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Sammanfattning 
Abstract 
Studiens syfte är att studera hur lärare i år 7-9 ser på det faktum att no-undervisningen i de lägre åren ökat. Jag har 
främst intresserat mig av att studera effekterna av NTA-projektet, som utförligt beskrivs i arbetet. Jag är även nyfiken 
på hur samarbetet mellan lärarna i de olika åren fungerar samt hur lärarna ser på elevernas inställningar och attityder 
till de naturvetenskapliga ämnena. Jag redovisar olika teoretiska perspektiv för lärandet och ger exempel på 
lärandeteorier i no-undervisningen. Jag presenterar även forskning om naturvetenskaplig undervisning i de lägre 
åldrarna.  
 
Jag har inspirerats av ett fenomenografiskt förhållningssätt och använt mig av en kvalitativ metod. Denna metod avser 
att studera hur människor upplever sin verklighet och är bra när man vill fånga personers erfarenheter i deras 
vardagssituationer. Jag valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer med no-lärare i år 7-9. Dessa lärare 
undervisar idag elever som under de lägre åren arbetat med NTA-projektet. Resultatet visar att lärarna över lag tycker 
det är bra att no-undervisningen i de lägre åren ökat. Deras syn på no-undervisningen i de lägre åren skiljer sig dock 
något från den som forskarna har. Lärarna ser över lag positivt på NTA-projektet men har inte sett någon skillnad på 
elevernas kunskapsnivå. Samarbetet mellan de lärare jag intervjuat och lärarna i de lägre åren är väldigt liten eller 
obefintlig.  
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Inledning 
 
Under min utbildning har jag ett flertal gånger i samband med den verksamhetsförlagda delen 
stött på lärare som tycker att det är skönt när det kommer en kandidat med no-inriktning som 
kan ta hand om den delen av undervisningen. Jag kan konstatera att flera av de lärare jag 
träffat på helt har saknat eller haft väldigt begränsad utbildning i de naturvetenskapliga 
ämnena. Detta fastslår även Gisselberg & Wolf-Watz och konstaterar att: 
 

Det är ett känt faktum att många låg- och mellanstadielärare har ett svagt intresse för 
och begränsade kunskaper i naturvetenskap och att de därför ägnar alltför lite tid åt 
dessa ämnen (Gisselberg & Wolf-Watz, 2001, s. 1). 

 
I skolverkets rapport Barnomsorg och skola 2000 under rubriken ”Prioriterade områden” går 
att läsa följande: 
 

Resultaten i särskilt matematik och naturvetenskapliga ämnen innebär att dessa bör 
fortsätta att betraktas som angelägna utvecklingsområden i skolan. Detta gäller även 
för attityderna till dessa ämnen. Om ambitionen att fortsätta öka rekryteringen till 
naturvetenskapliga yrken och utbildningar ska ligga fast måste både undervisningen 
utvecklas och elevernas attityder förändras. 
(http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/724.pdf) 

 
Kursplanens allt större omfattning beträffande de naturorienterade ämnena ger en förståelse 
för hur man ser på ämnets betydelse från skolverkets sida.  
 
Universitet och högskolor har svårt att fylla sina utbildningsplatser inom den 
naturvetenskapliga sektorn och lärarna konstaterar att elevernas förkunskaper minskar 
(Gissleberg, 2001). En av orsakerna till detta som jag ser det skulle kunna vara just den 
bristfälliga no-undervisningen eleverna får på de lägre stadierna och att detta leder till 
bristande intresse och kunskap om ämnet. När jag kom i kontakt med NTA-projektet, som är 
ett genomarbetat arbetsmaterial för att underlätta undervisningen i de naturvetenskapliga 
ämnena, väcktes en nyfikenhet och under min lärarutbildning så har jag kommit i kontakt med 
projektet ett flertal gånger. Jag har själv arbetat med det under min praktik och också sett 
andra lärare använda sig av materialet. När sedan Kerstin Reimstad från Pedagogiskt centrum 
och Linköpings kommun informerade oss studenter om att det var möjligt att skriva om NTA-
projektet i sitt examensarbete så kände jag direkt att det var någonting jag ville göra. 
Tillsammans bestämde vi att jag skulle studera lärarna i år 7-9 och se hur deras undervisning 
påverkas med tanke på att eleverna har mer naturvetenskaplig undervisning och då främst 
genom detta projekt. Detta arbete kan alltså ses som en mindre utvärdering av NTA-projektets 
inverkan på no-undervisningen i år 7-9.  
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Syfte 
 
Mitt syfte med detta arbete är att studera hur lärare i år 7-9 ser på det faktum att no-
undervisningen i de lägre åren ökat. Jag har främst intresserat mig av att studera effekterna av 
NTA-projektet. Jag är också nyfiken på hur samarbetet mellan lärarna i de olika åren fungerar 
samt hur lärarna ser på elevernas inställningar och attityder till de naturvetenskapliga ämnena. 
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Bakgrund 

 

NTA-projektet 
 
I Sverige är det just nu, år 2003, 25 kommuner och tre friskolor som medverkar i NTA-
projektet (www.nta.nu). Jag skall nedan försöka ge en beskrivning av vad NTA-projektet är 
samt hur och varför det kom till. 
 
NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och detta projekt startades 1996/97 i Sverige 
av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA). Tillsammans har de uppgiften att stödja utvecklingen av naturvetenskap och teknik i 
samhället. De initierade NTA-projektet för att främja naturvetenskap och teknik i 
grundskolan. Idén kommer ursprungligen från USA och  STC (Science and Technology for 
Children) samt LASER (Leadership and Assistance for Science Education Reform) som båda 
drivs av National Science Resources Center (NSRC). Bakgrunden till NTA-projektet är att 
man på flera håll runt om i världen finner att man i takt med den tekniska utvecklingen 
behöver skärpa den naturvetenskapliga undervisningen. Rapporter visar också hur elevernas 
intresse till dessa ämnen sjunker och allt färre elever väljer en naturvetenskaplig 
gymnasieutbildning. Därigenom sjunker antalet studenter inom de naturvetenskapliga och 
tekniska programmen även på högskole- och universitetsnivå (Gisselberg, 2001).  
 
Det är undervisningsmaterialet som används inom STC som de båda svenska akademierna fått 
tillgång till och kunnat använda i sitt arbete med att stödja undervisningen i skolans tidiga 
årskurser (Gisselberg, 2001).  
 
Undervisningsmaterialet är uppdelat i 24 olika teman inom ämnena fysik, kemi, biologi och 
teknik. Idag finns 13 av dessa teman i Sverige. De är fullt anpassade efter den svenska 
läroplanen och utvecklas och förbättras hela tiden. När skolan beställer ett sådant tema får 
man ett komplett arbetsmaterial som räcker till hela klassen. När skolan sedan är färdig med 
temat lämnas det till ett materialhanteringscentrum som gör i ordning temat för nästa 
beställare. Allt för att inte läraren skall behöva tänka på materialet utan bara behöva 
koncentrera sig på det pedagogiska (www.nta.nu). 
 
De teman som finns i Sverige just nu är följande: 
 

• Fast eller flytande 
• Jämföra och mäta 
• Förändringar 
• Balansera och väga 
• Jord 
• Fjärilars livscykel 
• Från frö till frö 
• Kretsar kring el 
• Kemiförsök 
• Rörelse och konstruktion 
• Matens kemi 
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• Flyta eller sjunka 
• Magneter och motorer 
 

Målet med NTA-projektet är att hjälpa grundskoleelever och lärare att uppnå läroplanens och 
kursplanernas mål genom en stimulerande undervisning. Man använder sig av ett forskande 
arbetssätt där elevernas nyfikenhet och intressen utgör grunden i undervisningen. Eleverna 
gör experiment och arbetar praktiskt med saker de känner igen och har erfarenhet av sedan 
tidigare. Dokumentation av elevernas förståelse och nyvunna kunskap är en stor del i 
projektet och sker tillsammans med kamrater och läraren (www.nta.nu). 
 
Inom NTA-projektet ingår även en utbildning för läraren. Alla som arbetar med NTA går en 
grundutbildning som omfattar en halv dag och som innehåller information om projektet i 
stort, vilka temaenheter som finns samt organisationen av deltagandet. Sedan följer en heldags 
utbildning inom det valda temaområdet där man bekantar sig med arbetsmaterialet. Här 
diskuteras även lärarrollen i NTA-projektet och varför man jobbar som man gör. Man gör 
också en ämnesfördjupning och går igenom några experiment och uppgifter inom temat 
(Gisselberg, 2001). Även återträffar erbjuds där lärare kan utbyta erfarenheter av temaarbetet. 
Utvärdering av arbetsmaterialet sker ständigt av de lärare som arbetar med NTA, både 
beträffande arbetsformer och innehåll (www.nta.nu).   
 

NTA i Linköpings kommun 
 
Linköpings kommun erbjöds hösten 1997 att samverka med KVA och IVA angående 
utvecklingen av verksamheten i de naturorienterade ämnena. De utgångspunkter som gjorde 
att Linköpings kommun började arbeta med NTA-projektet var: 
 

• NTA-konceptet rymmer de tankar och synsätt som LPO-94 vilar på. 
• NTA-konceptet bidrar till att barn och ungdomar i ännu högre grad når de mål 

som LPO-94 och kursplaner 2000 har. 
• NTA-konceptet stärker arbetslagens arbete med Linköping kommuns 

skolplan. 
• NTA-konceptet stöder och stimulerar Pedagogiskt centrums uppdrag att bidra 

till att skolan blir allt mer av en lärande organisation och att personal i skolan 
tillägnar sig ytterligare verktyg för ett livslångt lärande, vilket förväntas få 
stor betydelse för möjligheterna att åstadkomma förnyelse och utveckling i 
skolan nu och i framtiden. 
(http://www.edu.linkoping.se/pedagogisktcentrum/gr/nta/) 

 
Av totalt 54 skolor i Linköpings kommun medverkade 41i NTA-projektet under 
2002/2003. Detta innebär totalt ca 320 pedagoger och lärare från förskolan tom år 7. (a.a.) 

 

Utvärdering av NTA-projektet 
 
Linköpings Universitet fick i uppdrag av KVA och IVA att genomföra en utvärdering av 
NTA-projektet. Utvärderingen gjordes av Jan Schoultz och Glenn Hultman som med hjälp av 
intervjuer med lärare och elever, observationer och videoinspelningar av lektioner samt 
deltagande i lärarmöten följde arbetet med NTA-projektet. Studien visar att eleverna lärt sig 
naturvetenskap och blivit allt mer förtrogna med naturvetenskapliga ord och termer. Man har 
också konstaterat att elevernas intresse för naturvetenskap ökar. Det som skulle kunna 
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utvecklas mer är språkanvändningen som är en central del i projektet och som är viktig för att 
utveckla ett kunnande i naturvetenskap. Slutsatsen är också att det finns en stor 
utvecklingspotential i NTA-konceptet. Man betonar lärarens roll, inställning och kunskaper 
som viktiga förutsättningar för att arbetet skall fungera  (Schoultz & Hultman, 2002) 
 

Teoretiska perspektiv för lärande 
 
Jag kommer nedan kortfattat att redogöra om de olika teoretiska perspektiv för lärande som 
har haft betydelse för skolans naturvetenskapliga undervisning.  
 

