag valt att använda mig av den kvalitativa intervjun som 

Olsson och Sörensen (2011) menar liknar en dialog där de ingående parterna har ett 

gemensamt intresse av ämnet. Genom halvstrukturerade frågor kan intervjun ge en inblick i 

den intervjuades värld och lyfta dennes uppfattningar av det centrala temat. Den intervjuade 

tillåts sväva ut i frågor som engagerar för att få fatt i deras perspektiv på valet av NTA. 

Intervjun (se bilaga 2) består av tre inledande kategoriserande frågor om vilka årskurser de 

undervisar i, deras utbildningsbakgrund och hur länge det hade arbetat med NTA. Därefter 

följde frågor om vilka NTA-teman som användes och lärarnas samt elevernas förhållande till 

dem. De djupaste frågorna berörde lärarnas åsikter om vad som bidrar mest till lärarnas 

kompetensutveckling och elevernas kunskapsutveckling med hjälp av NTA samt vilka 
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skolämnen som främjas mest. Intervjun avslutas med om de skulle vilja använda något annat 

undervisningsmaterial än NTA och i så fall varför.  

2.1.4 Urval av lärare för intervju 

Sex olika skolor i två kommuner kontaktades med förfrågan att få intervjua lärare för yngre 

elever som använde sig av NTA. Bryman (2011) kallar detta för bekvämlighetsurval, då 

skolor valdes som låg inom ett begränsat geografiskt område som för undersökaren var lätt att 

nå. Urvalet för intervjun var fyra lärare, fördelat på tre i årskurserna 1-3 och en i årskurserna 

4-6. Lärarna arbetade på tre olika skolor. En lärare (årskurs 1-3) avbröt senare att deltaga i 

studien och det återstod då tre lärare för intervjuer. 

Tre lärare intervjuades som benämndes från A-C. 

A. Lärare utbildad i matematik, naturorientering och teknik från årskurs 1-9, och 

undervisar nuvarande i årskurs 4-6. Denne har utbildats och arbetat med NTA i nio år 

och använder sig av 10 NTA-teman i undervisningen. 

B. Lärare utbildad i matematik och naturorientering från årskurs 1-7 och undervisar 

nuvarande i årskurs 1-3. Denne har utbildats och arbetat med NTA i över tio år och 

använder sig av 10 NTA-teman i undervisningen. 

C. Lärare utbildad i samtliga ämnen från årskurs 1-3 och undervisar i årskurs 1-3. Denne 

har utbildats och arbetat med NTA i åtta år och använder sig av 13 NTA-teman i 

undervisningen. 

2.2 Etiska överväganden 
I all vetenskaplig undersökning måste etiska aspekter beaktas. Vetenskapsrådet (2017) 

framför etiska riktlinjer att utgå ifrån. Enkätrespondenter och intervjupersoner blev 

informerade om villkoren för deltagande. Syftet med frågorna och användningen av svaren 

var att ingå i ett examensarbete under lärarutbildningen för att vetenskapligt undersöka vad 

de tycker om NTA. Deltagarna skulle undervisa i årskurserna 1-3 eller 4-6 och använda sig 

eller ha använt sig av NTA för att kvalificera. Enligt samtyckeskravet informerades 

deltagarna om att svara på frågor var frivilligt och enkät eller intervju kunde avbrytas när som 

helst. I webbenkäten (Surveymonkey, 2018a) krypteras svaren och de var endast tillgängliga 

av mig som inloggad och lösenordsskyddad användare. Jag använde mig inte av möjligheten 

att se deltagarnas IP-adress. De servrar som hanterade information hade rigorös säkerhet, 

dock ska tilläggas att inget på internet är 100% säkert och respondenterna hade informerats 

om detta. För mer information om enkätföretaget se Surveymonkeys säkerhetsutlåtande 

(Surveymonkey, 2018b). Vetenskapsrådet (2017) hänvisar också till etiska riktlinjer på 

internet hos Association of Internet Researchers. Association of Internet Researchers (2016) 

riktlinjer för sociala medier handlar bland annat om att undersökaren uppger hur datan 

samlas, förvaras och delas. I övrigt gäller lika etiska förhållande som vid annan forskning. I 

den slutliga rapporten ingår inte personuppgifter, skolnamnet eller annan beskrivning av 

identitet eller arbetsplats. Den intervjuade personens namn kodades med A, B och C. Endast 

den intervjuades uppfattningar om NTA i svar på frågorna registrerades. Citat som 

uppkommit under intervjun kom inte att kunna härledas till någon person. Insamlad källdata 

bearbetades endast av mig, min handledare och andra behöriga under undersökningens gång. 

Allt insamlat material (datafiler, ljudfiler och anteckningspapper etcetera) inlämnas till 

Högskolan i Gävle för förvaring och senare destruktion. Med enkät och förfrågan om intervju 

bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2). 
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2.3 Procedur 
För att få svar på mina frågor användes följande tillvägagångssätt. På NTA skolutvecklings 

hemsida finns bland annat utvärderingar och vetenskapliga artiklar redovisade, de artiklar 

som berörde mina frågor användes i litteraturbakgrunden. Utöver dessa söktes även efter 

både svenska och utländska studier i vetenskapliga artiklar och avhandlingar på databaser 

vilka var tillgängliga på Högskolan i Gävles bibliotek. Sökorden kretsade kring NTA, 

undervisning av naturvetenskap och teknik och kompetensutveckling/vidareutbildning i 

naturvetenskap och teknik. Även Skolverkets publikationer söktes igenom för information. 

För att välja rätt metod försökte jag tänka heltäckande så både bredd och djup i frågan kom 

med. För att få insikt i vad ett större antal ansåg om ämnet, valdes en kvantitativ metod 

genom en digital enkät som kunde distribueras till flera samtidigt. Den kunde också 

analyseras med inbyggda funktioner hos enkätföretaget och enkelt samlas in. En webbaserad 

enkät var ett kostnads- och tidseffektivt val i jämförelse med hantering av papperskopior av 

en enkät. Som distributionskanal valdes det sociala nätverket Facebook. På Facebook finns 

medlemskap att ingå i flera grupper där lärare delar kunskaper och material i ett frivilligt 

kollegialt samarbete utöver skol- och kommungränser. De flesta grupperna vände sig till alla 

slags lärare, medan några hade ett speciellt tema, till exempel årskurs-baserat eller ett 

skolämne. Det fanns både öppna och stängda grupper, och båda användes för att möjliggöra 

ett ökat antal svarande. Genom att använda ett socialt och digitalt nätverk nåddes enkäten 

direkt till berörda lärare. Surveymonkey valdes som enkätföretag, vilket erbjuder både gratis 

och betaltjänster för enkäthantering. Före enkätutskicket utfördes en pilotstudie och frågorna 

justerades därefter. Enkäten skickades ut som en länk i Facebook-grupperna och var 

tillgänglig i fyra dagar. Administratören kontaktades igen för att få reda på hur många 

gruppmedlemmar som hade nåtts av inlägget för att säkerställa ett mer exakt urval, men 

endast hälften hade möjlighet till att återkoppla på grund av tekniska omständigheter. 

Surveymonkey samlade in och skickade rådata till min inloggade sida, vilka användes för 

vidare kvantifierad analys och sammanställning av svar.  

För att nå lite djupare i ämnet och få mer förklarande svar genomfördes intervjuer. Valet föll 

på att göra en fallstudie på tre lärare som intervjuades individuellt. Även om det kanske inte 

gick att dra några generaliserbara slutsatser utifrån resultatet, för det behövdes ett större 

underlag och längre tid, var förhoppningen att tendenser kunde skönjas. Biträdande rektor 

eller skolreception kontaktades på sex olika skolor med önskan om att få intervjua lärare, 

följebrevet skickades med som bilaga. Tre lärare för årskurs 1-3 och en lärare för årskurs 4-6 

var villiga att ställa upp på en intervju. En utav lärarna (årskurs 1-3) önskade att få lämna sina 

svar skriftligt på grund av tidsbrist, deltagandet avbröts dock senare. Enkätens svar användes 

som underlag för att framställa frågor till intervjun. Före första intervjun utfördes en 

pilotstudie och frågorna justerades därefter. Intervjuerna skedde på skolorna, i klassrummet. 

De spelades in och inspelningarna transkriberades. Därefter vidtog analys av de utskrivna 

intervjuerna och fördelning av uttryck i kategorier. Analyserna från enkäten och intervjuerna 

knöts ihop och presenterades i resultatet. 

2.4 Analysmetoder 
Enkätsvaren analyserades genom att olika svar sattes i relation till varandra för att se hur 

stora skillnaderna var eller i vilken grad svaren liknade varandra. De kategoriska frågorna i 

enkäten möjliggjorde att skilja mellan låg- och mellanstadielärare och vad lärarna hade för 

slags utbildning som kunde sättas i relation till deras svar på övriga frågor. Surveymonkeys 

inbyggda funktioner möjliggjorde framställande av olika diagram och procentsatser för att 

kunna presentera olika förhållanden. Webbprogrammet Wordclouds (Wordclouds, 2018) 

användes för att presentera de teman som lärarna ansåg var relevanta för sin egen 
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kompetensutveckling och för elevernas måluppfyllelse (se frågorna 8 och 9 i bilaga 1). De 

olika utsagorna matades in och ordmoln skapades som bilder, där de utsagor som var flest 

genererades i större text än andra. Den öppna frågan (se fråga 14 i bilaga 1) sammanställdes 

efter kategorier genom att klippas ut och sorteras i ett dokument på datorn. Dessa kategorier 

var inte bestämda på förhand utan de utklippta utsagorna lades i olika högar utefter 

fokusområden. Följande kategorier framkom: NTA-konceptet, Motivation och lärande, 

Anpassningskrav och till sist Läromedel. NTA-konceptet berörde utsagor om lärarnas syn på 

vad hela konceptet erbjuder av organisation, utbildning och temalådor. Motivation och 

lärande berörde arbetssättet som NTA använder sig av. Anpassningskrav berörde lösande av 

problem med tidsåtgång i arbetet med teman. Läromedel berörde lärarens kritiska granskning 

av vad NTA tillför som läromedel. Utsagor som gav en oklar tolkning som ”nöjd”, ”det är för 

bra” eller ”fungerar bra” togs bort ur materialet då det var svårt att tyda vad som avsågs 

förutom att det var en positiv bild av NTA. 

Analysen av intervjumaterialet började redan i själva intervjun. Förtydliganden av frågor och 

svar samt följdfrågor kunde anpassas allteftersom intervjun fortgick. De inspelade 

intervjuerna transkriberades så snabbt som möjligt efter intervjutillfället för att inte gå miste 

om minnesbilder. I arbetet med transkriberingen ändrades talspråket och dialektala uttal till 

motsvarande ord i skriftspråk, till exempel ”dom” ändrades till ”dem”. Tvekande ord som eh, 

bejakande ord som mm, pauser och ofärdiga meningar skrevs ut, men borttogs i slutligt 

resultat. Dessutom skrevs rörelser, skratt och pekanden in i texten (ibland med förklaring om 

vad som pekades på eller vad som föregicks). För att förbättra svenskan ändrades några 

meningar i det slutliga resultatet utan att ändra innebörden. I talspråket framgår inte klart när 

meningar startar och slutar, däri ligger en tolkning från mig som transkriberade.  

Intervjuerna behandlades med innehållsanalys där det centrala var att få fram lärares 

uppfattningar om NTA. Första steget i innehållsanalysen var att få en helhetsuppfattning över 

lärares bild av NTA och därefter upptäcka likheter och skillnader för att kunna kategorisera 

utsagorna utifrån de fyra kategorier (NTA-konceptet, Lärande och motivation, 

Anpassningskrav och Läromedel) som framkom i enkätens öppna fråga. Transkriberingarna 

lästes med överstrykningspenna i hand där texten färglades i olika färger beroende på vad 

som uttrycktes. Sedan klipptes citat från intervjuerna ut och lades i samma kategorier som 

svaren på enkätens öppna fråga, på ett stort ark papper. Kategorier av uttryck och tendenser 

av orsaksuppfattningar av användningen av NTA presenterades i löpande text med kategorier 

som rubriker i en översiktlig analys med exempel på förklaringar i citat (se bilaga 3). Utifrån 

den översiktliga analysen framställdes de intervjuade lärarnas uppfattningar i en syntes 

utifrån det viktigaste som framkom bland enkätsvaren. Därefter sammanfattades resultatet 

och det tolkades i en diskussion.  

3 RESULTAT 
Denna studie gör en ansats att besvara forskningsfrågorna om lärares val av NTA-teman, 

lärares syn på i vilken utsträckning NTA bidrar till lärarnas kompetensutveckling och 

elevernas kunskapsutveckling i biologi, kemi, fysik och/eller teknik.  

3.1 Enkätresultat 
Enkäten besvarades av 54 lärare totalt, varav 42% var lärare som undervisade i årskurserna 1-

3 och 56% undervisade i årskurserna 4-6. 2% undervisade inte just nu på grund av studier 

men hade god insikt i tidigare arbete med NTA. Knappt 40% hade en lärarutbildning som 

sträckte sig över stadiegränserna och hade därmed större erfarenhet av användning av NTA-

konceptet för både låg- och mellanstadium. Drygt 25% hade genomgått den nyare 
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lärarutbildningen som gäller nu 2018, vilket är uppdelat i Förskoleklass till årskurs 3 och 

årskurs 4-6. Alla utom två arbetade på en skola som är ansluten till NTA. De som inte 

arbetade just nu med NTA på sin skola, har tidigare arbetat med konceptet eller har varit 

NTA-samordnare. En deltagare visste inte om skolan var ansluten till NTA, men var utbildad 

i och använde sig av NTA-teman. Både låg- och mellanstadielärarna hade en behörighet för 

naturvetenskap på runt 70% och i teknik runt 50-55%. 

3.1.1 Val av tema 

Lärarna markerade sina val av NTA-teman och dessa val presenteras i nedanstående tabell. 

 

Figur 1 Hur många av lärarna som använde sig av respektive NTA-tema i procent. N=54 

Totalt sett var de mest populära temana (fråga 7 bilaga 1) ”Kemiförsök” (54%) och ”Kretsar 

kring el” (52%) som över hälften av lärarna i åk 1-6 använder. Därefter kom ”Rörelse och 

konstruktion”(44%) och”Fjärilars liv” (43%). Minst populära var ”Mäta tid (4%), ”Papper” 

(7%) och ”Rymden” (11%). Det tema som ingen använt än var ett nytt tema: ”Banbrytande 
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teknik”. I genomsnitt använder lärarna cirka 5 temalådor i sin undervisning, spannet i antal 

använda temalådor sträckte sig från 1-13 stycken.  

Om datan bryts ner i de olika stadierna så dominerar temat Fjärilars liv (71%) på lågstadiet 

och över hälften av lärarna valde ”Fast eller flytande”, ”Förändringar” och ”Balansera och 

väga”. De skolämnen som behandlades var främst biologi och kemi i de tre mest använda 

temalådorna. På mellanstadiet valdes övervägande temana ”Kretsar kring el” och 

”Kemiförsök” (båda 80%) och ”Rörelse och konstruktion (70%). De skolämnen som 

behandlas mest med hjälp av NTA är fysik, teknik och kemi. 

3.1.2 Kompetensutveckling för lärare med NTA 

 

Figur 2 Hur mycket temautbildning inom NTA bidrar till lärares kompetensutveckling i 

naturkunskap och teknik 

Övervägande delen av lärarna ansåg att temautbildningen bidrog ganska mycket (46%) eller 

bidrog mycket (24%) till lärarnas kompetensutveckling i naturkunskap och teknik. Men 

(30%) tyckte att det bidrog lite till kompetensen. Inte någon tyckte att temautbildningen inte 

alls bidrog till kompetensutvecklingen. Samtliga undervisande lärarna i årskurserna 1-6 var 

ganska nöjda (39%) eller mycket nöjda (57%) med temautbildningen. 4% var lite nöjda. 

Lärarna fick ranka vilka teman som bidrog minst, mindre, mer eller mest till deras 

kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik. Rankningen bygger på de teman de har 

arbetat med och kan bedöma. I ordmolnet (Figur 3) redovisas de teman som lärarna placerade 

i de olika kategorierna att minst, mindre, mer eller mest bidraga till kompetensen hos 

undervisande lärare i naturvetenskap och teknik. Ju större en text som visas desto fler lärare 

rankade det temat att tillhöra den kategorin.  
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Figur 3 Ordmoln över de teman som lärarna ansåg bidrog minst, mindre, mer eller mest till sin 

egen kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik. Ju större text desto fler lärare 

placerade temat i en viss kategori. 

Rankningen är baserad på 244 utsagor om de olika temana. Det tema som bidrog mest till 

lärarnas kompetensutvecklingen i naturvetenskap och teknik var ”Kretsar kring el” och 

”Fjärilars liv”. Temat Kemiförsök angav några lärare att det var mest bidragande och några 

att det var mer bidragande till kompetensutvecklingen. ”Från frö till frö”, ”Fast eller 

flytande” och ”Rörelse och konstruktion tillhörde också gruppen mer bidragande till 

kompetensen. Det lärarna tyckte var det tema som bidrog mindre till kompetensen var ”Flyta 

eller sjunka och ”Jämföra och mäta”. Inte många valde att ranka det tema som var minst 

bidragande, men några få tyckte ”Jämföra och mäta”, ”Fast eller flytande”, ”Förändringar”, 

”Testa teknik” och ”Kroppen” bidrog minst till lärarkompetensen.  

3.1.3 Måluppfyllelse och kunskapsutveckling med NTA 

NTA:s betydelse för elevernas generella kunskapsutveckling i naturvetenskap och teknik var 

lärarna nöjda med. 48% av lärarna var mycket nöjda och 48% var ganska nöjda, medan 4% 

var lite nöjda. De var också oftast nöjda med att undervisa utifrån NTA-teman. 54% av 

lärarna var mycket nöjda och 39% var ganska nöjda, men 7% var lite nöjda. Ingen var inte 

nöjd. 

Lärarna fick dessutom ranka vilka teman som bidrog minst, mindre, mer eller mest till 

elevernas måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik för lågstadieelever. Rankningen bygger 

på de teman de har arbetat med och kan bedöma. I ordmolnet (Figur 4) redovisas de teman 

som lärarna placerade i de olika kategorierna att minst, mindre, mer eller mest bidraga till 

måluppfyllelsen. Ju större en text visas desto fler lärare rankade det temat att tillhöra den 

kategorin.  
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Figur 4 Ordmoln över de teman som lärarna ansåg bidrog minst, mindre, mer eller mest till 

elevernas måluppfyllelse. Ju större text desto fler lärare placerade temat i en viss kategori. 

Rankningen är baserad på 238 utsagor om de olika temana. Lärarna i årskurs 1-6 tyckte att 

temana ”Kretsar kring el”, ”Kemiförsök” och ”Fjärilars liv” är mest bidragande till elevernas 

måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik, tätt följt av ”Förändringar”. I graden under 

ansågs att ”Kemiförsök” och ”Fast eller flytande” tillhörde mer bidragande, tätt följt av 

temana ”Från frö till frö” och ”Rörelse och konstruktion”. Det lärarna tyckte var det tema 

som bidrog mindre till måluppfyllelsen var temana ”Jämföra och mäta” och ”Flyta eller 

sjunka”. Inte många valde att ranka det tema som var minst bidragande, men några få tyckte 

att ”Jämföra och mäta” bidrog minst till måluppfyllelsen för eleverna.  

3.1.4 Vad som har mest relevans för kunskapsutveckling och måluppfyllelse i naturvetenskap 

och teknik med NTA 

I rangordnande av vad som har minst eller störst relevans för elevens kunskapsutveckling i 

naturvetenskap och teknik valde lärarna mellan följande påståenden: Min kompetens som 

lärare i naturvetenskap och teknik, NTA-lådans material, Ett undersökande arbetssätt, 

Elevens reflektioner över sitt lärande och Elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp i 

arbetet med NTA. Figur 4 visar hur samtliga lärare har rangordnat de olika påståendena, 

diagrammet visar hur olika faktorer i undervisningen i NO/Tk med NTA har för betydelse för 

elevernas kunskapsutveckling. Sammantaget har lärarens kompetens och arbetssättet en större 

betydelse än läromedel, elevers reflektioner och begreppsutveckling. Skillnader mellan 

lågstadielärare och mellanstadielärare var att de senare ansåg att kompetensen hade mer 

betydelse för kunskapsutvecklingen än för lågstadielärarna. De tyckte också att ett 

undersökande arbetssätt hade en något mindre betydelse än lågstadielärarna. Lågstadielärarna 

ansåg att deras kompetens och det undersökande arbetssättet hade lika stor relevans för 

kunskapsutvecklingen. Det som hade minst betydelse av de olika påståendena för 
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mellanstadielärarna var NTA-lådans material, följt av elevens reflektioner över sitt lärande. 

Lågstadielärarna håller med dem, men i lägre grad av betydelse. Spridningen var stor i denna 

fråga. 

 

Figur 5 Lärarnas rangordning av relevans av olika faktorer som de anser är relevanta för 

elevernas kunskapsutveckling med NTA. Gällande från åk 1-6. Skala från 1-5 där 1=minst 

relevans och 5=störst relevans N=54 

3.1.5 Uppfattningar om orsaker till att använda NTA  

Den sista frågan i enkäten (se fråga 14 i bilaga 1) rörde om lärarna skulle vilja använda något 

annat läromedel än NTA. 47 lärare valde att svara på frågan, den har ett internt bortfall på 

13%. 60% av lärarna skulle inte vilja använda något annat läromedel än NTA-teman. 14% 

skulle vilja använda något annat, medan 26% kanske ville byta bort NTA. I tabell 2 visas de 

kategorier som framkom i analys av lärarnas motiveringar till att använda sig eller att inte 

använda sig av NTA-konceptet som läromedel i naturvetenskap- och teknikundervisningen. 

Citaten från lärarna fokuserade på vissa ämnesområden som gav underlag för olika 

beskrivningskategorier.  

Tabell 3 Lärares åsikter i enkäten om orsaker till att arbeta eller att inte arbeta med NTA 

Beskrivningskategori Fokus på Citat från lärare i enkätens öppna fråga. 

NTA-konceptet 

 

Fördelar med 

konceptet 

”Det är enkelt när allt material finns tillgängligt i lådan och 

en bra handledning att följa. Tryggt”.”Jag planerar min 

undervisning utifrån målen, men med hjälp av NTA får jag 

regelbunden fortbildning, material, stöd i planeringen och 

eftersom NTA ständigt utvecklas efter forskning och 

läroplaner får jag hjälp att utveckla min undervisning”. ”De 

är så bra utformade.” ”Bra utbildningar.” ”Det finns färdiga 

lektioner som jag vet att eleverna kommer att lära sig något 

av.” ”Materialet, utbildningen och elevernas lust att jobba 

med dessa teman är väldigt hög kvalitet på.” 
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Brister i 

konceptet 

”...Däremot skulle det vara bra med en tydligare 

information om dels vilka teman som följer på varandra och 

dels när teman har ändrats. Har i år drabbats av att temat 

ändrats utan min vetskap vilket gjort att även om jag arbetat 

med lådan förut och alltså inte gått utbildningen igen så 

känner jag knappt igen undersökningarna eller upplägget i 

temat.” ”Allt finns inte med.” ”Det är dyrt.” ”Det är 

egentligen inget nytt i NTA lådan med den utbildning jag 

har ska jag klara av att ge eleverna det som NTA lådan ger. 

Dock är det bra att få lite uppfräschning då och då.” 

Lärande och 

motivation 

Arbetssätt ”Eleverna blir väldigt aktiva och engagerade när vi arbetar 

med ett undersökande arbetssätt och NTA bygger dessutom 

på ett språkutvecklande arbetssätt så eleverna lär sig 

massor!” ”Arbetssättet är inkluderande, språkutvecklande 

och undersökande.” 

Brister i 

arbetssättet 

”NTA-är bra men många uppdrag liknar varandra och 

eleverna tröttnar.” ”Vissa lådor är för svåra och 

komplicerade.” 

Anpassningskrav Tidsåtgång, 

tillägg och 

borttagande 

av moment 

 

”De tar för lång tid att arbeta med.” ”Det är lite mastigt, 

svårt att hinna med alla moment, behöver oftast korta ner 

arbetsmaterialet som ingår.” ”Ett tema tar mycket tid att 

arbeta med, det i kursplanen som vi inte arbetar med i en 

NTA-låda ges mindre tid.” ”En del lådor är väldigt 

tidskrävande.” ”Det blir för långa temaområden.” ”Det är 

svårt att hinna med innehållet i NTA lådorna. Nya 

timplanen ger inte det tid i NO.” 

Läromedel Innehåll och 

kritisk 

granskning 

av 

läromedlet. 

”Här finns allt jag behöver.” ”Det är för bra.” ”Allt material 

finns.” ”Lådorna och böckerna ger mig och eleverna allt i 

ett!” ”Det är komplett och får med det mesta.” ”Man får 

tillgång till allt som behövs!” ”De innehåller en genomtänkt 

röd tråd och progression.” ”De tillhandahåller också 

material på ett praktiskt och smidigt sätt.” ”Bra med 

materialet samlat.” ”Jag använder annat också för att 

komplettera.” ”Detta är ett komplement”. ”Inte något annat 

men något kompletterande. NTA täcker inte alla 

naturvetenskapens delar.” ”Lådorna täcker ju inte allt inom 

NO-teknik....Tekniklådan tycker jag är så usel att jag knappt 

vill använda den. Vi jobbar med de ’fem enkla maskinerna’, 

konstruktion av olika saker och arbetar tematiskt med fysik 

(tyngdkraft och friktion) och i samband med hållbar 

utveckling istället.” ”Nuvarande NTA-material bör 

utvecklas för att kännas mer givande. Lärarhandledningarna 

och vissa arbetsmaterial i lådorna behöver uppdateras.” 

”NTA är redan mycket täckande mot målen.” ”Vissa 

områden behöver kompletteras för att täcka allt” ”Bra med 

allt material som finns i lådorna.” ”Kompletterar med annat 

material. För att få bättre teori att läsa för eleverna.” 

”Behöver komplettera.” 