Behaviorismen 
 
Behaviorismen dominerade länge den västerländska psykologin och kommer ursprungligen 
från de positivistiska vetenskapsidealen. Positivismen, som hade sin utgångspunkt i 
naturvetenskapen, fick stor betydelse i flera ämnesområden. Det är en filosofisk riktning som 
hävdar att vetenskaplig kunskap baseras på iakttagelser, mätningar, observationer och 
sinnesintryck. Från de fakta man får fram genom dessa faktainsamlingsmetoder dras 
slutsatser. De enskilda slutsatserna generaliseras sedan vilket kallas ”induktion”. Positivismen 
menade att det var dessa induktiva generaliseringar som kunde sägas vara vetenskaplig 
kunskap (Sjöberg, 2000). Problemet med induktion är att den endast gäller till en viss 
sannolikhet, som kan vara svår att fastställa. Ett exempel är att man tidigare fastställt att alla 
svanar var vita, tills man i Australien upptäckte en svart svan varvid slutsatsen och 
induktionen sprack (Bonniers lexikon, 1995). Sjöberg (2000) menar att, enligt positivismen, 
skall två oberoende observatörer se och registrera exakt samma sak, likt två likadana kameror 
som tar samma bild. Den yttre världen uppfattas som något objektivt givet, oberoende av oss.  
 
Inom psykologin gav positivismen alltså upphov till behaviorismen där det uppenbara 
beteendet var det viktiga (därav namnet behaviorism som kommer från engelskans 
behaviour). Man försökte undvika begrepp som innehöll teorier om vad som försiggår inne i 
människors huvuden. Behavioristerna beskriver lärande med begrepp som stimulus och 
respons, alltså det som påverkar och det som blir resultatet. Den mest inflytelserika 
teoretikern var amerikanen B.F. Skinner (Sjöberg, 2000). Skinner menar att det är resultaten 
eller konsekvenserna av beteendet som avgör hur eleven lär sig och klarar av att upprepa 
beteendet i framtiden, enligt modellen stimuli – respons – konsekvenser. Exempel på detta kan 
hämtas från matematikundervisningen där eleven räknar övningsuppgifter i sin lärobok 
(stimuli) och får fram ett svar (respons). Svarar eleven rätt på uppgiften uppfattas detta 
positivt och konsekvensen blir att handlandet läggs in i elevens beteenderepertoar. Negativa 
resultat har däremot en tendens att försvinna ur minnet. (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 
2000) 
 
Säljö (2000) kallar ovan nämnda arbetssätt för förstärkningsprincipen, då man belönar ett 
beteende som exempelvis en elev uppvisar. Han menar att dessa tankar kring lärande fick stor 
betydelse i undervisningen och konstruerandet av läromedel. Den forskning, som anhängarna 
till den skinnerska traditionen bedrev, gjordes till största delen på djur. Här fungerar 
förstärkningsprincipen bra och man studerade hur djuren tillägnade sig nya beteenden. 
Eftersom synen på lärande hos behavioristerna var det observerbara beteendet, kunde denna 
forskning även få genomslagskraft beträffande synen på mänskligt lärande och undervisning.  
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Det finns stora begränsningar i förstärkningsprincipen när man försöker använda dem på 
människor. Människan har ett flertal talanger, såsom förmågan att använda språket och 
kommunicera, som inte går att förklara som förstärkning eller som enbart kan ses som 
beteenden (Säljö, 2000). 
 
Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz skriver om de typiska dragen i behaviorismen och 
sammanfattar dem enligt följande: 
 

• Kunskapen är given och absolut. 
• Lärandet är till övervägande passivt även om den sker under programmatiska och 

upprepande former.  
• Eleven ses som en passiv recipient. 
• Lärarens roll är auktoritativ, anvisande och kontrollerande (Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz, 2000, s. 78-79). 
 
Focus i behaviorismen ligger alltid på de beteenden som går att observera och på individens 
anpassningsförmåga till den omgivande miljön. Man anser att människans själsliga förmågor 
ligger i en låda vars lock är ointressant att öppna (a.a.). 
 

Konstruktivismen 
 
Man kan se konstruktivismen som en modell för lärande och kunskap. Det är i mångt och 
mycket Jean Piagets (1896-1980) teorier om lärandet som ligger till grund för denna modell. 
Hans teorier och idéer kring den kognitiva utvecklingen har influerat de läroplaner som 
formulerades under andra halvan av 1900-talet (Säljö, 2000). 
 

Det språkbruk – den metaforik – som här lanserades handlade om hur barn skulle 
tillåtas vara ′aktiva′, ′upptäcka saker på egen hand′, ′arbeta laborativt′ och ′styras av 
sin egen nyfikenhet′, man skulle ′förstå′ och inte bara  ′lära utantill′ (Säljö, 2000, s. 
58). 

 
Björn Andersson (2000) skriver om Piagets tankar kring lärandet och det stora inflytande 
dessa tankar har haft på den naturvetenskapliga undervisningen. Den konstruktivistiska synen 
på kunskap och lärande som Piaget hade innebär att varje mental aktivitet är en process som 
skapar eller konstruerar någonting, till exempel föreställningar, minnen, begrepp mm. De tre 
stora huvuddragen i Piagets teorier är: 
 

idén om jämvikt genom självreglering, tanken att människan till sin natur är nyfiken 
och vetgirig och föreställningen om tankestrukturer (Andersson, 2000, s. 14).  

 
Ett exempel på jämvikt genom självreglering är när verkligheten inte stämmer överens med de 
tankar eleverna redan har och att deras jämvikt då störs vilket i sin tur stärker elevens 
motivation och intresse till lärande. Piaget menar att människan är allmänt nyfiken och att vi 
självmant försätter oss i situationer som vi inte förstår. Då störs jämvikten och vi försöker så 
fort som möjligt återskapa den genom tänkande och skapande.  
 
Piaget arbetade hårt med att försöka beskriva hur tankestrukturerna utvecklas hos barn i olika 
åldrar och inom olika områden. Han kom fram till att tankestrukturer inte är något som 
uppkommer av sig själv utan bygger på de man redan har. Därför är vikten stor att hitta rätt 
undervisningsnivå till eleverna så att den varken är för bekant eller obekant (Andersson, 
2000). 
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Men det måttligt nya kan fånga intresset. Kanske är det här en nyckel till att 
motivera eleverna för naturvetenskap – hittar vi deras tankenivå och 
föreställningsvärld kan vi utmana dem på ett lämpligt sätt och härigenom skapa 
intresse (Andersson, 2000 s. 15).    

 
Gisselberg (2001) menar att undervisningsprocessen i NTA-projektet i hög grad bygger på 
den konstruktivistiska grundtanken att var och en konstruerar sin egen kunskap.  
 

Sociokulturellt perspektiv 
 
När man har ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande/handlande är 
man intresserad av samspelet mellan individen och kollektivet. Därför, menar Säljö (2000), 
kan man inte endast se till hur individerna lär, utan man måste även ta in i beräkningen hur 
individens omgivning ser ut, vilka resurser som finns och vilka krav som ställs på individerna.  
 

Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med 
tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser 
som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp (Säljö, 2000, s. 17).  

 
Det sociokulturella perspektivets portalfigur är ryssen Lev Vygotsky (1896-1934) som anser 
att utvecklingen, beträffande lärandet, först sker på det sociala och därefter på det individuella 
planet (Eskilsson, 2001, s.17). 
 
Vygotsky menar att läraren bör fungera som en samtalspartner till eleven och att utifrån 
elevens erfarenhet utmana denne till att höja sig lite över den nivå där hon befinner sig. Detta 
beskriver Vygotsky som att läraren verkar i elevens ”närmaste utvecklingszon” och är enligt 
honom en förutsättning för att eleven skall kunna utveckla kunskap (Dimenäs, 2001). Med 
”närmaste utvecklingszon” eller ”zone of proximal development” menas alltså skillnaden i 
den befintliga mentala nivå hos eleven och den nivå som denne kan komma till med hjälp och 
instruktioner från en kvalificerad person (Schoultz, 2000). 
 
Andersson (2000) skriver också om Vygotskys tankar kring lärandet och att Vygotsky betonar 
den sociala konstruktionen av lärandet. Om man ser hans tankar ur en naturvetenskaplig 
synvinkel skulle det innebära att eleverna måste bli indragna i den naturvetenskapliga 
kulturen av människor som hjälper dem med förklaringsmodeller, begrepp, teorier osv.  
 
Vygotsky var också medveten om hur viktigt det var att vardagliga och vetenskapliga begrepp 
gavs möjligheten att mötas i undervisningen för att på så vis stimulera elevernas utveckling. 
Han menade att eleverna, genom att få lära sig nya begrepp samtidigt som man upptäcker 
olika fenomen och skaffar sig nya erfarenheter, därigenom får allt mer allmängiltiga och 
systematiska vardagliga begrepp (a.a.). 
 
Inom vår egen kultur finns många undergrupper som vi kallar för subkulturer. 
Naturvetenskapen kan i detta perspektiv betraktas som en samling subkulturer som utvecklats 
under en lång tid. Inom dessa subkulturer har sedan bestämda sätt utvecklats för att tänka, 
tala, använda material och speciella sätt att uppfatta och förstå verkligheten (Sjöberg, 2000). 
Lemke (1990) menar att kommunikation i en vetenskaplig diskurs kontextualiserar 
verkligheten på ett sätt som avviker från ett mer vardagligt sätt att resonera och att termer och 
uttryck måste ställas i förhållande till det aktuella sammanhanget. I en naturvetenskaplig 
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diskurs sker kommunikation med hjälp av olika begrepp och termer, vilka kan vara 
främmande i vårt dagliga språk.  
 
Kring skolans naturvetenskapliga ämnen så väl som andra ämnen har det på motsvarande sätt 
vuxit fram en uppsättning specifika praktiker vilket ger att man kan betrakta skolämnena som 
subkulturer (Bruner, 1996). Skolans no-undervisning är en sådan social och kulturell 
verksamhet som finns mellan de professionella- och de vardagliga kunskapskulturerna 
(Andrée, 2002). Eskilsson (2001) menar att lärande handlar om att bli delaktig i verksamheter 
som erbjuder ett naturvetenskapligt sätt att tänka och handla. Den lärande bekantar sig med, 
tränger in i och förmår behärska olika praktiker. Eleverna måste i detta samanhang passera 
vissa diskursiva, språkliga gränser. Att lära sig naturvetenskap innebär enligt Lemke att lära 
sig behärska det naturvetenskapliga språkbruket.  
 

It also means learning to use this specialized conceptual language in reading and 
writing, in reasoning and problem solving, and in guiding practical action in the 
laboratory and in daily life. It means learning to comunicate in the language of 
science and act as a member of the community of people (Lemke, 1990, s. 1). 

 
Att förstå naturvetenskapen handlar alltså inte bara om att veta vad begreppen står för utan 
också hur de kopplas till varandra. I ett naturvetenskapligt samtal gäller det att balansera 
replikerna så att begreppen som används befinner sig inom naturvetenskapens diskursiva 
ramar (Lemke, 1990).  
 