 

3.2 En syntes av den öppna frågan i enkäten och intervjuerna 
(för en mer utvecklad och översiktlig analys av intervjuerna inklusive citat se bilaga 3). 
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I intervjudelen var intentionen att fördjupa och förklara de områden som svaren på den öppna 

frågan i enkäten kategoriserades i.  

De intervjuade lärarna lyfter en positiv bild av nyttan med NTA-konceptet. De tycker att 

NTA har ett inbyggt lärarstöd i form av ett läromedel med lektionsplaneringar och 

färdiginsamlat material, men också utbildning av temalådorna som hjälper dem didaktiskt att 

genomföra lektionerna på ett effektivt sätt. Nedan sätts det som framkom i enkäten ihop med 

det resonemang som de intervjuade lärarna framförde. 

3.2.1 NTA-konceptet 

NTA-utbildningen bidrar mycket till lärarens kompetensutveckling 

Den kompetens som läraren får med temautbildningarna uppnås genom att pröva lektionerna 

själv med ledning av en kursledare, som har både ämneskunskaper och djupa erfarenheter av 

materialet. När läraren får öva på lektionerna ur elevens perspektiv, förebyggs hinder genom 

anpassning för elevens lärande. Läraren blir också mer förberedd på att hålla lektioner som 

den själv inte har planerat. Kursledarens engagemang och kunnande har stor betydelse för 

lärarens uppfattning om temat och påverkar undervisningen av det. Behållningen av 

temautbildningen är främst didaktisk och praktisk. Vidareutbildning av teoretiska kunskaper 

sker på egen hand, genom att till exempel läsa bakgrundsfakta i NTA-böckerna som finns i 

temalådan. Det är upp till läraren att fräscha upp sina egna kunskaper eftersom det går år 

mellan varven att ett tema används igen. Reflektion över sin egen undervisning utvecklar den 

och att notera vad som fungerar och inte fungerar kan användas som tips för nästa gång. 

NTA-teman måste anpassas på grund av tidsbrist och för att passa till gruppen samt för att 

underlätta undervisningen. Denna anpassning börjar redan på temautbildningen då lärarna 

prövar lektionerna. Erfarenhet av att arbeta med materialet är viktigt för att få en röd tråd i 

arbetet när lärarna skalar ner materialet, både från kursledare och egenupplevd. Det behövs 

även att läraren kontrollerar vad NTA-temat tar upp för att inte missa centralt innehåll från 

läroplanen. NTA-lådorna måste också anpassas in i grovplaneringen av undervisningen och 

kompletteras med material samt arbetssätt.  

3.2.2 Lärande och motivation 

Det som har mest betydelse för elevernas kunskapsutveckling är det undersökande arbetssättet och 

för vissa lärare den egna kompetensen 

De faktorer som de intervjuade lärarna anser har relevans för elevernas kunskapsutveckling 

med NTA är olika hos olika lärare. Det de är överens om är att utvecklingen av de 

naturvetenskapliga begreppen sker för att de används hela tiden och är något som kommer 

som en följd av arbetet med NTA. Dock har utvecklingen av de naturvetenskapliga 

begreppen minst relevans för kunskapsutvecklingen för två av de tre lärarna. Faktorerna 

arbetsmaterial (NTA-lådan), ett undersökande arbetssätt och elevens reflektioner av lärande 

är svårare att skilja åt, de är följder av varandra och leder tillsammans till 

kunskapsutveckling. Den faktor som det var delade uppfattningar om bland de intervjuade 

lärarna, var relevansen av lärarens kompetens i NO/Tk. Lågstadielärarna rangordnade 

lärarens kompetens som lägst relevant medan mellanstadieläraren satte den högst relevant för 

elevernas kunskapsutveckling. Orsaken till detta var att NTA-materialet stod mer i centrum 

än lärarens inverkan med NTA, skulle de ha arbetat utan NTA skulle deras egen kompetens 

ha en stor relevans. Mellanstadieläraren motiverar sin placering med att dennes kunskaper är 

avgörande för att kunna fördjupa lärandet hos eleverna och att det är viktigt att ha 

ämneskunskaper om det temat handlar om för att kunna undervisa om det. Även lärare i 

enkäten påpekade att teoretiskt material ibland behöver förstärkas för elever i mellanstadiet. 
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Många gånger är det själva arbetsmaterialet som leder till antingen engagemang hos eleverna 

eller brist på engagemang om något inte fungerar. Det undersökande arbetssättet engagerar 

där små upptäckter av en elev sprider engagemanget till andra elever, gruppens dynamik och 

elevernas påverkan på varandra är märkbar. Arbetsmaterialets styrkor är att de är 

engagerande, språkutvecklande och inkluderande. Lärarna tycker att de skolämnen inom 

NO/Tk som NTA förser med mest är främst kemi och fysik på lågstadiet och fysik och teknik 

på mellanstadiet. Biologi är något som lättast kan undervisas i närmiljön ändå, och i viss mån 

även teknik med vardagsnära ting. Med ökad skolålder ökar ämnet kemi och biologi minskar 

med NTA. 

3.2.3 Anpassningskrav och läromedel 

Lärarna ser NTA som en tillgång men anser också att det kräver anpassningar grundade i 

erfarenheter av materialet 

Lärarna är överens om att NTA möter elevernas behov av att få material att laborera med och 

att få göra det på ett vetenskapligt sätt. De är nöjda med att läromedlets material kommer till 

dem tillsammans med lektionsplaneringar, vilket underlättar förberedelser. Undervisningen 

av NO/Tk är inte beroende av lärarens eget driv och intresse av vissa ämnen, utan kan ge en 

bredd i undervisningen som följer läroplanen. NTA underlättar även brist på särskilda lokaler 

för ändamålet. NTA förser med undervisning anpassat efter åldersintervall på ett tidigt 

stadium i elevernas skolgång och har en möjlighet att fånga upp spirande intressen för dessa 

ämnen vilket kan leda till att eleverna vill fortsätta på denna bana längre fram i utbildningen. 

Det finns en planerad arbetsgång på skolorna av när temalådorna ska användas för att 

säkerställa att alla elever får ta del av undervisning från alla lådor under sina grundskoleår. 

Undervisning med NTA blir mer konkret, då det tidskrävande arbetet att samla eget material 

möjliggör att läraren får tillgång till mycket mer material än den kan erbjuda på egen hand. 

Själva bredden i undervisningen gynnas av att den inte är beroende av lärarens eget driv och 

intresse för vissa ämnesområden inom NO/Tk. Utan att ha tillgång till NTA läggs ansvaret på 

lärarens egna förmågor på ett sätt som de inte anser sig ha tid med. Att hitta lämpliga 

material, köpa och samla in samt förbereda lektionsplaneringar till dessa laborationer är inget 

lärarna vill gå tillbaka till att göra. De såg också svårigheter att kunna förse eleverna med 

bredden av material för att tillgodose läroplanen krav på kunskaper till fullo.  

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

4.1.1 Sammanfattning av enkätresultat 

54 lärare deltog i enkäten där drygt hälften undervisade på mellanstadiet och resten på 

lågstadiet. Lärarna hade till ca 70% behörighet i naturvetenskap och ca 55% i teknik. Totalt 

sett använde de sig av ca 5 av NTA’s temalådor var. De skolämnen som behandlas mest med 

NTA på lågstadiet är främst biologi, följt av kemi och en temalåda som innehåller 

undervisning av samtliga NO/Tk ämnen. På mellanstadiet dominerar ämnena fysik, teknik, 

följt av kemi, med NTA. 70% av lärarna ansåg att utbildningen av temalådorna bidrog ganska 

mycket – mycket, till deras kompetensutveckling. De temalådor som bidrog mer eller mest 

till lärarnas kompetensutveckling var ”Kretsar kring el”, ”Fjärilars liv”, ”Kemiförsök”, ”Från 

frö till frö”, ”Fast eller flytande” samt ”Rörelse och konstruktion”. Dessa nämnda temalådor 

täcker samtliga NO/Tk-ämnen med viss övervikt till fysik och teknik. Närapå alla av lärarna 

är ganska till mycket nöjda med elevernas generella kunskapsutveckling i NO/Tk. De är 

nästan lika nöjda med att undervisa utifrån NTA-teman. De temalådor som lärarna ansåg 

bidra mer eller mest till elevernas måluppfyllelse i NO/Tk var ”Kretsar kring el”, 
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”Kemiförsök”, ”Fjärilars liv”, ”Förändringar”, ”Fast eller flytande”, ”Från frö till frö” och 

”Rörelse och konstruktion”. Dessa temalådor täcker även dem samtliga NO/Tk-ämnen med 

viss övervikt till fysik och teknik. Det finns en koppling mellan lärarens åsikt att NTA-temat 

ger dem kompetens och att samma tema också ger eleven en högre måluppfyllelse. De 

faktorer som lärarna tycker har betydelse för elevernas kunskapsutveckling med NTA är 

främst lärarens kompetens i NO/Tk och det undersökande arbetssättet. Därefter rangordnas 

NTA-lådans material, elevens reflektioner över sitt lärande och utveckling av 

naturvetenskapliga begrepp. Skillnader mellan låg- och mellanstadielärare var att de senare 

ansåg kompetensen hade mer betydelse för kunskaputvecklingen än för lågstadielärarna. De 

tyckte också att ett undersökande arbetssätt hade en något mindre betydelse än 

lågstadielärarna. Lågstadielärarna ansåg att deras kompetens och det undersökande 

arbetssättet hade lika stor relevans för kunskapsutvecklingen. 60% totalt av lärarna vill inte 

byta bort NTA som läromedel medan 26% överväger tanken. Det som ses som fördelar med 

NTA-konceptet är att allt material och färdiga lektioner finns tillgängligt, regelbunden och 

bra fortbildning, att det är byggt på forskning och att det gör lärarna nöjda och känner sig 

trygga. Brister som finns med NTA-konceptet är att det önskas en tydligare information om 

förändringar, att det är dyrt och att temautbildningar ska användas som uppfräschning av 

kunskaper och inte som grundläggande kunskaper. Arbetssättet med NTA är engagerande, 

språkutvecklande, undersökande och inkluderande, men eleverna kan tröttna på grund av 

upprepande uppdrag och att vissa lådor är komplicerade. Arbetet med NTA behöver anpassas 

då det ansågs av många lärare vara mastigt och ha för långa temaområden. NTA som 

läromedel är i enlighet med läroplanen men sågs som något som måste kompletteras då de 

inte täcker allt innehåll i NO/Tk. Komplettering bestod av till exempel annat område från 

läroplanen och förbättring av teori, främst på mellanstadiet. Temalådorna har en röd tråd och 

progression, men någon lärare eftersökte var uppdatering och utveckling av innehållet. 

4.1.2 Sammanfattning av intervjuer 

Tre lärare intervjuades, varav två arbetade på 1-3 och en på 4-6. En lågstadielärare var 

behörig i NO/Tk för årskurserna 1-3 och den andra samt mellanstadieläraren var behöriga 

upp till årskurs 7 respektive 9. De hade åtta till tio års erfarenhet av att undervisa med NTA 

och använde sig av 10+ olika NTA-teman. 

Lärarna beskriver entusiastiskt sin positiva bild av tillgången till NTA som något önskat av 

lärarna och möter läroplanens mål medan det engagerar eleverna. Utbildningen av 

temalådorna ger lärarna en didaktisk och praktisk kompetens, inte främst teoretisk eller 

grundläggande kompetens om NO/Tk. Genom kunniga och erfarna experter kan lärarna dra 

nytta av hur de kan undervisa med hjälp av materialet medan de gör de experiment som 

eleverna sedan ska genomföra. Behöver de teoretiska kunskaper sker det på egen tid och efter 

behov. I reflektion och dokumentation tillvaratas kunskaper för nästa omgång av temalåda för 

nästa klass och undervisningen blir bättre genom erfarenhet av den. Materialet är omfattande 

och innehåller en röd tråd som måste bibehållas i komprimering av uppdrag på grund av 

tidsbrist. För att kunna göra detta optimalt krävs både goda kunskaper om NO/Tk och tidigare 

användning av NTA. Läraren måste också synkronisera innehållet i NTA och läroplanens 

centrala innehåll för NO/Tk, för att kunna komplettera med övrigt undervisningsinnehåll.  

Det som främjar elevernas kunskapsutveckling främst med undervisning av NTA är svårt att 

urskilja, faktorerna ”arbetsmaterial (NTA-lådan)”, ”ett undersökande arbetssätt” och ”elevens 

reflektioner av lärande” är tätt sammanlänkade och är följdprodukter av varandra. Både 

NTA-lådan och arbetssättet skapar ett engagemang och i sin tur till reflektioner i diskussioner 

vilket leder till lärande. Lågstadielärarna sätter sin egen kompetens lägre i relevans för 

elevernas lärande, när de använder sig av NTA-lådorna som i sig står i centrum för lärandet. 
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Mellanstadieläraren tryckte på att dennes kompetens är avgörande för att fördjupa elevernas 

kunskaper och gav den stor relevans för kunskapsutvecklingen. Även om biologiämnet är den 

NTA-låda som används mest i enkäten, ansåg de intervjuade lärarna att det var kemi och 

fysik som är de ämnen som NTA bidrar mest till kunskapsutveckling på lågstadiet, då biologi 

och teknik var enklare att få tillgång till. Överlag så ökar exponeringen av ämnet kemi med 

skolålder och biologi minskar med NTA. 

Lärarna är nöjda med tillgången till den bredd av undervisning inom NO/Tk som är möjligt 

med NTA. Åldersanpassningen av materialet och att det inte hänger på en enskild lärare att 

samla material är stora fördelar, lärarna såg risker med att viss undervisning inte skulle bli av 

om de inte hade NTA. Med en planerad arbetsgång av undervisning med NTA-lådor 

säkerställs att undervisningen sker i enlighet med läroplanen. Elever tillgodoses tidigt med 

engagerande undervisning av NO/Tk och får en möjlighet till att lockas att välja studera dessa 

ämnen framöver. 

4.1.3 Diskussion av resultat 

Denna studie har gjort en ansats till att förstå vad som är lärares syn på vad är mest avgörande 

i både lärarnas och elevernas arbete med NTA-temana för lärarnas kompetensutveckling  och 

elevernas kunskapsutveckling i biologi, kemi, fysik och/eller teknik. Det är lätt att se lärarnas 

förnöjsamhet med NTA, de har blivit erbjudna ett guldägg i NTA-konceptet. Ett guldägg med 

potential till att vara något mycket bra för elevernas kunskapsutveckling i NO/Tk, men inte 

utan en investering i tid och arbete. För att utnyttja NTA på ett optimalt sätt krävs erfarenhet, 

det är inte ett självgående material att bara att ’tuta och köra’ med. Varken för lärare eller 

elever. Lärarna behöver avsätta tid till utbildning stödda av experter och att kritiskt granska 

detta läromedel för att anpassa det genom planering, sållning av uppdrag, tillägg till material 

och anpassning till sin grupp av elever. De behöver också ha god förtrogenhet med 

styrdokumenten och veta vad NTA behandlar. Eleverna behöver skolas in i det undersökande 

arbetssättet, att använda sig av naturvetenskapliga termer i reflektioner och få tillgång till en 

arsenal av material för att det ska leda till kunskapsutveckling. Utmaningar i utförandet leder 

också till lärande, men gruppens förmåga till samarbete och att överkomma svårigheter har 

betydelse för kvaliteten på lärandet. Uppdragen bygger på samarbete i grupper, därför krävs 

också ett gott arbetsklimat i klassen för att ta sig an och lära sig av utmaningar och 

upptäckter.  

Den viktigaste faktorn för att använda sig av NTA kan förmodligen sägas vara att det bidrar 

till likvärdighet i undervisningen. Läromedlet täcker mycket av läroplanens centrala innehåll 

på ett för lärarna behändigt sätt. Tilltron till att eleverna lär sig mycket av att arbeta med NTA 

är högt både bland de lärare som nåddes via enkät och med intervju. Det är främst 

arbetsmaterialet och det undersökande arbetssättet som framkallar ett engagemang, där 

tankarna sätts i handling och reflektioner över vad som händer ger ett lärande om olika 

fenomen. I rangordning över givna påståenden om relevans för elevernas kunskapsutveckling 

med NTA var spridningen mycket stor. Det som kan anas är att relevansen för lärarens 

kompetens ökar i betydelse då skolämnena inom NO/Tk ökar i mellanstadiet. På lågstadiet är 

ämnena helt nya, med nya sätt att se på saker och begrepp som inte är vardagsnära. Då står 

materialet och undersökningssättet mer i fokus. På mellanstadiet är de mer bekanta med 

ämnena och det finns och krävs mer möjligheter till fördjupning vilket kräver en högre 

ämneskompetens hos läraren. Även om eleverna i lågstadiet till störst andel ägnar sig åt en 

biologi-låda så är det kemi och fysik de ämnen som lärarna anser lågstadieeleverna får mest 

behållning av kunskapsmässigt med NTA. Det var också kemi och fysik som några lärare 

ansåg sig annars vara svårast att ’få till’ om inte NTA användes. Kemi är ett ämne som 

eleverna får ökad undervisning av på mellanstadiet, men det är ämnena fysik och teknik som 
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mellanstadielärarna ansåg vara ämnen som eleverna lär sig mest av med NTA. Eftersom det 

inte finns en renodlad temalåda för fysik, så är det svårt att göra ens tendenser till anspråk på 

om fysik har en särställning i ökade kunskaper redan på låg- och mellanstadium och vad det 

kan ha för effekter på NTA-elevernas lyckade resultat med fysik i 9:an.  

Huvudresultatet i denna studie visar vilka NTA-teman som väljs och hur vidareutbildningen i 

NTA ger ökad didaktisk kompetens genom anpassning av undervisning och material, vilket 

leder till optimalt lärande för eleverna. Lärarnas erfarenheter av att själva utföra NTA-

experimenten med stöd från experter, tillsammans med att eleverna använder det 

undersökande arbetssättet leder till engagemang och lärande hos eleverna. Lärarkompetensen 

tenderar att ha en ökande relevans för lyckad undervisning ju äldre eleverna blir. En antydan 

till orsaker av lyckade fysikresultat kan vara ökad exponering, vilken annars kan vara svår att 

få till utan NTA. Sammanfattningsvis kan sägas att ett av examensarbetets kunskapsbidrag är 

att  det indikerar att de NTA-teman som lärarna anser ger dem mest kunskapsbidrag även 

uppfattas ge  högst kunskapsutveckling hos eleverna. 

4.2 Tillförlitlighet 
Något som är svårt att komma ifrån är vad uttryck betyder för andra människor även om en 

pilotstudie utförs. Till exempel ”lärarens kompetens” kan uppfattas som reella 

ämneskunskaper eller didaktiska färdigheter i att lära ut, eller både ock. Det kan vara en orsak 

till spridningen av svaren i enkäten och intervjun där lärarna fick rangordna påståenden, men 

det kan också vara så att det är en stor spridning i åsikterna eller att de är svåra att hålla isär 

för att de är integrerade med varandra. Främst är detta ett dilemma vid enkäter då den som 

ställer frågan inte kan kontrollera hur orden uppfattas eller kan förtydliga med vad som avses 

om respondenten undrar något. 

En distribution av enkät via sociala medier behöver problematiseras. Fördelarna är 

möjligheten av en snabb utdelning och inhämtning genom att använda sig av webbenkäter. 

Fördelen med att använda sig av sociala medier som population är att det går att nå många 

samtidigt och att målgruppen går att nå direkt utan att eventuellt hindras av ett mellansteg i 

kontakten. Däremot är det inte säkert att tillräckligt många lärare är tillgängliga och aktiva på 

sociala medier. De lärare som inte är det har inte fått en chans att göra sin röst hörd. En annan 

nackdel är att ett inlägg på sociala medier konkurrerar med andra inlägg. I urvalet 

presenterades det totala antalet som översteg 100 000 personer. Det finns dock inga garantier 

att alla dessa medlemmar i grupperna är just lärare eller tillhörde målgruppen, dessa 

medlemmar kunde också vara medlem i flera grupper. Facebook har en algoritm som 

begränsar vilka som nås av ett inlägg genom tidigare val, vilket begränsar populationen 

ytterligare. I en bortfallsanalys kan konstateras att bortfallet är enormt, däremot i 

resultatdiskussionen framkommer att flertalet svar på enkäterna överensstämmer med tidigare 

studier så även om resultatet inte kan generaliseras till den större populationen med säkerhet 

så kan denna småskaliga studie visa på tendenser som har validitet. 

I intervjudelen valdes fallstudier, vilket bjuder in till en fördjupning i ämnet. Något som 

upptäcktes under studiens gång var en osäkerhet hos lärarna att uttrycka orsaker till varför de 

tyckte något eller djupare beskrivningar till vad som ligger bakom vissa beslut de gör. Även 

om de gavs tillfälle att tänka efter eller möjlighet att förtydliga sina åsikter så kunde de inte 

uttrycka mer. Ett alternativ till att undvika detta skulle kunna vara att delge frågorna på 

förhand. Varför detta alternativ inte nyttjades var för att nå fram till lärarens egna åsikter utan 

riskera eventuell inblandning av andra källors uppfattningar innan intervjun. Det ansågs 

också värdefullt att fånga lärarens första tanke som svar på frågorna, dock ändrades några 

svar vid ett längre resonemang.  
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4.3 Teoretisk tolkning 
I litteraturöversikten togs styrdokumenten upp där läroplanen stipulerar det centrala 

innehållet för vad som ska undervisas. NTA uppger att de följer läroplanen och lärarna i 

studien bekräftar att så är fallet, dock behövs ett kritiskt öga till att kontrollera vad som NTA 

tar upp och vad som i så fall står utanför och måste kompletteras med. Eleverna får 

undersöka, konstruera, utforska, berätta, samtala och dokumentera i sitt lärande om 

naturvetenskap och teknik. I enlighet med Anderhag och Wickmans (2006) undersökning om 

begrepp- och språkutveckling i arbetet med NTA så vidhåller lärarna att förståelse och 

användning av det naturvetenskapliga begrepp kommer som en följd, men ligger inte i fokus 

eller har en stor relevans för kunskapsutvecklingen med NTA ur ett lärarperspektiv. Det 

visuella och praktiska handlandet i arbetssättet verkar språkstödjande även inom NO/Tk-

undervisningen. Att arbeta i grupper med ett undersökande arbetssätt verkar inkluderande för 

alla oavsett kunskapsnivå. 

I denna undersökning kan det inte dras några slutsatser om vilka ämnen som gynnas mest av 

arbetet med NTA i elevernas kunskapsutveckling. Arbetsgången som är föreslagen hos NTA 

och den planerade arbetsgången ute på skolorna föreslår att eleverna exponeras alltmer för 

fysik och teknik. I Svärdhs (2013) studie framkommer att fysik står ut i jämförelse med de 

andra ämnena, i bemärkelsen att de elever som har exponerats för NTA-konceptet har bättre 

resultat i fysik än de elever som inte har exponerats för NTA. På låg- och mellanstadiet märks 

ingen slående skillnad att elevernas inlärning får utökad tid för endast fysikämnet, även om 

eleverna får tillfälle till undervisning av fysik- och tekniklådor som hör ihop i NTA. Det 

förekommer inte några lådor som endast har fysik och de andra ämnena inom NO/Tk får mer 

tid på lågstadiet. Anderhag och Wickmans studie från 2006 påvisade att elever i femman 

hade fördjupade kunskaper och högre uppnåelse av kursplanemålen än de elever som inte 

hade undervisats med NTA. Min undersökning utgår från lärarnas uppfattningar och 

bedömningar och inte elevernas utsagor, så resultatet kan inte ge annat än att det just finns 

mera möjligheter att kunna fördjupa kunskaper i fysik då materialet som erbjuds i NTA är 

omfattande. Fast då krävs det att läraren ger utrymme för fördjupningar i sina anpassningar 

av materialet. Det stora utbudet i materialet ger också möjlighet att nå många av 

kunskapsmålen på ett enklare sätt även i andra ämnen än fysik.  

Både lärare och elever uppfattar NTA som något roligt, intressant och spännande när de 

deltar i NTA-aktiviteter. Lärarna beskriver utbildningarna som oerhört engagerande och bra 

arrangerade med kursledare som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. De får 

stöd i praktisk kunskap om hur undervisningen i NO/Tk kan gå till i större grad än mer 

teoretiska kunskaper. De vågar sig på ämnen och experiment de kanske hade avstått ifrån 

annars. Om lärarna avstår från något de anser vara svårt så förminskas elevernas möjligheter 

till kunskaper. Elever som främst lär sig genom att pröva på själva kan gå miste om att 

utveckla sig så långt som möjligt. Ekborg och Lindahl (2006) visar på samma bild där NTA 

ger en helhet i NO/Tk-undervisningen och utmanar lärarna i sin stöttning. Liksom Shoultz 

och Hultman (2003) samt Svärdh (2013) anser lärarna att de också får stöd med tillgång till 

material och lektionsplaneringar, vilket besparar dem mycket tid och underlättar förarbetet.  

Hasni och Potvin (2015) samt Lindahl (2003) tar upp vikten av att undervisa i naturvetenskap 

och teknik tidigt och att ta tillvara elevernas intresse som redan finns, det kan annars svalna. 

Eleverna kritiserar att sättet NO/Tk-undervisningen bedrivs på och att den inte känns aktuell 

för eleverna. Lärarna i min undersökning anger att NTA engagerar genom sitt material och att 

engagemanget sprider sig i grupparbetena när de gör egna upptäckter. Genom att NTA 

arbetar åldersanpassat håller intresset i sig om arbetssättet varieras. 
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Lärarna i Ekborg och Lindahls (2006) studie uppger att de är nöjda med utbildningarna med 

NTA. De NTA-teman som lärarna väljer helst stämmer i stort med min undersökning 

(”Rörelse och konstruktion”, ”Kretsar kring el” och ”Kemiförsök + i min studie även 

”Fjärilars liv och ”Fast eller flytande”). I min undersökning visar sig att de temalådor som 

lärare helst väljer och bidrar mest till lärarens kompetensutveckling är också de temalådor 

som bidrar till en högre grad av måluppfyllelse. Enligt Ekborg och Lindahl (2006) består 

kompetensutvecklingen av att lära sig nya saker om NO/Tk och det undersökande arbetssättet 

där lärarna själva fick lära sig om laborationer och experiment. Det stämmer överens med 

mina slutsatser men däremot så menade lärarna i min intervjustudie att kompetensen var mer 

didaktisk kunskap än teoretisk. En annan skillnad från Ekborg och Lindahls (2006) studie var 

kopplingen mellan olika lärares grundutbildning i naturvetenskap och teknik. De som hade 

mer grundutbildning var mindre bundna till att följa NTA på ett striktare sätt. I min studie 

menade lärarna att det var erfarenheten av att använda sig av NTA-temat i undervisningen 

ledde till att de var friare att sålla, anpassa och komprimera uppdrag. Även erfarenheter och 

expertkunskaper hos NTA’s utbildningsledare har effekter på lärarnas undervisning. 