Undervisning i de naturveteskapliga ämnena 
 

Lärandeteorier i no-undervisningen 
 
Andersson (2000) skriver om en undervisningsmetod som prövats och som bygger på 
konstruktivismens tankar. Den handlar om att eleverna utmanas i att använda sitt 
vardagstänkande inom olika områden och beträffande olika fenomen. De får alla möjlighet att 
ge en förklaring för att sedan inse att det finns andra idéer än de egna. Vilken förklaring är 
bäst? Vad betyder kamraternas förklaringar?, kan vara frågor som diskuteras. Sedan ger 
läraren den naturvetenskapliga föreställningen och eleverna får pröva om den stämmer. 
Förhoppningsvis tar eleverna till sig lärarens förklaring och tycker att den måste vara den 
bästa och funderar över vad som fick dem att ändra sina tankebanor.  
 
Även Svein Sjöberg (2000) skriver om detta och menar att eleverna inte ger upp sina, under 
många år uppbyggda, tankar och idéer om saker och ting utan vidare. Speciellt inte om en 
lärare bara säger att ”så här är det” utan att visa och motivera med vardagliga exempel. Han 
poängterar att det bara är genom att lyfta fram elevernas egna vardagstankar och 
föreställningar så att de blir medvetna om hur de själva tänker, som man kan få dem att förstå 
att det finns andra sätt att förstå verkligheten på. Det är även viktigt för lärare att känna till de 
vanligaste vardagstankarna hos eleverna och visa respekt för dem eftersom de ibland liknar de 
uppfattningar om verkligheten som vetenskapen tidigare haft.  
 
Schoultz (2000) belyser no-undervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv och menar att det 
vardagliga sättet att prata om fenomen inte kommer att försvinna bara för att man lär sig 
naturvetenskap. De vardagliga begreppen kommer alltid att finnas kvar eftersom de är 
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anpassade till andra situationer än de naturvetenskapliga. Han poängterar vikten av att 
eleverna får möjlighet att samtala och diskutera med hjälp av de naturvetenskapliga 
begreppen eftersom människan utvecklar sina egna begrepp i kommunikativa situationer. 
Eleverna kommer få svårt att förstå och komma till insikt om inte skolorna lyckas skapa en 
sådan miljö, menar han.  
 
Det experimenterade arbetssättet är idag en viktig del av den naturvetenskapliga 
undervisningen och har stor betydelse för elevernas lärande. Man vill ofta med experimentet 
visa att ett teoretiskt samband verkligen stämmer. Förutom att underbygga och belysa teorin 
så kan även experimentet ge en historisk förståelse av fenomenet. Experimentet kan även ge 
en pedagogisk förstärkning till teorierna och ofta går försöken ut på att eleven själv skall 
kunna använda sig av lärostoffet i praktiken (Sjöberg, 2000).  
 
Det experimentella arbetssättet har länge varit en viktig pedagogisk metod och redan i Lgr 62 
poängterades elevernas behov till ett aktivt arbetssätt och en strävan bort från 
katederundervisningen: 
 

Avsikten är inte i första hand att i undervisningen framlägga färdiga åsikter, fakta 
och resultat, utan att låta eleverna i största möjliga utsträckning skaffa sig kunskaper 
genom eget arbete och egna upplevelser. Skolarbetet skall alltså bygga på deras egen 
aktivitet (Lgr 62. s.204). 

 
I Lgr 69 kan man läsa följande: 
 

Man bör i största möjliga utsträckning utgå från elevernas frågor och intressen och ta 
vara på deras lust att undersöka och göra nya kombinationer (Lgr 69, s. 51). 

 
Sedan kom Lgr 80 och med den även det undersökande arbetssättet som kom att bli den 
dominerande metoden. Med denna metod skulle eleverna lära sig att själva söka kunskap, en 
egenskap som ansågs viktig för klara sig i ett samhälle där kunskapsproduktionen ständigt 
ökade. Både studiemotivationen och elevernas kunskaper skulle bli större när de fick 
genomföra egna undersökningar och upptäckter.  
 
Även i Lpo 94 poängteras det problemlösande arbetssättet: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att använda sina kunskaper som redskap 
för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 94. 
s. 17). 

 
I Skolverkets skrift Det öppna lärorummet går att läsa att ”ett undersökande arbetssätt innebär 
ett speciellt förhållningssätt till den lärande människan”. 
http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/572.pdf  
 
De menar att det krävs ett undersökande arbetssätt för att tillsammans med sin omgivning och 
utifrån det man redan vet konstruera ny kunskap. Nedan ges en beskrivning av det 
undersökande arbetssättet: 
 

När vi i vår text använder begreppet undersökande arbetssätt avser vi ett 
vetenskapligt förhållningssätt som innebär att eleverna aktivt söker belysa olika 
frågeställningar inom ett kunskapsområde med hjälp av olika källor som de själva 
söker… Grunden för det undersökande arbetssättet är lärande utifrån individens 
egna unika erfarenheter (a.a. s. 17-18).  
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Naturvetenskaplig undervisning i lägre åldrar 
 
Studier av no-undervisning i de lägre åldrarna visar att eleverna har bra förutsättningar att 
kunna använda sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena när de diskuterar vardagliga 
händelser och fenomen (Eskilsson, 2001), (Schoultz, Säljö, Wyndhamn, 2001) och (Helldén, 
1994). Eskilssons studie visar även att eleverna tidigt kan ta till sig vetenskapens ord och 
begrepp samt att de kan använda sig av dem (Eskilsson, 2001). En utvärdering av NTA-
projektet (jag kommer längre fram i arbetet ge en utförlig beskrivning av NTA-projektet) som 
presenterades 2002 visar att eleverna både lär sig om naturvetenskap och blir intresserade av 
ämnesområdet (Schoultz & Hultman, 2002). 
 
Jag kommer nedan att ge några exempel på studier som visar att man kan och bör börja arbeta 
med den naturvetenskapliga undervisningen redan i tidig ålder.  
 
I bakgrunden till Olle Eskilssons bok  En longitudinell studie av 10 – 12-åringars förståelse 
av materiens förändringar går att läsa att Eskilsson frågar sig om den naturvetenskapliga 
undervisningen bidrar till att eleverna verkligen skaffar sig en allmänbildning i ämnet. Han 
menar att en målsättning med ämnet skulle kunna vara att eleverna lär sig använda sina 
naturvetenskapliga kunskaper till att argumentera och diskutera kring samhälleliga frågor och 
vardagliga fenomen.  
 
Eskilssons problemställningar i boken kan sammanfattas med följande frågor: 
 

• Hur utvecklas en grupp 10 – 12-åringars tankemodeller om materia? 
• Hur påverkar introduktionen av en enkel partikelmodell utvecklingen av elevernas 

förståelse? 
• Hur påverkar samtalet med mig elevens användning av sitt naturvetenskapliga kunnande? 

(Eskilsson, 2001, s.49). 
 
För att få svar på sina funderingar genomförde han tre undervisningssekvenser á två till tre 
lektioner med mellanliggande intervjuer, sammanlagt fyra stycken, med eleverna. Studien 
gjordes under två år med 40 elever och startades när dessa var tio år gamla och gick i år 4. 
Som titeln avslöjar handlar undervisningspassen om materiens förändringar och främst 
studerande av material i fast, flytande och gasform.  
 
Eskilsson lade upp undervisningen så att eleverna fick nyckelbegrepp introducerade på ett 
tidigt stadium. Även partikelbegrepp presenterades och han valde att under projektet kalla alla 
mikropartiklar för molekyler. De områden som tidigare forskning visat att elever haft 
speciella svårigheter med, nämligen gasbegreppet, materiens tillståndsformer och kemiska 
reaktioner som innebär förändringar, togs upp i undervisningen.  
 
I resultatet av studien går att utläsa att elevernas beskrivningar av vardagliga begrepp blev 
alltmer vetenskapliga under tiden studien pågick. Allt fler elever använde sig av sin nya 
partikelmodell när de svarade på intervjufrågorna och användandet av molekylmodellen 
ökade för varje intervju som gjordes. Under den sista intervjun kunde ca hälften av eleverna 
använda sig av molekylmodellen när de beskrev ett känt fenomen. Några av de slutsatser som 
Eskilsson drar i denna studie är följande: 
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• elever kan tidigt ta till sig vetenskapens ord och begrepp och använda dessa 
• elever börjar tidigt bygga upp egna begrepp 
• elever behöver olika lång tid för att bygga upp de nya begreppen 
• det är viktigt att eleven får återkomma till de nya begreppen ofta och i nya sammanhang 
• elever kan använda sina begrepp för att tala om vardagliga fenomen 
• lärare och elever måste vara medvetna om diskursens betydelse för hur vi använder 

kunskaper i naturvetenskap (Eskilsson, 2001, s. 198) 
 
Gustav Helldéns undersökningar om hur elevernas förståelse av ekologiska processer 
utvecklas genom åren i grundskolan ledde fram till boken Barns tankar om ekologiska 
processer. Han genomförde en longitudinell studie i en grundskoleklass från år två och uppåt 
där han med hjälp av intervjuer fick eleverna att berätta om sina tankar kring olika experiment 
och undersökningar om jord, växter och djur.   
 
Helldén betonar vikten av att utgå från elevens vardagstänkande om olika ekologiska begrepp 
för att kunna studera hur de formar sitt kunnande. När han intervjuade elever om jord och 
nedbrytning fann han nämligen att deras föreställningar skilde sig väldigt mycket åt trots att 
gruppen var liten. Han märkte att det var elevernas skiftande erfarenheter som gav upphov till 
detta. Han menar att om vi som lärare ska kunna hjälpa eleverna att skaffa ett mer fullständigt 
kunnande om vår omvärld så måste vi: 
 

• Veta mer om barns tänkande om olika fenomen för att därmed lära känna elevens 
utgångsläge i undervisningen. 

• Skapa undervisningssituationer där tänkandet utmanas (Helldén, 1994, s. 3). 
 
Helldén konstaterar att barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen är ett resultat av 
vardagserfarenheter och sunt förnuft som ständigt förändras för att han/hon skall kunna förstå 
omvärlden. Vikten av att kunna tolka ordens betydelse är stor när de ska beskriva ett fenomen 
med sina egna föreställningar eftersom det i dagligt tal finns uttryck som eleverna tolkar på ett 
annorlunda sätt och vilka de sedan utgår ifrån. Med olika vardagserfarenheter som varit så 
pass intressanta att de assimilerats till de inre strukturerna av kunnande så har elevernas 
föreställningar byggts upp.  
 
Om undervisningen ska hjälpa eleven så räcker det inte att bara låta dem observera och 
experimentera, man måste också konfrontera dem med utmanande frågeställningar om det 
som just studerats. De måste också få chansen att jämföra sina föreställningar med andras syn 
på omvärlden för att förstå att man kan tänka väldigt olika kring samma fenomen. Att få 
eleverna att skriva ner vad de egentligen tänker är ett bra sätt att få dem att reflektera över 
sina föreställningar. Eftersom eleverna omkonstruerar sina tankemönster ideligen så kan även 
enkla försök göras om ett flertal gånger under skoltiden, gärna med viss variation. Helldén 
menar att vi som arbetar i förskola och skola kan hjälpa barnen att skapa sig en 
framtidsberedskap så att de lättare kan ”ta ställning till frågor som rör jordens resurser” 
(Helldén, 1994, s. 123). 
 