Kleickmann et. al. (2015) forskning bekräftar att det finns vinster med att lärarna får stöd i sin 

vidareutbildning av en professionell kursledare, liksom det sätt som NTA utför med sina 

temautbildningar. Det lärande som läraren tar till sig i mötet med expertstöd i utbildningen 

ger positiva effekter för elevens lärande.  

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
I arbetet med att fråga lärare på låg- och mellanstadium vad de tycker om NTA har gjort mig 

nyfiken på hur det ser ut på högstadiet. Kan det vara där som ämnet fysik ökar kraftigt i 

undervisningstid och tydligt visar sig vara en positiv skillnad i Svärdhs (2013) forskning? I 

min undersökning verkar inte fysik vara ett ämne som prioriteras på lågstadiet utan NTA, 

men i utbudet från NTA så ökar tillfällena för exponering av fysik. Det kan vara värt att utöka 

undersökningen till årskurs 7-9 för att se vad NTA tillför med sin ökade exponering och i 

synnerhet i jämförelse med de som inte har NTA.  

Det skulle också behövas en utökning av samma undersökning som jag har gjort för att kunna 

dra slutsatser från ett starkare underlag. Främst fler lärare skulle kunna intervjuas för att få en 

mer heltäckande förklaring till bakomliggande faktorer. I min studie visade det sig att de 

temalådor som ledde till ökad kompetensutveckling ledde också till ökad kunskapsutveckling 

för eleverna i arbetet med samma temalåda. Kan det vara så att om lärare får utökad tid till att 

lära sig praktiska och didaktiska kunskaper i NO/Tk med hjälp av en expert redan under sin 

grundutbildning till lärare, så minskar behovet av fortbildning? Inte alla lärare får tillgång till 

fortbildning genom NTA eller andra vidarutbildare i ämnena NO/Tk. 

Även en jämförelsestudie där NTA-konceptet ställs i kontrast till andra läromedel i 

naturorienterande ämnen och teknik, skulle kunna ge en mer nyanserad bild av NTA. Det 

finns till exempel Skelleftetekniken (Skelleftetekniken, 2018) och HanPers (Persson, 2018) 

material, liksom flertalet andra som använder sig av ett undersökande arbetssätt och 

dokumentation samt fortbildning för lärare.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Enkätdata 

Följenotis till enkät 

Enkätens syfte är att undersöka lärares uppfattning om NTA som läromedel, dels för 

kompetensutveckling hos lärare och dels för kunskapsutveckling hos elever. 

Enkäten är en datainsamling i ett examensarbete för grundlärarutbildning F-3. Den är öppen 

för lärare som undervisar i NO och teknik i åk 1-3 och åk 4-6. Deltagande är anonymt och IP-

adresser kommer inte att registreras i undersökningen. Enkäten kan när som helst avbrytas 

och deltagandet är frivilligt. Insamlat material hanteras endast av behöriga och det 

överlämnas efter analys till högskolans arkiv för att därefter förstöras. Färdigt resultat 

kommer att finnas tillgängligt på internet och är sökbart. NTA betyder Natur och teknik till 

alla, se mer information på www.ntaskolutveckling.se 

Facebookgruppens administratör har godkänt detta inlägg. 

Ett stort tack på förhand för ditt deltagande! 

Sophia Weber, lärarstuderande på Högskolan i Gävle hfk07swr@student.hig.se 0707-614891 

Enkätfrågor 

1. I vilken årskurs undervisar du nu? 

Årskurs 1 Årskurs 4 

Årskurs 2 Årskurs 5 

Årskurs 3 Årskurs 6  

 Annan: 

 

2. Vilken lärarutbildning har du? 

Lärarutbildning före 1987 

Lärarutbildning mellan 1988-2000 

Lärarutbildning mellan 2001-2010 

Lärarutbildning efter 2011 

Annan: 

3. Är skolan eller kommunen du arbetar i ansluten till NTA? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

4. Har du legitimerad behörighet i att undervisa i följande ämnen för åk 1-3 eller 4-6? 

http://www.ntaskolutveckling.se/
mailto:hfk07swr@student.hig.se
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Naturvetenskapliga ämnen 

Teknik 

Jag har ingen legitimerad behörighet i att undervisa i Naturvetenskap och Teknik för åk 1-3 

eller 4-6. 

5. Hur nöjd är du med den utbildning du har fått om NTA-teman? 

Skala 1-4 Inte nöjd, lite nöjd, ganska nöjd, mycket nöjd 

6. Hur mycket bidrar den utbildning du har fått om NTA-teman till din kompetensutveckling? 

Skala 1-4 Inget alls, bidrar lite, bidrar ganska mycket, bidrar mycket 

7. Vilka NTA-teman använder du i din undervisning? 

Jämföra och mäta Rymden Papper 

Fast eller flytande Från frö till frö Mäta tid 

Testa teknik Kretsar kring el Kroppen 

Förändringar Kemiförsök Magneter och motorer 

Balansera och väga Rörelse och konstruktion Banbrytande teknik 

Jord Matens kemi  

Fjärilars liv Flyta eller sjunka Jag använder mig inte av NTA-teman i 

min undervisning 

 

 

8. Vilket NTA-tema bidrar mest till din egen kompetensutveckling? Rangordna alternativen i 

ordning av betydelse av de teman du har använt, där det tema som bidrar minst och det tema 

som bidrar mest. 

Jämföra och mäta Rymden Papper 

Fast eller flytande Från frö till frö Mäta tid 

Testa teknik Kretsar kring el Kroppen 

Förändringar Kemiförsök Magneter och motorer 

Balansera och väga Rörelse och konstruktion Banbrytande teknik 

Jord Matens kemi  

Fjärilars liv Flyta eller sjunka Jag använder mig inte av NTA-teman i 

min undervisning 
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9. Vilken NTA-låda bidrar mest till elevernas måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik? 

Rangordna alternativen från 1-7, där 1 är det tema som bidrar minst och 7 är det tema som 

bidrar mest. 

Jämföra och mäta Rymden Papper 

Fast eller flytande Från frö till frö Mäta tid 

Testa teknik Kretsar kring el Kroppen 

Förändringar Kemiförsök Magneter och motorer 

Balansera och väga Rörelse och konstruktion Banbrytande teknik 

Jord Matens kemi  

Fjärilars liv Flyta eller sjunka Jag använder mig inte av NTA-teman i 

min undervisning 

 

10. Vilket alternativ har minst eller mest relevans för elevernas kunskapsutveckling i 

naturvetenskap och teknik? Rangordna alternativen från 1-5, där 1 är det alternativ som har 

minst relevans och 5 är det alternativ som har mest relevans.  

a) ”Min kompetens som lärare” Minst relevans 1- Mest relevans 5 

b) ”NTA-lådans material” Minst relevans 1- Mest relevans 5 

c) ”Undersökande arbetssätt” Minst relevans 1- Mest relevans 5 

d) ”Elevens reflektioner av lärande” Minst relevans 1- Mest relevans 5 

e) ”Elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp i arbetet med NTA” Minst relevans 1- 

Mest relevans 5 

11. Hur nöjd är du generellt med elevens kunskapsutveckling om naturvetenskap och teknik i 

undervisning med NTA-teman? 

Skala 1-4 Inte nöjd, ganska nöjd, ganska nöjd, mycket nöjd 

12. Vilken eller vilka teman bidrar mest till elevernas kunskapsutveckling? Skala från minst 

bidragande till mest bidragande.  

Skala 1-4 Minst bidragande, mindre bidragande, mer bidragande, mest bidragande 

Jämföra och mäta Rymden Papper 

Fast eller flytande Från frö till frö Mäta tid 

Testa teknik Kretsar kring el Kroppen 

Förändringar Kemiförsök Magneter och motorer 

Balansera och väga Rörelse och konstruktion Banbrytande teknik 



 35 

Jord Matens kemi  

Fjärilars liv Flyta eller sjunka Ej tillämpligt 

 

13. Hur nöjd är du med att undervisa utifrån NTA-teman? 

Skala 1-4 Inte nöjd, ganska nöjd, ganska nöjd, mycket nöjd 

14. Skulle du hellre vilja använda något annat läromedel än NTA-lådor? 

Ja, för att:  

Kanske, för att:  

Nej, för att: 
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Bilaga 2 Intervjudata 

Följebrev till intervju 

2018-04-11 

Hej! 

För mitt examensarbete insamlar jag data för att undersöka lärares uppfattningar om arbetet 

med NTA-teman (Naturvetenskap och teknik till alla). Med anledning av detta vänder jag 

mig till lärare för årskurs 1-3 och 4-6 för att fråga om du kan delta i en intervju? Frågorna 

berör lärares åsikter om NTA, NTA som kompetensutveckling för lärare och NTA som 

kunskapsutveckling för elever.  

För att deltaga i intervjun behöver du som lärare undervisa i naturvetenskap och teknik med 

NTA och vara behörig i ämnena NO och teknik för den årskurs som du undervisar. Intervjun 

beräknas ta max en timmes tid och kommer att spelas in för senare transkribering.  

Materialet används så att obehöriga inte kan ta del av det under arbetsprocessen. Opponent, 

andra forskare och behöriga kan ta del av materialet. Efter examensarbetets genomförande 

arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle.  

Resultatet kommer att produceras på internet och vara sökbart för allmänheten. Din 

konfidentialitet garanteras genom att din identitet inte kan identifieras i slutrapporten 

eftersom att din och skolans identitet kodas. Jag som undersökare kommer att göra mitt 

yttersta för att dina uppgifter hålls skyddade så långt jag kan men gällande regler kan 

påtvinga ett röjande av personuppgifter om andra forskare önskar tillgång till materialet eller 

att denna forskning skulle ifrågasättas och prövas rättsligt. 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Mina kontaktuppgifter är: 

Sophia Weber 

0707-614891 

hfk07swr@gmail.com 

Vänligen, 

 

Sophia Weber 

 

Jag samtycker till att delta i en intervju för denna studie:  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Samtalsguide vid intervju 
1. I vilka årskurser undervisar du i naturkunskap och teknik? 

2. Vad har du för utbildning i att undervisa i naturkunskap och teknik? (Lärarutbildning/ 

grundutbildning/vidareutbildning etcetera) 

3. Hur länge har du arbetat med NTA? (år, i vilken utsträckning i förhållande till övrig 

undervisning i naturvetenskap och teknik?) 

4.  a) Vems var valet att välja NTA som läromedel?  
b) Vilka behov ligger bakom det valet av NTA (varför valde de/du NTA)? 

5. I vilka teman inom NTA undervisar du i? (”Jämföra och mäta”,”Fast eller flytande”, 

”Testa teknik”, ”Förändringar”, ”Balansera och väga”, ”Jord”, ”Fjärilars liv”, ”Rymden”, 

”Från frö till frö”, ”Kretsar kring el”, ”Kemiförsök”, ”Rörelse och konstruktion”, ”Matens 

kemi”, ”Flyta eller sjunka”, ”Papper”, ”Mäta tid”, ”Kroppen”, ”Magneter och motorer” eller 

”Banbrytande teknik”.) 

a) Vilka teman finner du mest intressant att undervisa i? (Varför?)  

b) Vilka tema har du lärt dig mest av? (Hur? Kompetensutveckling?) 

c) Vilka teman uppfattar du att eleverna tycker är mest intressant? (Hur kommer det 

sig?) 

d) Vilka teman har eleverna lärt sig mest av? (Hur? Kunskapsutveckling?) 

6. Hur upplevde du utbildningen inom NTA? (Styrkor/svagheter, Gav det nya kunskaper?, 

Fick du verktyg? Var utbildningen tillräcklig? Behöver den utvecklas?) 

7. Vilka faktorer ligger bakom ditt val av NTA-tema? (intresse hos lärare och/eller elever, 

kompensering av kompetens, kollegors/arbetslags val, del av årshjulet?) 

8.  a) Om du skulle sätta följande påståenden i ordning som bidragande orsak till elevens 

kunskapsutveckling av naturvetenskap och teknik – hur skulle det se ut? (Lappar med 

påståenden, sätts av respondenten i ordning från mest bidragande till minst bidragande) 

Resonera kring varför.  

”Min kompetens som lärare”, ”Arbetsmaterial i undervisningen”, ”Undersökande arbetssätt”, 

”Elevens reflektioner av lärande”, ”Elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp” 

 b) Skulle ordningen ändras om du tänker på endast undervisning med NTA? 

 c) Skulle du vilja lägga till eller dra ifrån något påstående? Var skulle du i så fall 

  lägga det? 

9. Vilka ämnen lär sig eleverna bäst med NTA? (Lappar med orden Teknik, Fysik, Biologi, 

Kemi sätts i ordning) Resonera kring varför. 

10. Om du skulle välja ett annat arbetsmaterial än NTA-lådor, vad skulle du välja då? 

(Styrkor?, Skillnader?) 

 
  



 38 

Bilaga 3 Översiktlig analys av intervjuer 
De kategorier som framkom i enkätresultatet används som struktur i intervjuresultatet. Dessa 

är: NTA-konceptet, Motivation och lärande, Anpassningskrav och till sist Läromedel. 

NTA-konceptet 

Lärarna lyfter en positiv bild av nyttan med NTA. I NTA-konceptet finns ett inbyggt 

lärarstöd i form av ett läromedel med planeringar och material som kommer färdigt att 

använda, men också att utbildning av temalådorna vilken hjälper dem didaktiskt att 

genomföra lektionerna på ett effektivt sätt. NTA har delat upp temalådorna att tillhöra vissa 

årskurser (se tabell 1) och skolorna eller kommunerna har lagt upp en förutbestämd 

arbetsgång där de olika temalådorna är uppdelade per termin. Detta är för att säkerställa att 

alla elever får tillgång till att undervisas i samtliga erbjudna temalådor. ”...vi har ett system så 

att i tvåan så gör man de två lådorna och i trean så att man har det ända upp i sexan. Man 

gör det för att vi ska säkra oss , en säkerhet att alla ska få vara med om alla lådorna så att 

ingen ska missa någon låda.” (Lärare C). Denna arbetsgång ifrågasätts inte och det som 

påverkar när de gör vilken temalåda är mer beroende av praktiska orsaker som att komma 

överens med parallellklassens lärare om när denne ska ha sin låda, än att gå ifrån systemet. 

Det är heller inte vanligt att någon lärare helt avstår från en temalåda när det är dags enligt 

arbetsgången, för att istället arbeta på ett annat sätt med det ämnesområde lådan behandlar.  

Med NTA-konceptet blir undervisningen mer konkret utan att läraren behöver samla eget 

material och läromedel, vilket mycket tar mycket tid för ämnen inom NO/Tk. Det eliminerar 

också godtycklighet i undervisningen, lärare B påpekar att undervisningen innan de hade 

NTA var ibland beroende av lärarens eget särskilda intresse för ett ämne. ”Jag tror man var 

betydligt mer abstrakt innan NTA kom, nu blir det mer konkret, det tror jag. Eller vissa var 

otroligt konkreta förr också, men då fick man jobba. Då hade man verkligen tur och fick en 

lärare som tyckte det var kul eller gick igång på det. Men det var tidskrävande. (Lärare B). 

Lärarna i skolorna utbildades löpande i de lådor som erbjuds av NTA, men de intervjuade 

lärarna saknade inte någon utbildning för de temalådor de undervisar i för tillfället. Den 

kompetens som de upplevde att de fick genom utbildningen var kunskaperna som de 

tillförskansade när de fick göra laborationerna själva och att få ledning av en erfaren lärare 

som kunde materialet. ”Det är ju jättebra när man får testa de här lektionerna.... för att vissa 

utav de här lärarna är otroligt duktiga och säga att ’Så här gjorde jag och det fungerade 

jättebra’, och så ge tips till varje lektion som man kan skriva in i pärmen att ’Gör så här, det 

funkar bra ... den här filmen som finns här kan ni hämta och köra till för den passar perfekt. 

Och ta den här lektionen så kan ni hoppa över och ha som en läxa istället, för det är perfekt 

och med läxa’ och att de har kört det många gånger så att de själva har en erfarenhet. För 

då får man de här tipsen som man vill ha.” (Lärare A). Att pröva på lektionerna banar väg 

för förberedda lektioner utan att ha gjort lektionsplaneringarna själva. ”...jättebra att man har 

fått en chans att prova på själv. Det tycker jag är en väldig styrka att vi gör alla grejer innan 

eleverna. Det gör att man själv har liksom testat och stött på hur det är, att vara elevens 

perspektiv. Det tycker jag är jättebra . Och just det här att man får den där dagen i lugn och 

ro som nån satsat på , att det inte bara ska kastas ut och man ska läsa själv utan att nån 

hjälper en och guidar igenom. Man kommer ju bättre förberedd till jobbet om man har fått en 

bra genomgång. Jag tycker det har varit positivt.” (Lärare B). En väl förberedd lärare 

förebygger hinder för elevernas lärande. ”Sen att man får göra själv, för då ser man ju vilka 

svårigheter som, för alltid när man gör de här lektionerna då tänker jag, jag tror att man gör 

det automatiskt när man är lärare, ’jaha det här kommer de ha problem med för det där 

kommer bli sådär och då kan man anpassa lektionerna utefter hur man tror att man kan 

hindra problemen innan de kommer. Man kan förebygga. Man vet om vilka svårigheter som 
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kommer för att man har upplevt det och tänkt själv att ’här kommer Kalle att klippa sig i 

fingret. Nej men att här måste jag göra så och så för att inte’ och då tänker man ju oftast på 

personerna som man ska undervisa och sen blir det ju, följer de där med, erfarenheterna.” 

(Lärare A). 

Temautbildningarnas utkomst är mycket beroende av kursledarnas erfarenheter och 

kunskaper om ämnet men också själva förmedlandet har betydelse för lärarnas undervisning. 

”...jag tycker att det är väldigt proffsigt och bra gjort och de som är kursledare tycker jag 

också att ha varit väldigt pålästa, de kan sin sak, är duktiga, sen kan det vara så att fler, att 

det är lite olika på hur engagerade de är. Det har jag sett skillnad, till exempel det här med 

Fjärilars liv, hon älskade det, hon var så engagerad så att man bara...annars kan det ju vara 

så att framåt, det är ju en heldag från åtta till fyra, framåt tre annars kan man ju vara 

[sluddrar på skoj] man har ju varit en hel dag, man har fått mat och fika och man har hört det 

där, bapapa, man börjar bli trött i huvudet, men med henne alltså det, alla var alldeles det 

gick inte, hon var väldigt engagerande. Så det beror ju lite på hur man är som person också 

så... Och då kan jag säga att när jag var på Rörelse och konstruktion så var det den 

tråkigaste. Väldigt monotont, väldigt tråkigt, inget engagerat...tråkigt, jag tror det är mycket 

det också, jag tror att man lärde sig inte väldigt mycket själv så när jag skulle göra med 

gruppen själv sen, då vart det sådär så det var, det vart fel, det var tokigt och sådär. Så det 

var inget bra, nej, det hänger ihop absolut. (Lärare C).  

Samma temalåda var något som en annan lärare lyfte som rolig istället, men påpekade också 

att det är i själva temalådorna som eventuell vidareutbildning i själva ämnet kan ske. Särskilt 

om ett tema har vidareutvecklats. ”Rörelse och konstruktion som är mycket såna delar, jag 

tycker utbildningen var så rolig.... I de här NTA-böckerna finns det ju mycket bakgrundsfakta 

...och man hinner lära sig mer om det, teori också, det finns ju lärasidor och man hinner ju 

läsa på när man är inne i ett tema....Det bästa är att man går den [temautbildningen] precis 

när man ska börja...det här har jag ju gått för jättelänge sen, sen när jag får en sån där dag, 

och så har de gjort om dem, nu har de gjort pärmar för varje. (Lärare B). Temalådornas 

utbildning kunde också ha ett överraskande innehåll. ”...jag tyckte också det var väldigt 

spännande med Balansera och väga, det var en rolig kurs de kom dit från nån cirkus och 

gjorde massa grejer och visade. Ja, det var jätteroligt!” (Lärare C). 

Utbildningen i temalådorna ger lärarna kompetens i hur de kan undervisa och att undvika 

fallgropar samt ger också en bild om att de upplever temautbildningar som positiva om de 

leds av en engagerad kursledare. Behållningen från utbildningen är främst didaktisk, vilket 

lärarna ger uttryck för. ”... inte kompetens kanske men ... verktygslåda och ... kunna bygga 

upp mera valmöjligheter för att lära eleverna för att de är på så många nivåer och man 

behöver ta till så många olika sätt för att kunna lära dem. Så på det viset så tycker jag att det 

är helt suveränt.” (Lärare A). Lärarnas vidareutveckling från temautbildningen är inte i 

utökade ämneskunskaper. Jag har lärt mig just att kunna, kanske inte teoretiskt med fakta, för 

det har man ju kunnat förut och läst in, men just det här med det praktiska tycker jag att jag 

har lärt mig. Att kan man göra så, ’nej men vad häftigt, vad spännande’ ....just att de har 

hittat de där praktiska sakerna att kunna, och det finns färdigt att göra dem, talar om hur 

man ska göra, så gör man det med barnen. ...och så fick jag gå på kurs och så fick jag själv 

lära mig hur jag skulle göra så på så vis har jag lärt mig själv först men sen också att man 

märker att barnen lär sig.” (Lärare C). 

Lärande och motivation 

Lärare C tar upp att egen reflektion över sin egen undervisning är viktig för att utveckla den. 

”Man lär sig från gång till gång, om jag tycker att någonting har gått fel någon gång så går 
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man hem och reflekterar över det och tänker: ’men det här vart ju, nu lär jag tänka 

annorlunda, hur ska jag göra för att det ska bli bättre? ’Så då har man ju lärt sig någonting 

och så går man och gör om det, kanske inte med den klassen man har då om man inte har 

halvklass då om man har haft möjlighet till det nån gång, men annars är det ju till nästa 

klass, då har man ju noterat det i anteckningarna: ’Jag gjorde så här och det var inte bra, nu 

när jag gjorde så här vart det bättre.’” (Lärare C. Vidare påpekar Lärare C att de egna 

kunskaperna om temana behöver fräschas upp eftersom det kan gå flera år mellan varven att 

de används. ”...sen är det att man glömmer ju från gång till gång och så måste man börja om 

och lära in och så ”just det ja så där var det ja” (Lärare C). 

Engagemang är ett ord som genomgående nämns av lärarna, när eleverna blir intresserade av 

något så leder det till ett engagemang av både tanke och handling. Många gånger är det 

materialet som leder till engagemang eller brist på engagemang. Lärarna ombads nämna 

teman som intresserade både dem och eleverna. ”Fjärilars liv är ju den som är häftigast. Just 

det där, man får se den här utvecklingen och den är ju liksom väldigt...spektakulär...att ha 

den är så himla kul och barnen är så otroligt engagerade... Jag har jobbat med den i en 

årskurs 2 och jag har jobbat med den i en årskurs 6 en gång och lika roligt, där spelar det 

ingen roll årskurs, man kan ju utveckla den mer ingående, men lika kul. Sen gillar jag den 

här Kretsar kring el...men det är ju också det där att såna grejer som är svårt att få till när 

man inte har saker, men när man här har en chans, har märkt att barnen är väldigt 

engagerade. ’Hur ska man koppla för att det ska kunna hända det här’...och att alla saker 

finns.” (Lärare B). Även Lärare C tar upp samma temalåda med engagerande innehåll. ”... 

den roligaste så är det nog Fjärilars liv och den är väldigt uppskattad utav barnen också . 

Just att det är ett liv. De ska ju ta hand om den här lilla larven och så att det är lite trolleri, 

det är magiskt att se hur den utvecklas och till slut, liksom helt plötsligt en dag, då sitter den 

och då är den inte en larv längre utan en puppa också sen går det nån dag så blir det en 

fjäril och vi ska släppa ut den i naturen och så där. Så ja, de får vara med om nånting lite 

magiskt sådär jag tror att det är därför den fångar barnen så otroligt mycket också.” (Lärare 

C). 

Engagemanget kan stanna upp när eleverna stöter på problem och misslyckas. Gruppen måste 

då tillsammans överkomma dessa svårigheter vilket också leder till lärande. Men i motståndet 

försvinner de roliga, som är ett annat ord som lärarna återkommer till i beskrivningen av 

arbetet med temalådorna. Lärare C förmedlar exempel på temalådor som innehöll utmaningar 

i utförandet. ”Rörelse och konstruktion...det var den tråkigaste lådan. ... Jag vet inte om 

ungarna tyckte att den var så rolig heller. Då skulle man bygga bilar. Jag tror att det var 

väldigt komplext. Det var svårt för barnen. ...för hög nivå. Och ändå var det här, det var i 

5:an eller 6:an vi gjorde det då, som jag hade då. Men det var svårt, de liksom misslyckades 

hela tiden och i och för sig det lär man sig nånting av också men vi fick ju kämpa tills det 

funkade naturligtvis och så var det mycket samarbete, det är det i och för sig i alla lådor men 

det här var nog den svåraste lådan att samarbeta i också och så blev de osams om hur det 

skulle vara och såna saker.” (Lärare C). Oftast följer lärarens intresse och engagemang med 

det som intresserar eleverna. ”Jag tyckte om Frö till frö också jag tyckte den var spännande 

med... även om den var lite svår den att få att fungera, jag vet alla överlevde inte utav de 

växterna, det skulle gå så fort också det var ett frö som skulle hinna med, som en vanlig 

blomma ute i naturen tar ju mycket längre tid, den här skulle gå på två veckor, så skulle den 

vara färdig från ett frö till ett nytt frö ... Ja, det var väldigt svårt så att det var många som 

inte orkade, även om man skötte dem och man hade den där lampan över och som skulle fixas 

så var det ändå lite svårt men jag tyckte ändå att den var intressant och roligt och det tyckte 

barnen också. Eh, sen så tyckte jag faktiskt att det var väldigt roligt när jag jobbade på 
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mellanstadiet med Matens kemi och Kretsar kring el och Kemiförsök de var ju jätteroliga 

också.” (Lärare C). 