Gopnik, Meltzoff och Kuhl (1999) skriver i boken The scientist in the crib att barn förstår 
mycket mer än vad man som vuxen tror. De liknar barnets sätt att närma sig världen med en 
naturvetare som utforskar olika fenomen med spänning och öppna sinnen. De drar slutsatser, 
gör förutsägelser och söker efter förklaringar. Författarna menar att vetenskapsmän och barn 
hör ihop för att de är de bästa ”lärjungarna” i världen. Redan i 3-4-års ålder börjar barn 
undersöka saker mer noga än tidigare. De lär sig att kategorisera och klarar av att konstatera 
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olikheter hos saker som ser likadana ut utanpå men som skiljer sig inuti. De skriver också om 
hur väl insatta barnen är i djurens och växternas värld: 
 

These have barely reached preschool, yet they already seem to have the rudiments of 
an understanding of biology (a.a., s.83). 

 

Kursplaner 
 
De naturvetenskapliga ämnenas ställning har stärkts i de senaste läro- och kursplanerna och 
främst då för grundskolans lägre åldrar. Man betonar nödvändigheten av att arbeta med dessa 
ämnen redan i de lägre åren. Bland annat så har de naturvetenskapliga ämnena fått ett bestämt 
timtal och man har formulerat bestämda uppnåendemål (www.skolverket.se). 
 
Följande står skrivet om de naturvetenskapliga ämnena i den gemensamma kursplanstexten i 
Lpo 94: 
 

Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på 
naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att 
utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje  
(http://www.skolverket.se/kursplaner/). 

 

I mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret står följande: 

– kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina 
förutsägelser med resultatet, 

– känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika 
sätt att förklara naturen, 

– ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga 
med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt 
som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor, 

– ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till 
samhälleliga framsteg, 

– ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till 
resursbevarande, 

– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas 
upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper 
( /kursplaner/).http://www.skolverket.se  

 

Om samarbetet mellan lärarna står följande i Lpo-94: 
 
Läraren skall 
 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 
( /kursplaner/).http://www.skolverket.se   
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Metod 
 
Jag är intresserad av att ta reda på hur no-lärare i år 7-9 ser på den ökande no-undervisningen 
i de lägre skolåren. För att ta reda på det valde jag att intervjua lärare som arbetar med dessa 
ämnen på skolor med elever som arbetat med NTA-projektet i de tidigare skolåren. I de flesta 
fall togs kontakten per telefon med ett undantag då tid och plats bestämdes via mail. När jag 
kom till den aktuella skolan berättade jag för respondenten om syftet med intervjun och 
frågade om det gick bra att banda den. Det var ingen som hade något emot det så intervjuerna 
genomfördes och delar av dem transkriberades för att sedan ligga till grund för fortsatt analys.  
 
Eftersom undersökningen bara innefattar sex lärares uppfattningar blir resultatet endast 
representativt för dessa lärare. För att kunna generalisera krävs större och djupare 
undersökningar. Den avslutande diskussionen är ett resultat av min egen analys av lärarnas 
svar vilket betyder att detta är min bild av lärarnas uppfattningar.  
 

Kvalitativ forskning 
 
Jag valde att genomföra en kvalitativ forskningsintervju eftersom jag ville få reda på lärarnas 
uppfattningar i det aktuella ämnet. Den kvalitativa intervjun är en bra metod för att fånga 
personers erfarenheter i deras vardagssituationer. De får då en chans att förklara sin situation 
ur sitt eget perspektiv med sina egna ord (Kvale, 1997). 
 

Den fenomenografiska forskningsansatsen 
  
Jag har inspirerats av ett fenomenografiska förhållningssätt i mitt arbete. Fenomenografi är ett 
ord som består av de två delarna Fenomenon som kan härledas ur det grekiska substantivet 
phainomenon som betyder ”det som visar sig” och ordet Grafia som kan översättas med att 
”beskriva i ord eller i bild”. Det ger alltså att man inom denna forskningsansats avser söka 
efter en ”beskrivning av det som visar sig”. En mänsklig tolkning av det objektiva (Starrin & 
Svensson, 1994). 
 
Inom den fenomenografiska vetenskapssynen avser man alltså att betrakta det som 
människorna man undersöker uppfattar som sin verklighet. Man vill ta reda på hur människor 
uppfattar objekt och företeelser i sin omgivning. Enkelt uttryckt kan man säga att man är mer 
intresserad av ”vad något uppfattas vara” snarare än ”vad något är” (Starrin & Svensson, 
1994). Eftersom jag är intresserad av att studera hur lärare i år 7-9 ser på det faktum att no-
undervisningen i de lägre åren ökat, tyckte jag att detta var lämpligt att arbeta efter.  
 

Typ av forskningsintervju 
 
Denscombe (2000) delar in forskningsintervjuer i tre olika typer, ”strukturerade intervjuer”, 
”semistrukturerade intervjuer” och ”ostrukturerade intervjuer”. Den strukturerade intervjun 
innebär att man som forskare har stor kontroll över det som sker. Det liknar i mycket ett 
färdigt frågeformulär där ordningsföljden alltid är densamma och respondenten endast har 
vissa givna svarsalternativ att välja mellan. Den semistrukturerade intervjun innebär att 
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intervjuaren har en färdig litsa med frågor men att man är mer flexibel vad gäller 
ordningsföljd och eventuella fördjupningar i respondentens svar. Inga givna svarsalternativ 
finns. I den ostrukturerade intervjun är forskarens roll egentligen att göra så lite som möjligt 
och låta respondenten utveckla sina tankar och idéer helt och hållet.  
 
Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där mina färdiga frågor låg till grund för 
intervjun, men där respondenten ändå gavs möjlighet att utveckla sina åsikter.  
 

Val av informanter 
 
Valet av informanter beror ofta på att de människor man väljer att intervjua har en speciell 
position eller att de har något extra att kunna bidra med. Det kan också bero på 
undersökningens huvudsakliga syfte (Descombe, 2000). I mitt fall letade jag efter lärare i 
Linköpings kommun som undervisar i no-ämnena i år 7-9 och som jobbar på en skola som tar 
emot elever som tidigare arbetat med NTA-projektet. Detta var mitt enda kriterium.  
 

Etiska aspekter 
 
Jag informerade mina respondenter att jag behandlar det som sägs under intervjun 
konfidentiellt. Kvale skriver om konfidentialitet och hur viktigt det är att alltid ändra namn 
och annat som kan identifiera den intervjuade (Kvale, 1997). Om man också talar om att man 
tänker arbeta på detta sätt innan intervjun så kan det bli en tryggare och mer avslappnad 
stämning för respondenten (Descombe, 2000). Detta tog jag fasta på och ändrade 
respondenternas namn redan under transkriberingen av intervjuerna. Jag valde att kalla dem 
för lärare A-F.  
 

Validitet och reliabilitet 
 
Den kvalitativa metoden kan sägas ha sin begränsning i att undersökningsområdet alltid blir 
speglat med en viss subjektivitet utifrån undersökarens värderingar. Detta innebär att både 
intervjuerna och analysen blir färgade av forskarens förförståelse och värderingar. Jag har 
varit medveten om detta under arbetets gång och har därför försökt att följa 
intervjupersonerna så förutsättningslöst som möjligt och under intervjutillfället var jag 
vaksam på att försöka att inte ställa frågor som avspeglade min förförståelse. Merriam (1994) 
menar i boken Fallstudien som forskningsmetod att det är via tolkningar och forskarens 
erfarenheter validiteten måste bedömas när det gäller kvalitativ forskning. I vilken mån ens 
resultat stämmer överens med verkligheten måste ses utifrån att den information man har fått 
alltid har en tolkare. Det som studeras i kvalitativ forskning är människors konstruktion av 
verkligheten och forskarens uppgift är att återge verkligheten som den upplevs av de 
människor som finns i den. Här ligger det på intervjuarens, dvs. mitt ansvar att dels försöka 
minimera min egen påverkan på respondentens svar och dels ta hänsyn till eventuell 
påverkansgrad vid analysarbetet, vilket jag haft i tanke under arbetets gång. 
 
Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas, hur pålitliga 
resultaten är. Eftersom den kvalitativa forskningen bygger på hur människor uppfattar 
verkligheten finns det många olika tolkningar på vad som sker. Detta gör att det inte finns 
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några fasta referenspunkter som man kan utgå från för att upprepade gånger mäta en 
företeelse och på så sätt skapa en i traditionell bemärkelse reliabel mätning. Merriam menar 
att reliabiliteten som går att tala om i kvalitativ forskning handlar om att beskriva vilka 
utgångspunkter man har arbetat utifrån (a.a.). 
 
Eftersom mitt arbete endast innefattar sex lärare och därför inte ger ett resultat som kan anses 
vara generellt, har jag försökt att beskriva hur hela min studie genomförts på ett så detaljerat 
sätt som möjligt.  
 

Analysmetod 
 
Jag har organiserat mitt arbete med intervjuerna så att jag först transkriberat dem, sedan 
skrivit ut dem för att få ett underlag för att kunna jämföra och analysera. Enligt Kvale finns 
det inga standardmodeller för att analysera kvalitativt material. Detta, menar han, kan tänkas 
bero på att kvalitativ analys inom samhällsvetenskaperna är relativt ny och att denna disciplin 
är förhållandevis outvecklad. Andra faktorer kan vara att insamlad data är stor och komplex, 
vilket gör den svår att bearbeta och analysera (Kvale, 1997, sid. 161-170).  
 

Metoddiskussion 
 
Jag har valt att redovisa för arbetet relevanta delar av intervjuerna i resultatdelen och där är 
texterna bearbetade på så vis att formfel, dialekt och rent talspråk redigerats utan att innehållet 
förändrats. Jag har valt att redovisa varje lärares svar var och en för sig för att på så sätt kunna 
ge en helhetsbild av dennes tankar och åsikter. För läsarens skull har jag även kort 
sammanfattat varje lärares åsikter efter intervjun av densamme. Sedan följer en 
sammanställning där jag delar in lärarnas åsikter i olika kategorier. I diskussionen jämförs 
sedan dessa åsikter med tidigare forskning, teorier och mina egna tankar.   
 
Med hjälp av Pedagogiskt centrum fick jag reda på vilka skolor som arbetar med NTA-
projektet och även vilka skolor som tar emot dessa elever i år 7. De skolor och lärare jag 
sedan tog kontakt med är helt slumpmässigt utvalda. 
 
De frågor jag använt mig av i intervjuerna har valts ut för att nå syftet med mitt arbete. Jag 
hade även med några ”lätta” frågor i början för att få respondenterna att slappna av och känna 
sig bekväma i situationen (Descombe, 2000). 
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Resultat 
 

Lärare A 
 
Jesper: Elevernas inställningar och attityder till de naturvetenskapliga ämnena, hur tycker du 
att dom är? 
Lärare A: Jag tror nog inte att det är flertalet som har no som favoritämne, det tror jag inte. 
Men jag tycker ändå att det är ganska så stort intresse och det är inte så svårt att hålla intresset 
uppe på lektionerna. I sjuan är dom ju jättelyckliga att få laborera och tycker att det är väldigt 
roligt. Men sen är det ju så att det är många som tycker att det är svårt och det kan man ju 
förstå för att det är ju väldigt mycket nya begrepp och så för dom. 
 