Även det undersökande arbetssättet kan frambringa ett engagemang, likaså det kanske inte 

avsedda engagemanget, här har gruppens inverkan en tydlig koppling till vad som sätter 

igång intresset. Det behöver inte alltid vara det roliga och spännande som leder till 

engagemang, men detta kräver att någon uppmärksammar något i undersökandet och 

kommunicerar detta till resten av gruppen, för att resten ska engageras. ”Fjärilars liv är ju 

given, Från frö till frö är också så konkret, när man liksom följer med hela växtens...den är ju 

också rolig att jobba med...Sen lika med de här...när man får arbeta med, testa vad som flyter 

eller sjunker, sånt är ju väldigt engagerande. ...Jag tycker i och för sig att de här brukar 

engagera sig i sånt som jag kanske inte tycker att jag tror att det ska vara så engagerande. 

Ibland kan jag tänka att det här kommer de inte tycka är så kul, men oftast kan det vara, de 

är ju nöjd med det lilla ibland. Som i kemi kan man känna i början att man tänker sig att de 

vill att det ska vara så häftiga grejer, men oftast kan de tycka att när de ska blanda vatten 

och olja så ’åh, kolla!’ liksom, den här skiktningen liksom, att det räcker. Ibland kan det vara 

jag som tänker att det inte ska gå ... och ibland kan det vara tvärsom att ...jag inte alls får 

med mig eleverna...och om nån går igång då smittas det och så följer andra med också. Det 

är en väldig skillnad.”(Lärare B). 

Lärarna fick ett tillfälle att rangordna följande påståenden utefter vad som hade störs relevans 

för elevernas kunskapsutveckling i naturvetenskap och teknik. De olika faktorerna var: Min 

kompetens som lärare, Arbetsmaterial i undervisningen, Undersökande arbetssätt, Elevens 

reflektioner av lärande och Elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp. De fick 

resonera om påståendena både med och utan NTA i undervisningen i NO/Tk.  

När lärare A använder sig av NTA-lådor ser rangordningen ut så här: 

1. Min kompetens som lärare 

2. Arbetsmaterial i undervisningen (NTA-låda)  

3. Elevernas intresse och motivation, 3. Ett undersökande arbetssätt, 3. Elevens 

reflektioner av lärande. 

4. Elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp. 

Lärare A ville lägga till en faktor och det var elevernas intresse och motivation som denne 

ville rangordna överst, särskilt när denne undervisade med andra sätt än NTA. ”Kan man få 

eleverna motiverade, då är det, ja då händer det saker. Det är väldigt viktigt att de kan lära 

sig att undersöka och ta egna initiativ, det är väldigt viktigt att de reflekterar över det de 

gör.” (Lärare A).Då undervisningen i NO/Tk pågår utan användning av NTA-lådor är 

kunskapsutvecklingen mer beroende av elevens eget intresse och motivation tillsammans med 

lärarens kompetens. De övriga faktorerna, arbetsmaterial, arbetssätt och elevernas 

reflektioner förekommer jämbördigt på samma plan. Begreppen kommer av att eleverna 

använder sig av ovanstående faktorer i sitt lärande. 

Lärarens kompetens är mest avgörande för kunskapsutvecklingen både med och utan NTA, 

lärare A förklarar det med att läraren ska veta mer än eleverna och veta vad det är den håller 

på med. På så vis hålls motivationen hos eleverna uppe och läraren undviker svårigheter i sin 

undervisning. Därefter rangordnades arbetsmaterialet (NTA-lådorna) som i sig skapar ett 

intresse/motivation och använder sig av det undersökande arbetssättet samt reflektioner 

genom dokumentationen. ”då blir de motiverade på materialet, de får en motivation, det ser 

spännande ut, det är intressanta grejer, de får bygga och hålla på, så då kan jag säga att den 

bidrar ju till att fånga elevernas intresse.” (Lärare A). 
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Sist kommer även här elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp vilka lärare A anser 

är viktiga, men kommer med tiden, det är en förståelse som utvecklas genom användning. 

”De undersöker, reflekterar och får begreppen på köpet” (Lärare A).  

Lärare A understryker särskilt att kompetensen hos läraren är viktig även i användandet av 

NTA-lådor. Då åsyftas den kompetens i naturvetenskap och teknik som ligger utöver NTAs 

temautbildningar. För att utnyttja kapaciteten i NTA och att få NTA att passa in i övrig 

undervisning i naturorienteringsämnena och teknik, så krävs det grundläggande kunskaper 

hos läraren. Olika lärarutbildningar kan medföra besvärligheter i undervisningen där det 

förekommer brist på fördjupning och motivering av undervisningen. Detta påverkar både 

elevernas kunskapsinhämtande och möjlighet till inflytande över undervisningen. ”... då 

kunde det vara en svenskalärare som skulle ha en NTA-låda och hade gått kursen och då 

hade inte de några förkunskaper. Då var det ju för att de skulle få det
8
 de behövde. Men jag 

tycker att det är, det är bra att nu har vi inte så nåt mer utan nu, ämneslärare, åtminstone i 4-

6 som har lådorna, för då har man en större valfrihet. Man kan gå djupare med eleverna när 

de vill ha lite mer.” (Lärare A). Vidare kan lärarens brister på ämneskunskaper leda till 

bristande undervisning. ”Att läraren vet var den håller på med det har jag märkt ... när andra 

lärare som inte har haft ... Naturvetenskaplig undervisning, har haft lådorna att då kan inte 

de motivera eleverna för de vet inte riktigt vad de håller på med och vad som händer och då 

blir lådorna inte roliga. Jag har till och med varit med om att lärare som har hoppat över att 

använt lådorna för att de tycker att det har varit för svårt själva och då funkar det ju inte och 

här är det ju ganska viktigt när man ska ha naturvetenskap att man har ett intresse.” (Lärare 

A). 

När lärare B använder sig av NTA-lådor ser rangordningen ut så här: 

1. Arbetsmaterial i undervisningen (NTA-låda), 1. Ett undersökande arbetssätt 

2. Elevens reflektioner av lärande. 

3. Elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp. 

4. Min kompetens som lärare 

Lärare B anser att när eleverna får pröva själva i naturkunskap och teknik så lär de sig mest. 

”...att eleverna får följa med och göra och prova, det tror jag är otroligt, för att få med 

eleverna så tror jag det är a och o ”(Lärare B.) Sättet att arbeta på påverkar motivationen 

och att själv få göra saker gör ämnet mer konkret. I diskussionerna används begreppen 

återkommande och bidrar till kunskaperna något mer än i dokumentationen. Att dokumentera 

förekommer i mindre grad än att reflektera i diskussioner, men de hör ihop. ”Jobbar man 

med dokumentationen, då får de ju de här begreppen och då måste de reflektera, ja det blir 

som ett flöde tack vare att materialet finns där, så får jag ju liksom de här bitarna om man 

jobbar aktivt.” (Lärare B). 

Lärarens kompetens är underordnat arbetsmaterialet, då det inte är lärarens kunskaper som är 

det centrala, men läraren är den som planerar fram de ovanstående faktorerna. 

Arbetsmaterialet och det undersökande arbetssättet hänger ihop med NTA, NTA gör det 

möjligt. Utan NTA skulle lärare B’s kompetens hamna högst upp som relevant faktor för att 

peppa eleverna och genom att visa filmer etcetera. För att kunna prova så måste eleverna få 

tillgång till rätt material. Materialet behöver vara tydligt för att ge kunskaper. Lärare B lyfter 

en viss temalåda som oförglömlig på grund av vad eleverna ser hända. ”Vad de lär sig mest 

av, ja jag kommer tillbaks till Fjärilars liv, men den är så konkret att den kan de inte 

glömma. För den ser dem liksom konkret också.” (Lärare B). 

                                                      
8
 NTA-temautbildning 
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När lärare C använder sig av NTA-lådor ser rangordningen ut så här: 

1. Undersökande arbetssätt. 

2. Elevens utveckling av naturvetenskapliga begrepp. 

3. Elevens reflektioner av lärande.  

4. Arbetsmaterial i undervisningen. 

5. Min kompetens som lärare. 

Lärare C menar att genomgångar inte ligger inte i fokus i arbetet med NTA, istället är det 

elevens deltagande i det undersökande arbetssättet. Utan NTA så skulle lärarens kompetens 

ligga högst upp, för då skulle undervisningen helt hänga på läraren. ”... det är klart det att 

man står där och pratar och mässar lite grand med NTA, men det de lär sig på är inte det att 

jag står och pratar utan de lär ju sig när de gör sina undersökningar och resonerar med 

varandra.” (Lärare C). Lärare C lyfter att de naturvetenskapliga begreppen är något som 

poängteras på temautbildningarna och att dessa ord och begrepp kommer tidigt för eleverna, 

vilket denne anser är bra. ”...det får man lära sig också på kursen att man ska verkligen säga 

begreppen man ska inte hitta på något annat istället för. Utan de ska lära sig de här svåra 

orden, och lita på att de kan dem. Och de gör ju det också! Absolut. (Lärare C). Det 

naturvetenskapliga stoffet är inte något som eleverna har stött på förut, men det går att 

upptäcka hur eleverna lär sig vid observationer av hur de samtalar under arbetets gång. ”Det 

är ju ny kunskap, första gången de läser om sånt där, och man märker att de får aha-

upplevelser och man går runt och lyssnar i grupperna, hur de resonerar med varandra” 

(Lärare C). 

Till skillnad från mellanstadieläraren så rangordnar båda lågstadielärarna (B och C) 

rangordnar sin kompetens som lärare sist i arbetet med NTA.  

Anpassningskrav  

I användningen av NTA finns det vissa hinder som behöver navigeras kring och beakta så att 

det inte användningen av läromedlet leder till brister i undervisningen. Flera av dessa 

områden som lärarna tar upp berör tidsåtgång eller snarare tidsbrist, att materialet täcker för 

det som läroplanen anvisar ska ingå i naturvetenskap- och teknikundervisningen, men också 

anpassningar i materialet och undervisningen av det i förhållande till eleverna. Några av 

dessa anpassningar måste ske redan under temautbildningen. Genom att förutse fallgropar när 

läraren själv utför experiment under utbildningen förefaller viktigt. De egna erfarenheterna 

banar väg för elevernas lärande.  

NTA gör inte anspråk på att täcka för allt i det centrala innehållet i läroplanen. För lärarna 

innebär detta att planera när ett tema passar in i sin egen planering över året för undervisning 

i naturvetenskap och teknik. .”Jag kompletterar ju, jag kör ju inte bara lådorna utan det är ju 

bara en del av min undervisning jag har ju biologi och kemi utöver. Jag har viss teknik och 

fysik också utöver. Och ofta kan man ju baka in lådorna i områden, jag har ju gjort en 

planering som är övergripande från 4-6 och där har jag stoppat in lådorna så att de följer 

det där hjulet som man ta nytta av där de behövs.” (Lärare A). För att optimera lämpligheten 

av när temat används och vad som väljs ut inom temat blir det tydligt när lärarna pratade om 

erfarenhetens betydelse. Det går att dra nytta av NTA-utbildarnas erfarenheter under 

temautbildningen men mest verkar erfarenheter i eget användadet av tema-lådorna vara av 

vikt för att hinna med temat och använda det på ett effektivt sätt. ”...faktiskt så gör jag det , 

det gjorde jag inte i början när jag var ny. Nej, utan då var man då att det skulle vara alltid 

när man var ny på det här, och det skulle följas, man var rädd att man, det skulle missas 

någonting. Sen vet jag att när man var på kursen att man kunde säga nån enstaka grej, att 

’det här kan man hoppa över om ni känner att ni har tidsbrist’ så det skrev man, noterade 
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man då någonting att det var svårt eller nåt sånt där, men annars så följde man allting. Men 

nu tycker jag att jag kan vara lite mera fri och ta det jag tycker, för nu kan jag ju de lådorna, 

vad är viktigast, jag väljer själv. Men ändå så måste det vara en röd tråd, det får inte fattas 

några kunskaper, men man kan ta det gottaste ur för att hinna, för tiden är så knapp med allt 

som man ska hinna med. (Lärare C). När läraren lärt sig vad som kan tas bort utan att tappa 

progression och röd tråd förminskas den stress vissa känner för att innehållet i NTA-lådan är 

stort. ”...man måste lära sig att man kan inte tänka att man måste ta allting, att man måste 

göra precis som det står, att det är väldigt styrt i instruktionerna, men jag tror att man vinner 

på att våga gå ifrån de och göra dem till vad som passar min grupp och vad passar oss och 

hur mycket ska vi göra.” (Lärare B). För att kunna ta bort vissa moment behöver läraren vara 

förtrogen med läroplanen. ”Jag följer ju aldrig det från punkt till pricka. Det har jag aldrig 

gjort, för det, vissa är väldigt omfattande och man måste kolla för att kunna hinna med och 

mäkta med....Alla saker i NO ingår inte i NTA, det är ju det att man måste komma ihåg det. 