Jesper: Har du märkt någon skillnad under de senaste åren att intresset har höjts? 
 
Lärare A: Ja, jo, men det kan man ju säga fast jag vet inte. Jag tycker över huvud taget att 
under de sista tre åren så har intresset för att göra bra resultat ökat och det slår ju igenom även 
på no-undervisningen.  
 
Jesper: När tycker du man ska börja med naturvetenskap i skolan? 
Lärare A: Nej, jag tycker ju att man ska börja tidigt, det tycker jag. Men sen beror det ju på 
vad man ska börja med. Jag tycker att man ska, alltså man skall ju börja tidigt men inte med 
för svåra saker. 
 
Jesper: Har ni något samarbete med dem som jobbar på mellanstadiet? 
Lärare A: Nej, alltså vi har ju gjort så här på skolan att, man har alltså gjort en gemensam 
kursplan när man har pratat om vad som ska tas upp på låg o mellan o högstadiet. Så har ju vi 
gjort sen några år liksom tillbaka så det finns ju en tanke om vad som ska komma, men vi har 
ju inget tätt samarbete. 
 
Jesper: Vad tycker du om att allt fler skolor i kommunen använder sig av NTA? 
Lärare A: Jag tror att det är bra, det är ingen tvekan, men samtidigt så blir det ju lite problem 
för oss, fast det är ju ett positivt problem så det är inte alls något negativt så, men vi är ju vana 
att eleverna kommer och inte har gjort nånting så vi måste ju när eleverna kommer och har 
mer med sig, så måste vi börja tänka om. Men jag tycker att det är jättebra, för att det finns ju 
vissa saker som vi inte har hunnit med så att nej, jag tycker det bara är positivt om man tar 
dom här enklaste sakerna. Om de har en labbvana med sig när de kommer, det är ju jättebra.  
 
Jesper: Tror du att NTA-projektet kommer att påverka undervisningen i år 7-9? 
Lärare A: Ja det tror jag definitivt. Om man tittar på sånt här som magnetism som dom jobbar 
med i NTA så är det ju ganska många bitar av det som tas på NTA är ju sånt som görs på 
högstadiet annars. Så att då kan man ju fördjupa det och jag tänker i kemin om dom kom upp 
och hade kunskaper om ämnens egenskaper och sådant grundläggande som man kör i 7:an då 
skulle man kunna förändra arbetssättet. Det är ju som det här med surt och basiskt vet jag att 
det finns ett arbetsområde i NTA. Om det var avklarat när de kom i 7:an då skulle jag ju 
kunna lägga om mitt arbete vilket innebär att i 9:an skulle jag kunna gå in på mera 
fördjupningskunskaper i kemi, sånt som man aldrig hinner med annars. Man skulle kunna 
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köra analyskemi, men nu kommer man aldrig dit eftersom man får börja på sådan 
grundläggande nivå.  
 
Jesper: Tror du att elevernas intresse kan förändras genom NTA? 
Lärare A: Ja det tror jag ju. För när dom är små då är det lättare att väcka ett intresse för 
sådana saker, tror jag. När de kommer i tonåren så är det ju andra saker som poppar upp va 
och för man till det här i 7:an så blir det en konkurrent på ett annat sätt. Det ju också så att om 
man väcker ett intresse när de är små, så hur ska man bevara det här intresset? Det kan vara 
svårigheter att serva dom med intressanta experiment som inte blir för svåra eller för farliga 
för tidigt. För de måste ju ha uppnått en viss mognad innan de kan börja på med farligare 
kemikalier. Jag har ju redan haft besök av sådana som går i fyran nu och som har jobbat med 
NTA och de har ju ett jättestort intresse och liksom en hunger efter att få börja sjuan och få 
börja i en riktig labbsal och så där. Så jag tror att de kommer att vara hungriga, men det är 
klart att det är ju en sporre för mig att jag måste tänka mig för vad jag ger dem. 
 
Om NTA i år 7-9 tycker lärare A följande: 
 
Den arbetsmetoden känner jag mig tveksam till för högstadiet. Arbetssättet i NTA har man  
redan på högstadiet och jag tycker att jag som undervisande lärare i kemi ska få den friheten 
att bestämma vilka laborationer jag ska göra och på vilket sätt jag vill ta upp saker. Där kan 
jag känna en fara i om man vill driva det här för långt. För att den kunskapen har jag ju som 
kemilärare. Det är klart att för en outbildad är det ju jättebra och få färdigförpackat material 
men jag tycker inte att man ska köra den här metodiken. Däremot själva arbetssättet, men det 
tror jag att det är många skolor som redan har i dag. Jag tycker definitivt att där man inte har 
ett laborativt arbetssätt i no-undervisningen, där måste man förändra och göra det så att det 
blir det. Det är det enda sättet och väcka intresset att man ger skolorna möjligheten att jobba 
på det sättet. Det går inte att ha laboration med trettio elever, om man inte är två vuxna 
förstås. Det är total katastrof att bara sitta och läsa i boken och svara på frågor hela tiden. 
 

Sammanfattning lärare A  
 
Lärare A tycker att det är ett ganska stort intresse för no-ämnet bland eleverna men säger 
också att ämnet upplevs svårt av många. A tycker att man ska börja tidigt med no-
undervisningen i skolan. Något tätt samarbete med de lägre åren finns inte utom en gemensam 
kursplan som skrevs för några år sedan. Att allt fler skolor ansluter sig till NTA-projektet ser 
A positivt på och menar att man då får tänka om i sin undervisning. Det skulle vara jättebra 
om eleverna har en labbvana när de kommer. A tror att undervisningen i år 7-9 kommer att 
påverkas i och med NTA-projektet och menar att man kan gå mer in på djupet i olika områden 
om eleverna har bättre förkunskaper. Det är lättare att väcka ett intresse för no när barnen är 
små men det gäller då också att kunna bevara det intresset som NTA kan frambringa, menar 
A. Vad gäller NTA på högstadiet är A skeptisk och tycker att man både redan har kunskapen 
och det laborativa arbetssättet där. Man skall själv ha friheten och välja på vilket sätt man vill 
arbeta. Det laborativa arbetssättet ser han som ett måste i no-undervisningen.  
 

Lärare B 
 
Jesper: När tycker du att man ska börja med no-undervisning i skolan? 
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Lärare B: Det kan man ju börja med tidigt och det kanske är det som är problemet att ibland 
när de kommer hit så har de ju mest haft biologi. Dom har läst om människokroppen och allt 
det, vi bygger ju bara på, men kemi har de ju inte haft. Dom tycker att det är kul men dom tror 
att vi ska göra sprängämnen och att det ska smälla och fräsa och vara jättehäftigt, och det är 
det ju inte.  
 
Jesper: Om man skulle börja tidigare i grundskolan med no, tror du att det skulle påverka 
eran undervisning i år 7-9? 
Lärare B: Ja det tror jag ju att det skulle göra. För som det är nu så har ju en del börjat men i 
och med att alla inte har det och vi får elever från olika skolor så måste man ju ändå samla 
ihop alltihopa.  
 
Jesper: Men säg att om alla skulle ha en större grund. 
Lärare B: Ja, då skulle man ju kunna gå längre, det skulle man ju kunna.  
 
Jesper: På vilket sätt? 
Men jag vet inte riktigt, det är ju så olika klasser och i en del klasser törs man ju knappt labba. 
Man kan ju inte ta fram tändstickor förrän det är kaos där inne. Dom eldar allt dom ser och så 
där men då får man ju köra ut och sätta  dom i grupprummet och göra nåt annat. Men man 
kanske inte är mogen för kemi till exempel förrän man blir lite större men det finns ju 
vardagslivets kemi som man kan jobba och labba med. 
 
Jesper: Har ni något samarbete med lärarna i år 1-6? 
Lärare B: Nej 
 
Jesper: Ingenting? 
Lärare B: Inget, jag har aldrig haft det och jag vet inte vilka elever som har haft NTA innan, 
det är det som känns lite knepigt. För dom som har haft det här dom kan ju mer och dom har 
ju gjort vissa experiment som jag gör sen och så säger dom ”det här har vi gjort det ska bli si 
och så” och då sabbar /skratt/ dom alltihopa på nåt sätt. Dom själva tycker inte att det är kul 
och dom andra blir sura när dom inte får göra experimenten och upptäcka saker själva. Det är 
jättesvårt för man vet inte vilka som har haft det men det kanske jag skulle ta reda på i och för 
sig. Samtidigt så blir det är svårt och då veta vad man ska göra med dom som har gjort det 
tidigare, jag har ju bara en sal. 
 
Jesper: Hur ser du på att allt fler skolor i kommunen börjar allt tidigare med no-
undervisningen och då främst genom NTA-projektet? 
Lärare B: Jag tycker att det är bra, framförallt om vi ska få in tjejerna i natur och teknik så 
måste vi börja tidigare. Men det är ju synd då att man inte har någon koppling till högstadiet 
sen. Man skulle ha någon liten lapp som följde med dom som visade ”Det här har jag gjort” 
/skratt/.  
 
Jesper: Ja precis, det skulle ju underlätta, men du ser inte att de har kanske en större 
labbvana nu än tidigare? 
Lärare B: Jo, det kan man ju se för det är ju dom som gör sakerna direkt, det här har vi gjort 
förut, säger dom. 
 
Jesper: Tycker du att NTA-projektet ska fortsätta? 
Lärare B: Ja, det tycker jag. Det finns ingen anledning att sluta med det om det funkar. 
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Jesper: Vad tror du om NTA-projektet, skulle det fungera på högstadiet? 
Lärare B: Ja, det tror jag. Det borde ju va så att det följde mellanstadiet och upp i högstadiet. 
Det kanske inte måste vara färdiga paket på samma sätt för vi har ju lokaler och utrustning 
men man kanske kunde följa upp det på något sätt så att man tog dom där dom slutade. Men 
då kräver ju det att alla elever vi får har slutat på samma ställe ändå. 
 

Sammanfattning lärare B 
 
Lärare B tycker att man kan börja tidigt med no-undervisningen och säger att de oftast bara 
haft biologi när de kommer i år 7. Om eleverna kunde mer så skulle man kunna gå lite längre 
och som det är nu så måste B samla ihop dem i början eftersom de kommer från olika skolor. 
B säger att de inte har något samarbete med lärarna i de yngre åren och vet inte vilka som 
jobbat med NTA tidigare. Detta kan ibland ställa till problem när vissa elever känner igen 
experimenten och berättar vad som kommer att hända. B tycker att det är bra att fler skolor 
börjar med NTA och tror att det gynnar flickorna att börja tidigt men saknar någon form av 
koppling mellan stadierna så man vet vad de gjort innan de kommer. NTA på högstadiet 
skulle kunna fungera som en naturlig fortsättning från år 6, dock kanske inte på samma sätt 
eftersom man redan har lokaler och material. Problemet blir då att detta kräver att eleverna 
som kommer ligger på samma nivå, menar B.  
 