Det är det som är faran i att man tänker att har jag bara...så har jag checkat av NO:n.’Vad 

finns inte i de här lådorna som jag har under de här åren, vad täcker inte NTA-lådorna, vad 

behöver jag utöver?’” (Lärare B). Arbetsgången i temalådorna anses av samtliga lärare vara 

styrt, vilket kräver erfarenhet att manövrera och Lärare C påpekar att det saknas också en 

flexibilitet i elevinflytandet. ”...sen jobbar jag inte bara med lådor utan jag har ju andra NO-

ämnen som inte finns på lådan som jag jobbar med för att man ska täcka allting som finns i 

läroplanen och där istället då, där ju barnen får vara med och bestämma lite. Hur vi vill 

redovisa, hur vi vill göra, men här på NTA:n då är det ju ett sätt man följer, det finns inte nåt 

utrymme för att välja någonting.” (Lärare C). För att anpassa till elevernas intresse behöver 

läraren frångå den föreslagna progressionen. ”Jag gör ju inte alltid som det står, utan jag kan 

komplettera med egna saker om jag vill, eller inte om jag vill, utan om eleverna vill fördjupa 

sig för ofta kan det vara att de vill fördjupa sig på något vis och testa på andra sätt och 

frågar om det går och naturligtvis får de ju göra det.” (Lärare A). Genom att ta bort delar av 

NTA-materialet ges utrymme för annat läromedel, utflykter och arbete med angränsande 

arbetsområden. ”Jag komprimerar, vissa lådor gör jag bara kanske bara några lektioner för 

jag kompletterar.... jag kan komplettera med NO-böckerna....jag har inte valt bort nån låda. 

Än. Och vissa lektioner, ja man kan göra två lektioner på en lektion eller att man kör ihop 

och man kan göra samma sak och testa samma sak på olika sätt, liknande, då kan jag göra 

tre undersökningar samtidigt...men jag komprimerar bara för att jag ska ha tid. Och sen 

måste man ha tid och gå ut, man måste ha tid att gå ut i naturen så vi är ute håvar djur ... det 

finns det inga lådor för ... såna saker så det är mycket man måste. (Lärare A). ”...Ibland har 

jag ju lagt till och eller hittat filmer som har med temat att göra. Det finns mycket tips, ofta 

kommer man få extratips i böckerna också, men ibland har man ju tagit andra grejer.” 

(Lärare B). Lärarna uppskattar att det finns rekommenderade årskurser som temalådorna är 

avsedda för men känner att de ibland måste anpassa till ålder och vilken grupp de har för att 

underlätta elevernas lärande. ”Man gör ju ofta egna protokoll och såna grejer, oftast finns det 

inte med, eller ibland finns det med men det kanske inte passar om jag har en årskurs 1 eller 

om det är en årskurs 3, är det en jätteskillnad i hur de kan dokumentera. Dokumentationen 

brukar jag kunna göra en egen modell beroende på gruppen. Även...vilka experiment jag 

väljer, om jag har en årskurs 1 eller 2, så kan ju vissa saker vara lite omständiga, då kan det 

stå att eleverna ska göra själv men jag gör det till en visningslektion, jag kanske gör om den, 

det kanske inte passar att mina elever gör det på egen hand, det kanske skapar kaos kanske. 

Men då gör jag om den eller så hoppar jag över lite saker.” (Lärare B). 

Läromedel 

Lärarna A, B och C är överens om att NTA möter behov som både de och eleverna har. 

Lärarna får hjälp med att följa delar av läroplanen, lektionsplanering och samlande av 
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material. Eleverna får tillgång till arbetsmaterial och får använda sig av ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt. Initiativet till att använda sig av NTA ligger på kommunnivå, de har inte 

valt läromedlet själva, men ställer sig alla positiva till att använda sig av det. ”Vi 

lärare..väljer det på grund av att det är ett lätt sätt att jobba, det förenklar lärarjobbet i och 

med att allting finns i den här lådan” (Lärare C). Lärarna uppskattar att de färdiga lådorna 

kommer till dem för att det underlättar deras förberedelser och genomförande av 

undervisningen. ”Ibland kan det vara skönt att göra saker som man får gratis som man 

säger. Så det är ju ett jättebra tänk att eleverna ska få träna på de här förmågorna och 

laborera och tänka själv och följa instruktioner.” (Lärare A). Lärare B påpekar att innan 

denne arbetade med NTA så var undervisningen av vissa ämnen beroende på lärarens eget 

driv och intresse för till exempel kemi och fysik. I ämnena biologi och teknik så var material 

mer tillgängliga i vardagen och närmiljön att de var enklare på så sätt att undervisa i. Risken 

finns att det i vissa ämnen blir inte tillräckligt med undervisning av från det centrala 

innehållet i läroplanen. ”Just i NTA är det underbart att materialet kommer, att man får det. 

För utan att det kom, skulle det inte bli av...vissa saker...det är jag helt säker på.” ”Den stora 

vinsten är att jag får materialet, jag kan köra bara, jag behöver inte tappa den biten, vilken 

man ofta gör.” (Lärare B). ”...det förenklar ju otroligt, planeringstid för förut så plockade 

man ju mjöl och sirap och grejer hemma så om man skulle göra nåt sånt. Just det här med att 

det faktiskt finns en låda som man kan plocka fram...det är otroligt jättepraktiskt, det tycker 

jag är jättebra, det gör att många fler gör såna saker i sina klasser än vad de gjorde 

tidigare.” (Lärare B). ”Jag tycker att framför allt möter det behovet att det blir gjort. Alla de 

här experimentlektionerna, jag jobbade även då eftersom jag är en NO-lärare så jag har ju 

hållit på. Man plockade saker hemifrån. Men då var ju de som var väldigt intresserade, de 

var de enda som gjorde, man måste ändå vara drivande själv då, för det krävdes ju att man 

själv fixade fram allt saker. ...det är ju den absolut stora behållningen , det är ju det här 

dukade bordet. Det tycker jag är jättebra, det gör ju att fler gör de här sakerna som kanske 

bara de som förr var drivna i ämnet.” (Lärare B). 

Förutom styrkorna med att få det samlade materialet till klassrummen så är lärarna nöjda med 

att NTA behandlar ämnen och ämnesområden som är i enlighet med styrdokumenten för 

skolan. ”Det täcker väldigt mycket av det som finns i läroplanen, speciellt om man tänker sig 

det här tekniken och...de här lite svårare ämnena som fysik och kemi... Det tycker jag de här 

lådorna är bättre på att göra, att täcka alla kunskapskraven där, för det är ändå förmågorna 

vi ska bedöma.” (Lärare C). Att få materialet tillsänt sig underlättar också brist på utrymme i 

klassrummet och material för laborationer. ”Det blir på ett bra sätt med NTA-lådan, att göra 

det när det finns de här sakerna. Annars måste man själv hitta på experiment och, för den där 

fysiken då och det är lite svårt när barnen är så små som de är här....Vi har ju inga kemisalar 

eller fysiksalar som det är på högstadiet där det finns grejer... Därför tycker jag att de som 

har gjort de här lådorna, de har liksom gjort dem för att de ska passa de lägre [yngre, egen 

tolkning] barnen. Det är inget som är farligt, men de får ändå göra saker på ett vetenskapligt 

vis. ” (Lärare C). Lärare A håller med om att det tillsända materialet underlättar att utföra 

laborerande undervisning i ett vanligt klassrum ”Det finns ju inga laborationssalar ... man 

har inte plats för alla de här materialen. Så det är jättebra att få ... färdiga lektioner som 

dessutom är anpassade efter läroplanen så det är helt suveränt!” (Lärare A). ”... det finns ju 

inte så mycket teknikmaterial på skolorna för jag är väldigt glad att lådorna finns. För den 

anledningen är det ju superbra.” (Lärare A). 

Utan att ha tillgång till NTA upplever lärarna vara NO/Tk-undervisningen att vara svårarbetat 

och tidskrävande på grund av alla förberedelser som skulle göras av material och planering av 

lektioner. ”då skulle jag ju vara tvungen att köpa mitt material, mina batterier och mina 

sladdar och mina magneter och allt som jag behövde för att kunna genomföra 
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undervisningen inom alla områden för praktiskt material måste man ha. De måste få testa 

och undersöka och laborera och innan lådorna fanns så hade jag ju, ... mellanstadieklass då 

också och då var det ju väldigt mycket att man var tvungen att köpa in allting så att man 

skulle ha det så att de skulle kunna testa.” (Lärare A). ”Jag skulle tycka det blev lite jobbigt, 

just för att då skulle det krävas mycket, mycket mer av mig. Då skulle det vara planeringstid, 

som skulle krävas, om jag skulle vilja känna att jag gjorde ett bra jobb inom NO. Det kräver 

jättemycket förberedelser om jag inte, nu kan jag öppna en låda och kolla ’ja, där var oljan 

och där var vattnet, eller vattnet kan jag ju ändå ha, men nej såna där konstiga grejer och 

jag skulle behöva plocka hemifrån, för det finns ju inte på skolan om jag inte vill gå och köpa 

allting, då är det enklare att ta nåt man har hemma.” (Lärare B). Lärare C refererar till 

tidigare undervisning innan denne arbetade med NTA ”...då fick man använda sig av, plocka 

fram själv, det var ju mer tungjobbat då då och hitta material själv och böcker och uppgifter 

och allt sånt. Det gick ju, men nu är det smidigare. ...det var svårt att hitta saker som inte 

skulle vara farligt för de mindre barnen. Jag tror det hänger på det. Det fanns ju vissa saker 

man kunde göra med bakpulver och mjöl och man gjorde vulkaner och lade in lite färg så det 

kom upp så... Man hittade ju saker, men inte i samma utsträckning som det är när man har 

den den där lådan. (Lärare C). 

Lärare B visar en medvetenhet om att elever ofta väljer bort naturvetenskapliga ämnen längre 

fram i utbildningen. Genom att använda sig av det konkreta arbetssättet i NTA på ett tidigt 

stadium, kan eleverna få tillfälle att fastna för dessa ämnen och utveckla intresset för dem. 

”Det är ju sådana ämnen som har kommit litepå, ja som det är svårt att locka folk till högre 

utbildningar med, men jag tror att om man liksom tidigt ändå visar att det här är kul...de blir 

inte abstrakta. Jag tycker själv när man hade såna ämnen när man läste på högstadiet, kemi 

var ju, kändes väldigt abstrakt. Att man får från början koll på att kunna göra....Sen när man 

har NTA så är det skönt just det här med att man har det här arbetsmaterialet.” (Lärare B).  

Lärarna ombads resonera kring vilka ämnen som eleverna exponeras för i arbete med NTA. 

Några ämnen ansågs lättare av Lärare B att få till än andra, om denne inte skulle nyttja NTA. 

”Det är fysik och kemi som blir de ämnen som man kanske hade tappat ...Att det liksom blir 

att, biologin, nånstans det är enklare, det handlar om växtriket, man kan gå ut i skogen 

liksom, man får till det ganska lätt i vardagen ändå att följa en växt. Kanske någonting att 

odla, det har vi gjort alltid. Teknik är också lite mera att just konstruera och såna grejer, det 

är också lättare att göra. Just de här två. Kemi, om ämnen och såna grejer, det tycker jag är 

en stor vinst och fysiken, nej jag skulle säga kemin först sen kanske fysiken. Jag tycker de 

[biologi och teknik] är enklare att få till ändå....Arbetsmaterial...det är ju mycket man 

använder i naturen...i NO kanske man använder sig av sin närmiljö, och går ut och använder 

saker ute. Sen har vi liksom vissa böcker, till exempel NO-boken...som man har bara som ett 

grundmaterial att kunna ta in. Sen mycket film, SLI, just kring NO så är det himla roligt att 

titta på så det brukar jag kombinera med, med filmer.” (Lärare B). Kemi följt av fysik är 

ämnen som tillgodoses bäst med NTA enligt Lärare B. Lärare C ser en skillnad mellan 

stadierna där eleverna får mer Kemi på mellanstadiet. ”när man jobbar 1-3 då är det mest de 

här tre som är med [pekar på teknik, fysik och biologi] den här [pekar på kemi] är mer på 

mellan. Jag tror det är nån låda som kemi kan komma in på på låg Men då är det en som 

sticker ut, men annars är det det här som är övervägande på 1-3 det är det. ...men det finns 

kemi, det är inte helt utanför. (Lärare C). Mellanstadieläraren anser att ”Det är ju mest 

inriktat på fysik och teknik ...är det en fysiklåda så är det nästan inga rena... fysik och teknik, 

utan de två hör ihop. Så är det väldigt lite biologi. (Lärare A). Med ökad skolgång ökar 

ämnet kemi och ämnet biologi minskar med NTA.  

 