Lärare C 
 
Jesper: Hur tycker du att elevernas inställningar och attityder till de naturvetenskapliga 
ämnena är? 
Lärare C: Jag tycker nog över lag att i dom är positiva i sjuan och oftast upplevs det som 
något nytt kan jag känna. Introduktionen av labbsalen, i varje fall i kemi, är spännande och 
häftigt och dom vill gärna se saker och ting hända. Kemi och fysik brukar dom yttra sig om att 
det är nog det svåraste vi läser, dom känner att det här logiska tänkandet, att man ska knyta 
ihop saker och ting, det är jobbigt. Biologi tror jag dom av hävd tycker är lite lättare, det är 
mer att plugga in, säger eleverna.   
 
Jesper: När tycker du att man ska börja med naturvetenskap i skolan? 
Lärare B: Ja, ska man följa läroplanen så ska man ju börja med den när man börjar med allt 
annat egentligen. Sen kanske man ska ha en successionsordning. Jag har ju sett att svenskan 
kommer först naturligtvis och svenska språket måste man ju ha innan man kan bearbeta 
nånting annat. Jag kan väl tycka att man fokuserat ganska lite på no-sidan om man tittar från 
år ett till sex, oftast har vi kanske tagit huvudansvaret för kemi, biologi och fysik och vi 
hinner väl kanske fortfarande det vill jag påstå. Samtidigt, ska man följa kursplanens mål så 
ska man ju ha uppnått vissa saker redan i år fem och då är det ju viktigt att vi följer den 
arbetsordningen. Vi har ju inget val där som lärare egentligen, utan det är ju statlig reglering 
och det kan jag väl känna ibland att jag märker att elever hört talas om några kemiska tecken 
och så vidare men kanske inte att det har fått den genomslagskraft som man borde ha fått sen 
nittiofyra, det tycker jag nog inte. Men samtidigt ser jag inte det som någon katastrof heller, 
det är vi som oftast har institutionen, det är vi som har prylarna, bägarna och brännarna och 
alltihopa det där. Jag tycker att mellanstadielärarna kanske främst inte erbjuds schyssta medel 
för att arbeta på ett bra sätt.  
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Jesper: Det är ganska många skolor i kommunen som har börjat med NTA-projektet, vad 
tycker du om det? 
Lärare C: Jag förstår att många nappar på NTA för att man känner brist på materiel helt 
enkelt. Samtidigt kan jag känna att det är ett amerikanskt material som man på något vis bara 
har anammat och så ska man överföra det till svenska. Så delvis är jag rätt så kritisk för att jag  
tycker att vi borde vänta i skolan på att det ska bli ett till sju och fyra till nio matte/no lärare 
som tar över och så ser det inte riktigt ut idag. Av hävd så är ju många svenska/so inriktade så 
det har ju fattats lärarkunskaper runt matte eller no-sidan kanske framförallt och därför har vi  
halkat efter i utvecklingen jämt emot andra ämnen tycker jag. Så jag förstår att man nappar på 
det, men samtidigt så tror jag att inte att man som lärare i år fyra, fem, sex får säga att jag har 
deltagit i NTA-projektet så jag har haft min no-undervisning. Så tror jag är fallet hos ganska 
många skolor.  
 
 
Jesper: Har du sett någon förändring sedan NTA kom, till exempel har eleverna större 
labbvana när dom kommer upp och vet du vilka elever som har jobbat med NTA när de 
kommer till dig? 
Lärare C: Jag vet vilka elever som har jobbat med NTA men jag kan väl känna att jag 
fortfarande tror att det är för tidigt att utvärdera. Jag vill inte påstå att det är NTA som har fått 
någon genomslagskraft hos oss, utan i så fall är det kursplanemålen i år 5 och att några lärare 
har nappat på att det här ska vi faktiskt hinna med. Jag ser ju att vissa av momenten har man 
inte över huvud taget jobbat med. Tittar du på NTA så hinner man inte alla bitar till år fem 
som man ska, jag vet ju faktiskt vad man ska hinna till år fem när jag läser på och då ser jag 
att det inte är genomförbart. Det kan jag också se på mina egna barn, att de inte har gått 
igenom allt, som också har NTA. Så att, labbvana tycker jag inte att eleverna har när dom 
kommer till oss. Egentligen krävs det nog att mellanstadiet skulle få låna våran institution, jag 
tror det. 
 
Jesper: Tycker du att NTA-projektet ska fortsätta? 
Lärare C: Ja, det tycker jag väl. Det är synd att bryta nånting som finns. Samtidigt tror jag att 
många mellanstadielärare kan alltid säga: ”Vi har jobbat med NTA och därmed är det bra va”, 
och det finns ju en fara i det. Sen har man ju kostat på det här ganska mycket resurser och då 
kanske man ska löpa linan ut och fortsätta utvärdera, det är ju möjligt att det här får effekt om 
två, tre år. Det är ju alltid så i skolans värld, det tar ju ganska lång tid innan vi ser resultat av 
det vi håller på med. Man kanske inte får ge upp, nej jag kan inte säga att jag är helt negativ 
till det. Kanske att vi skulle tittat mer på våra egna temaområden i Sverige och vad vi jobbat 
med och utifrån det applicerat den här modellen, med prylar som hänger med och följer från 
skolan till skola. Det hade vart ett bättre tillvägagångssätt egentligen. 
 
 
Jesper: Vad tror du om NTA på högstadiet? 
Lärare C: Ja, inte som lådor som fraktas runt, då skulle vi ju lägga ner våra institutionssalar. 
Det är möjligt att man ser en vinning med det i och med att vi är trångbodda men jag känner 
nog att vi kanske har en så pass gedigen kunskap inom våra ämnen så varför inte då använda 
det vi kan. Säg att man hade en nybyggd skola som inte hade råd att köpa in alla prylar, då 
kanske det vore en variant för ekonomins skull.  
 
Jesper: Men inte för det pedagogiska? 
Lärare C: Nej, det tycker jag nog inte egentligen, det tycker jag är att förstöra lite.   
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Sammanfattning lärare C 
 
Lärare C tycker att elevernas inställningar till no är över lag positiva men att fysik och kemi 
upplevs som de svåraste ämnena. C tycker att man ska börja tidigt med no-undervisningen 
eftersom kursplanen säger så. Samtidigt säger C att det är på högstadiet som allt finns, 
materialet, lokalerna osv. och menar att man fortfarande klarar av att ta hand om eleverna 
trots att de inte haft så mycket no-undervisning. Till NTA är C delvis kritisk och menar att 
många lärare bara arbetar med NTA i no-undervisningen och inte tar upp något annat. C vet 
vilka elever som tidigare har jobbat med NTA men säger att de inte har en större labb-vana nu 
än tidigare och tror att det i dagsläget är lite för tidigt att utvärdera detta projekt. Projektet 
skall fortsätta men man hade kunnat förankrat det mer i svenska temaområden och där 
applicerat det, anser C. C tror inte på NTA på högstadiet, möjligtvis för ekonomins skull men 
inte för den pedagogiska.  
 

Lärare D 
 
Jesper: Vad tycker du om elevernas attityder och inställningar till no-ämnena? 
Lärare D: Jag tror att de upplever de tre ämnena som lite olika svåra. Ibland kan de tycka till 
exempel fysik är svårt, tjejer kanske, medan de uppfattar kemi som lättare.  
 
Jesper: Tycker du att deras inställningar och attityder har ändrats under senare år? 
Lärare D: Nej, jag tycker att de har legat konstant.  
 
Jesper: När tycker du att man ska börja med naturundervisningen i skolan? 
Lärare D: Jag tycker att om man börjar att intressera dom och om man gör det på en annan 
nivå så kan man börja tidigt. Ungar är ju ofta intresserade av natur och av fenomen i naturen.  
 
Jesper: Om man började lite mer med no-undervisningen i år 1-6, skulle det påverka er tror 
du? 
Det som jag tycker att man måste tänka på det är ju det här att man borde ha mera kontakt och 
jobba mera över gränserna. Jag har råkat ut för att man har nått trevligt försök och när man 
ställer fram det säger eleverna: ”Ja men det där gjorde vi i sexan”. Att man har mera koll på 
det.  
 
Jesper: Samarbetet annars, i mellan stadierna, hur der det ut? 
Lärare D: Jag skulle vilja ha mer.  
 
Jesper: Det är ganska många skolor i kommunen som har hakat på det här med NTA-prjektet 
och om man tittar lite in i framtiden, vad tror du kommer att hända med eran roll på 
högstadiet? 
Lärare D: Jag tycker väl inte det är nåt fel i att pröva nya grepp, det tycker jag är rätt. Men när 
man har prövat det så ska man ha en utvärdering av det hela så att man inte bara kör på. Vad 
vann vi med det här, eller vad missade vi med det här och överligger fördelarna så självklart 
ska man fortsätta, tycker jag 
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Sammanfattning lärare D 
 
Lärare D uppfattar att tjejerna ibland kan tycka fysik är lite svårt men ser ingen skillnad på 
elevernas inställningar och attityder till no-ämnena de senaste åren. Man kan börja tidigt att 
intressera dem av no och D säger att barn ofta är intresserade av natur och fenomen. D skulle 
vilja ha ett större samarbete mellan gränserna och berättar att elever ibland känner igen 
laborationer som de gjort tidigare. Angående NTA-projektet tycker D att det är rätt att prova 
nya grepp men att man hela tiden måste utvärdera arbetet.  
 

Lärare E 
 
Jesper: Hur ser du på elevernas inställning/attityder till no-ämnena? 
Lärare E: Många tycker att det är jobbigt medan andra tycker det är jätteskoj och vill ha mer.  
Jag har faktiskt några nior här som är väldigt intresserade, då är det skoj. Ja, en fjärdedel 
kanske är lite gnälliga, de tycker att det är lite jobbigt, fast sen kan man ju diskutera varför de 
tycker det är jobbigt va, det är ju inte så att det är svårt. De får ju klara instruktioner och 
direktiv så att egentligen borde det inte vara svårt men det är precis som att de har det med sig 
från början att det ska vara svårt, fast det inte är det.  
 
Jesper: Har du sett någon förändring under de senaste åren beträffande attityder och 
inställningar till ämnet? 
Lärare E: Nej det är det inte. Då tänker jag kanske bara fem, sex år tillbaka. Nej, jag kan inte 
se någon inställningsförändring.  
 
Jesper: När tycker du att man ska börja med de naturvetenskapliga ämnen i skolan? 
Lärare E: Egentligen så fort som möjligt, det finns ingen anledning att vänta som dom har 
gjort tidigare eller som vi har gjort tidigare tills i sjuan. Så det här projektet dom kör det 
tycker jag är bra.  
 
Jesper: Låt oss säga att fler skolor hänger på NTA-projektet och börjar med no-
undervisningen allt tidigare, skulle det då påverka eran undervisning i de högre årskurserna?  
Lärare E: Ja, det är klart! Då är det ju så att eleverna redan har med sig en hel del vilket 
innebär att vi kan gå lite djupare på vissa avsnitt. Som det är nu så är det faktiskt så att en del 
kan lite grann och då tycker dom att det är då lätt, medan de andra inte har gjort någonting. 
Troligtvis är det så, det har jag inte kollat, men troligtvis är det så att många av dom elever 
som tycker att de känner igen detta troligtvis har haft det här projektet.  
 
Jesper: Hur har ni det annars med samarbetet med låg och mellanstadiet?  
Lärare E: Det kanske inte är så utbrett, jag vet inte. Dom sköter sitt och vi, höll jag på att säga, 
vi sköter vårt. 
 
Jesper: Känner du att NTA-projektet har påverkat din undervisning, att du kan utgå från 
andra frågor och du kan ta för givet att eleverna kan mer nu än förr? 
Lärare E: Nej, det gör jag faktiskt inte. Det kan ju också bero på att spridningen är ganska stor 
här. Vi får elever överallt ifrån och så har vi en del invandrarelever som kanske inte heller har 
läst så det får man kolla när dom kommer hit. 
 
Jesper: Tycker du att NTA-projektet ska fortsätta? 
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Lärare E: Ja, jag kan inte se att det ska läggas ner, absolut inte. I så fall är det ju bättre att fler 
hänger på och först då kan vi förändra undervisningen.  
 
Jesper: NTA på högstadiet, vore det en möjlighet? 
Lärare E: Ja, jag har inget emot det. Det skulle jag kunna tänka mig.   
 

Sammanfattning lärare E 
 
Lärare E säger att cirka en fjärdedel av eleverna tycker att no-ämnet är jobbigt. E förstår inte 
riktigt varför det är på det sättet men tror att eleverna har den inställningen med sig när de 
kommer. Att börja tidigt med no är bra, tycker E och om eleverna skulle kunna mer när de 
börjar år 7 så skulle man kunna gå in djupare i olika avsnitt. Samarbetet med de lägre åren är 
inte så utbrett, de sköter sitt och vi sköter vårt, säger E. E tycker att NTA-projektet skall 
fortsätta och tycker att det vore bra om fler skolor hänger på. Att arbeta med NTA på 
högstadiet skulle E kunna tänka sig. 
 

Lärare F 
 
Jesper: Vad tycker du om elevernas inställningar och attityder till no? 
Lärare F: Dom allra flesta tycker att det är kul att laborera. En och annan är rädd och försiktig 
i kemisalen och tar inte för sig men dom flesta tycker att det är väldigt kul. Tyvärr kan det bli 
så att det blir mer lekstuga än kunskap när man laborerar. Speciellt är det så i sjuan, att det 
handlar mycket om att man måste lära dom och laborera och det är det som en stor del går ut 
på då, tycker jag. Men över lag så tycker dom nog att det är intressant, men det upplevs som 
svårt, tror jag. Om man till exempel ska banta kursplanen för elever som har jobbigt och 
struligt så är det alltid no-ämnena som ryker för det upplevs som väldigt svårt. Jag funderar på 
varför egentligen, om det är vi som gör något fel, eller varför det känns så svårt för eleverna. 
Speciellt fysiken för många, ja kemin också, att man ju inte bara kan plugga in det direkt, utan 
att man måste förstå. Gamla kunskaper får lösa nya problem inom fysiken och kemin och har 
man inte kunskapen med sig från början så blir det bara svårare och svårare. Biologin kan 
man ju faktiskt banka in i huvet, det går ju.  
 
Jesper: När tycker du att man ska börja med naturvetenskap i skolan? 
Lärare F: Jag tycker att man kan börja från början i ettan Väldigt enkelt, små experiment och 
tester och utan något som helst vetenskapligt egentligen.  
 
Jesper: Vad tror du händer om man skulle börja mera med no i grundskolan och ha lite mer 
undervisning i år ett till sex, skulle det påverka eran undervisning på högstadiet då? 
Lärare F: Ja, jag tror att man kanske skulle kunna börja på en högre nivå och lära dom ett 
snäpp längre. 
 
Jesper: Med laborationer till exempel, om de kan mer sånt. 
Lärare F: Ja, det skulle underlätta väldigt mycket om dom har den vanan, det tror jag skulle 
spara väldigt mycket energi och kraft. Då skulle man kunna lägga på lite mer teorier.  
 
Jesper: Har ni något samarbete med lärare från mellanstadiet? 
Lärare F: Nej, det är i stort sett ingenting 
   

 27



Jesper: Allt fler skolor hoppar på det här NTA-projektet, vad tycker du om det? 
Lärare F: Jag tycker att det är bra därför att jag tror att ute på skolorna på mellanstadiet så 
finns det många äldre lärare som känner att dom inte alls behärskar det här med no. Och att 
dom är lite rädda för no-undervisning, med experiment och så, det är vad jag har sett i alla 
fall. Då tror jag att det här är otroligt tacksamt och få ett färdigt paket så att man inte behöver 
jaga material utan man har det fixt och färdigt och kan jobba med det. Så jag tror att det är 
jättebra. Skolan slipper köpa in massa material och jag tror att det underlättar att man tar tag i 
no-undervisningen och att det är en hjälp där. 
 
Jesper: Tycker du att NTA-projektet ska fortsätta? 
Lärare F: Ja, jag tycker att det verkar bra. Jag har ju inte jobbat så mycket med det själv, jag 
har sett när det har pågått när jag vart ute på praktikskolor och hört kompisar som jobbat med 
det som tycker att det funkar bra. Just av den anledningen som jag sa att våga börja jobba med 
no i de lägre stadierna när det finns ett bra material.  
 
Jesper: NTA på högstadiet, skulle det kunna vara nåt? 
Lärare F: Ja, det tror jag. Det skulle kunna vara kul att ta in dom och jobba med ett visst 
arbetsområde. Kanske inte hela tiden men om vi säger att vi jobbar med optik till exempel och 
så vet man att det finns jättebra lådor för det, att då kunna ta in det och jobba med det vid det 
tillfället. Då tycker jag att det skulle vara kanon att kunna ta hjälp av ett sånt material. 
Fantasin tryter ju ibland så lite omväxling både för läraren och eleverna, det tror jag definitivt 
på. 
 

Sammanfattning lärare F 
 
Lärare F säger att de flesta eleverna tycker att det är kul att laborera men att det ibland blir väl 
mycket lek under lektionerna varför en stor del av undervisningen i sjuan går ut på att lära 
dem laborationsmomentet. F tycker att fysik och kemi av många upplevs som svåra ämnen 
eftersom man måste få en förståelse för vad som händer och att det inte går att plugga in på 
samma sätt som biologin. Man kan börja tidigt med no-undervisningen med enkla experiment 
och F menar att om eleverna skulle kunna mer när de kommer så skulle man kunna börja på 
en högre nivå och lära dem ett snäpp längre. F har i stort sett inget samarbete med lärare från 
de lägre åren. Att allt fler skolor hoppar på NTA-projektet tycker F är bra och säger att hon 
träffat lärare som är lite rädda för no-undervisningen och att NTA då är en jättebra hjälp för 
dem. F tycker att NTA-projektet ska fortsätta och att detta även skulle kunna fungera på 
högstadiet.  
 

Sammanställning av resultat 
 

Elevernas inställningar och attityder 
 
När jag frågade om elevernas inställningar och attityder till no-undervisningen fick jag till 
svar att många elever är förväntansfulla i 7:an men att detta sedan minskar och många tycker 
att fysik och kemi är svåra ämnen. Att inställningarna och attityderna har förändras under de 
senaste åren tyckte de inte, ingen hade märkt någon större skillnad. Tre av lärarna hade dock 
haft elever som kände igen olika laborationer och att detta kunde bli problematiskt eftersom 
de högt och tydligt berättade för alla vad som skulle komma att hända. Någon större labb-
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vana från eleverna under de senaste åren kunde de inte se. Flera av lärarna kommenterade 
också att det vore intressant att göra en utvärdering av NTA-projektet om några år, de ansåg 
att projektet har pågått för kort tid för att de skulle märka någon skillnad.  
 

Börja tidigt med no-undervisningen 
 
Alla lärarna jag intervjuat tycker att man skall börja tidigt med naturvetenskap i skolan. 
Argumenten för detta är att väcka intresset hos eleverna. En av lärarna säger att man har inte 
så mycket att välja på eftersom det står i kursplanerna men att det inte är någon katastrof att 
vänta till högstadiet eftersom det är där lokalerna och materialen finns. En annan menar att det 
borde vara lättare att väcka intresset medan de är små, börjar man i tonåren blir det svårare att 
väcka ett intresse och då får man konkurrera med andra saker. 
 

Samarbetet mellan gränserna 
 
Vad beträffar lärarnas samarbete över gränserna så är det ingenting eller väldigt begränsat. 
Endast en av lärarna vet vilka elever som har arbetat med NTA-projektet innan de kom dit. En 
annan svarade att ”dom sköter sitt och vi, höll jag på att säga, vi sköter vårt”. De flesta av 
lärarna vill dock ha ett mer utbrett samarbete med de lägre åren.  
 

Vad skulle mer no-undervisning i de lägre åren innebära? 
 
Jag ställde frågan om hur lärarna trodde att deras undervisning skulle påverkas om man 
började med no-undervisning allt mer i lägre åldrar, t ex som man gjort i och med NTA-
projektet. Jag fick då svaren att man då skulle kunna gå in djupare på olika avsnitt och göra 
sådant man aldrig hinner med annars. En lärare menar att om eleverna kan mer så måste man 
börja tänka om i sin undervisning och ser positivt på detta. Man skulle vinna mycket på om 
eleverna kunde laborera när de kommer till år 7 menar ett par av lärarna.  

NTA-projektet 
 
Just av ovan nämnda orsaker så tycker de flesta av lärarna att NTA-projektet skall fortsätta. 
En av lärarna tycker att det är bra, speciellt för tjejerna men tycker att det är synd att 
kopplingen till högstadiet är så dålig, det vore bra att veta vad de har sysslat med tidigare. En 
av lärarna är dock rätt kritisk och menar att det är ett amerikanskt material som bara har 
anammats och hon tycker att man ska vänta tills det blir ma/no1-7 och 4-9 lärare som tar över. 
Det fattas lärarkunskaper och hon tror att många genomför NTA för att sedan kunna säga att 
jag har haft min no-undervisning. Detta kan jämföras mot en annan lärare som tycker att 
NTA-projektet är jättebra för att alla lärare som inte känner sig riktigt bekväma i no-ämnena 
när de nu slipper jaga material. Alla tyckte dock att projektet ska fortsätta och att man ska 
fortsätta utvärdera för att se hur väl det slår ut.  
 
Jag frågade också om NTA i år 7-9 och det blev lite blandade reaktioner. Det laborativa 
arbetssättet finns redan där menar en, och läraren bör själv få välja vad man vill ha för 
material men för en outbildad lärare är det ju bra. Man bör använda den kompetens som redan 
finns hos lärarna menar en, material och institutionsalar finns redan i år 7-9. En annan säger 
att visst, om det följer eleverna så att man tar vid där de slutade i år 6. Att kunna ta in en låda 
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när man känner att fantasin tryter, eller bara för att få lite omväxling både för läraren och 
eleverna menar en skulle vara positivt med NTA i år 7-9. 
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Diskussion 
 
Lärarna har inte märkt någon större skillnad, varken på elevernas attityder, intresse eller rent 
kunskapsmässigt och detta kan bero på flera orsaker som jag ser det.  
 
Dels kan det vara så att NTA-projektet ännu inte slagit igenom riktigt, det har trots allt bara 
pågått i fem år. Flera lärare säger dock att en del elever känner igen deras experiment i större 
grad nu är förr och detta borde tyda på att någonting har hänt. Jag frågar mig hur mycket kraft 
lärarna lägger ner på att ta reda på om elevernas kunskaper har ökat. Samtliga lärare jag 
intervjuat visste om att deras elever tidigare arbetat med NTA-projektet. Ingen av lärarna 
verkade dock ha en inblick i vad eleverna gjort tidigare, för att utnyttja det till att utveckla och 
dra nytta av det i sin egen undervisning. Ett par av lärarna säger att om eleverna i framtiden 
kommer att lära sig mer i de lägre stadierna så måste man tänka om i sin undervisning. Detta 
tror jag är bra för lärarna i år 7-9 att ha i åtanke, speciellt eftersom eleverna traditionellt sett 
inte fått någon större mängd no-undervinsning i de lägre åren.   
 
De flesta av lärarna var överens om att det är bra att börja tidigt med no-undervisningen i 
skolan för att väcka ett intresse. Även forskningen säger att barn i tidig ålder kan ta till sig den 
naturvetenskapliga undervisningen. Både Eskilssons (2001), Helldéns (1994) och Gopnik, 
Meltzoff & Kuhls (1999) studier visar detta men visar också på att man inte behöver nöja sig 
med att bara väcka ett intresse, utan att elever i de lägre åren faktiskt klarar mer än så. Både 
Eskilsson (2001) och Helldén (1994) betonar vikten av att samtala och diskutera om de 
naturvetenskapliga fenomenen samt att man gärna får upprepa sina experiment. Att eleverna 
redan i tidig ålder kan ta till sig naturvetenskapliga begrepp och klarar av att använda sig av 
dessa när de diskuterar vardagliga händelser och fenomen. Ingen av de lärare som jag 
intervjuade hade sådana tankar och som jag tolkar deras svar så anser de nog att man bör 
vänta med att gå in för mycket på själva förståelsen av naturens fenomen när man undervisar i 
de lägre åren. Även kursplanernas växande omfattning i dessa ämnen säger att man lägger stor 
vikt här och att man skall börja tidigt med no-undervisningen.  
 
En av lärarna uttryckte sig följande om att NTA-projektet kan komma att förändra elevernas 
intresse till no-undervisnignen: 
 

När dom är små då är det lättare att väcka ett intresse för sådana saker, tror jag. När 
de kommer i tonåren så är det ju andra saker som poppar upp va och för man till det 
här i 7:an så blir det en konkurrent på ett annat sätt. 

 
Jag tror att det ligger mycket i detta. När eleverna går i år 7-9 befinner de sig i en känslig 
ålder där mycket händer med kroppen, både fysiskt och psykiskt. Att då introducera dem i 
naturvetenskapens värld med nya begrepp och den abstraktion som ibland förekommer kan 
nog vara svårt.   
 
Lärarna i min studie upplever att många elever tycker de naturvetenskapliga ämnena och då 
speciellt kemi och fysik är svåra. En av lärarna uttryckte sig så här: 
 

…sen kan man ju diskutera varför de tycker det är jobbigt va, det är ju inte så att det 
är svårt. De får ju klara instruktioner och direktiv så att egentligen borde det inte 
vara svårt. 
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Att man som lärare inte tycker att ens egna ämnen är svåra kan man förstå, men vad kan det 
egentligen bero på att eleverna tycker att dessa ämnen är svåra? En annan lärare tyckte inte att 
Lpo-94 slagit igenom så bra i de lägre åren när det gäller de naturvetenskapliga ämnena men 
att man i år 7-9 ändå klarar av det eftersom: 
 

det är vi som oftast har institutionen, det är vi som har prylarna, bägarna och 
brännarna och alltihopa det där. 

 
 
Dessa uttalanden är intressanta om man försöker tolka dem ur ett lärandeperspektiv. Hur är 
dessa lärares syn på kunskap och lärande egentligen? Behavioristerna ansåg att eleverna 
skulle vara passiva mottagare och att kunskapen är given och absolut. De menade också att 
alla observatörer (i detta fall eleverna) ser och registrerar exakt samma sak. Den läraren som 
inte kan förstå varför vissa elever tycker att kemi och fysik är svårt verkar tänka lite åt det 
hållet när han säger att de faktiskt får klara instruktioner och att det egentligen inte är svårt. 
Focus i behaviorismen ligger alltid på de beteenden som går att observera medan människans 
själsliga förmågor ej är intressanta. En av lärarna betonar vikten av det arbetsmaterial och de 
institutionssalar som finns i år 7-9 för att kunna lära eleverna naturvetenskap och säger även 
att: 
  

Jag tycker att mellanstadielärarna kanske främst inte erbjuds schyssta medel för att 
arbeta på ett bra sätt. Egentligen krävs det nog att mellanstadiet skulle få låna våran 
institution, jag tror det. 

  
Om att arbeta med NTA i år 7-9 säger samma lärare: 
 

Ja, inte som lådor som fraktas runt, då skulle vi ju lägga ner våra institutionssalar. 
Det är möjligt att man ser en vinning med det i och med att vi är trångbodda men jag 
känner nog att vi kanske har en så pass gedigen kunskap inom våra ämnen så varför 
inte då använda det vi kan. 

 
Denna lärare sätter stor tilltro till det materiella och sin egen kunskapsförmedling. Detta sätt 
att se på lärandet stämmer till viss del överens med behaviorismens tankar om att lärarens roll 
är auktoritativ, anvisande och kontrollerande. Att no-undervisningen skulle vara svår att 
bedriva utan rätt sal och material tolkar jag som att läraren inte lägger så stor vikt på 
tankarnas, språkets och samtalets betydelse i lärandet. 
 
Ett par av lärarna menar att fysik och kemi är svåra ämnen just för att det inte går att ”plugga” 
in utan att det måste finnas en förståelse för det man håller på med och det tror jag verkligen 
stämmer. Många lärare betonar vikten av det laborativa- och det experimentella arbetssättet. 
Det är så man arbetar i år 7-9. Grundtankarna i NTA-projektet bygger också på att arbeta 
experimentellt och att eleverna själva ska arbeta praktiskt. Även forskningen menar att detta 
visat sig vara nödvändigt för lärandet. Sjöberg (2000) menar att när man experimenterar så 
visar man att teorierna stämmer och ger även en historisk inblick i fenomenet man 
undersöker. Konstruktivismens tankar om att eleverna skall arbeta aktivt, själva göra 
upptäckter och styras av sin egen nyfikenhet stämmer också väl överens med lärarnas 
uppfattning att laborationsmomentet är nödvändigt. En stor orsak till att många elever tycker 
att fysik och kemi är så svårt skulle kunna vara att de inte, i de lägre åren, fått chansen att 
samtala och diskutera kring naturvetenskapens olika fenomen. I det sociokulturella 
perspektivet menar man att lärande först sker på det sociala planet och sedan på det 
individuella, man intresserar sig främst för samspelet mellan individen och kollektivet. Lemke 
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(1990) betonar också vikten av att lära sig det naturvetenskapliga språket och förmågan att 
kunna koppla begreppen till varandra och att inte bara att veta vad begreppen står för. Även 
Schoultz (2000) understryker vikten av att eleverna får möjlighet att samtala och diskutera 
med de naturvetenskapliga begreppen eftersom människan utvecklar sina egna begrepp i 
kommunikativa situationer. Eleverna kommer att få svårt att förstå och komma till insikt om 
inte skolorna lyckas skapa en sådan miljö, menar han.  
 
Om man inte börjar med detta tidigt utan väntar tills eleverna kommer till år 7-9 så tror jag det 
blir svårt för dem att klara av dessa vetenskapliga diskussioner som kräver förståelse av de 
naturvetenskapliga begreppen. Detta kan vara en av anledningarna till att så många elever 
tycker att de naturvetenskapliga ämnena och främst fysik och kemi är svåra. 
 
I Lpo-94 går att läsa att lärarna skall ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå 
utbildningsmålen”. Mina resultat visar dock att detta samarbete inte fungerar något vidare. 
Det borde ligga i lärarnas och skolans intresse att veta vad eleverna tidigare gått igenom för 
att kunna utnyttja detta i undervisningen. En av lärarna uttryckte detta på ett väldigt tydligt 
sätt när han sa att: 
 

 De sköter sitt och vi, höll jag på att säga, vi sköter vårt  
 
Konstruktivismen menar att man skall leta efter det måttligt nya för att fånga elevernas 
intresse och få dem intresserade av naturvetenskapen. Då borde det rimligtvis vara lättare att 
hitta rätt undervisningsnivå om man redan vet vad eleverna har med sig när de kommer. Här 
anser jag att skolledarna har ett stort ansvar. Detta borde vara av stort intresse inom alla 
ämnen. Mina resultat visar också att flera av lärarna skulle tycka att det vore bra med ett 
utökat samarbete med de lägre åren. Det som då krävs är givetvis mer tid vilket kanske är en 
bristvara i dagens skola. Jag tror dock att man i längden vinner på att satsa mer tid och kraft 
på ett utökat samarbete när eleverna byter lärare och skola. 
 
En annan av lärarna säger sig få problem när vissa av eleverna tidigare studerat ett 
arbetsområde som denne nu skall gå igenom.  
 

För dom som har haft det här dom kan ju mer och dom har ju gjort vissa experiment 
som jag gör sen och så säger dom ”det här har vi gjort det ska bli si och så” och då 
sabbar /skratt/ dom alltihopa på nåt sätt. 

 
Om läraren hade vetat om detta vid planeringen av arbetsområdet finns här stora möjligheter 
att utnyttja elevernas tidigare kunskaper i ämnet. I stället blir deras kunskaper ett problem för 
läraren och de ”sabbar” alltihopa. Schoultz (2000) skriver om Vygotskys ”zone of proximal 
development” och hur viktigt det är att utgå från elevens erfarenheter och dennes aktuella 
kunskapsnivå för att kunna hjälpa eleven till en ”högre nivå”.  

Slutsatser 
 
Jag kan konstatera att det troligtvis är lite för tidigt för en utvärdering av NTA-projektets 
genomslagskraft på undervisningen i år 7-9. NTA-projektet kommer troligtvis inom några år 
ge lärarna i år 7-9 en stor möjlighet att förändra och utveckla sin undervisning. Traditionellt 
sett har inte no-undervisningen i de lägre åren varit särskilt omfattande. Jag tror därför att det 
är väldigt viktigt att lärarna i år 7-9 nu är extra vaksamma och tar tillvara på elevernas tidigare 
kunskaper. Det är också viktigt att lärarna i år 7-9 förstår betydelsen av att börja med no-
undervisningen tidigt i skolan, som forskningen visar. Hur viktigt det är att eleverna lär sig 

 33



och använder sig av naturvetenskapliga begrepp när de samtalar och diskuterar kring olika 
fenomenen. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 

• Jag tycker det vore intressant att genomföra en liknande studie om tre till fem år. En 
av lärarna jag intervjuade sa att det tar lång tid för förändringar att slå igenom i 
skolans värld och så tror även jag. Det vore spännande att se om NTA-projektet 
resulterar i att undervisningen i år 7-9 förändras och hur lärarna där i så fall hanterar 
detta.  

 
• Hur arbetar lärarna med experiment och laborationer? 

 
• Hur ser eleverna på no-undervisningen i skolan? Hur är deras syn på kunskap och 

lärande i dessa ämnen? 
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