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Sammanfattning 

I det här examensarbetet har jag undersökt hur elever i år nio ser på teknik och 

naturvetenskap. Jag har även frågat dem hur den naturvetenskapliga undervisningen bör se ut 

för att vara så intressant som möjligt Undersökningen är utformad som en jämförande studie 

där den kvalitativa forskningsintervjun använts som verktyg. En enklare enkät med liknande 

frågor som i intervjun har använts för att ge mer tyngd i slutsatserna. En grupp har aktivt 

arbetat med NTA medan den andra inte har kommit i kontakt med det arbetssättet. Resultatet 

är att man kan se en viss skillnad, även om det är mycket liten. Det verkar som de elever som 

arbetat med NTA har utvecklat ett större intresse för teknik och naturvetenskap. Slutsatsen har 

till stor del kunnat dragits från elevernas gymnasieval. 
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Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att jämföra intresset för naturvetenskap och teknik hos 

elever som har och inte har arbetat med NTA. Eftersom syftet med NTA är att få fler elever 

att välja en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning är frågan vilken utbildning de ska välja 

på gymnasiet den fråga som väger tyngst i den här undersökningen. Frågor som favoritämne 

och det ämne som eleven tycker är tråkigast har diskuterats tillika frågor om varför vi har NO-

undervisning i skolan. Eftersom jag ska bli fysiklärare har även undervisningen lyfts fram då 

jag frågat hur en lektion i fysik bör se ut för att vara så intressant som möjligt för eleven. 
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Bakgrund 

NTA Projektet 

På Kungliga vetenskapsakademiens hemsida finns information om NTA. Där kan man läsa att 

NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, startades i Sverige 1996/1997 av Kungliga 

Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsakademien (IVA). Förebilden är två 

undervisningskoncept från USA: STC (Science and technolgy for children) och LASER 

(Leadership and Assistance for Science Education Reform) som båda bedrivs av National 

Science Resources Center (NSRC). KVA fick utan kostnad tillgång till allt material och 

erfarenheter inom STC. Nu sökte man en kommun som var villig att utvärdera och testa några 

teman inom STC för att se om detta var något den svenska skolan behövde. 1996 åtog sig 

Linköpings kommun den uppgiften. Anledningen till att Linköpings kommun tackade ja var 

att STC var ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik som harmonierade 

väl med kommunens strävan och mål för sin skolutveckling. Utvärderingen pågick under 

läsåret 97/98 och följdes noga av skolpolitiker, skolledningar, fackliga organisationer, 

Linköpings universitet, det lokala näringslivet samt av KVA. Efter läsårets slut stod det klart 

att samtliga medverkande var mycket positiva. Nu blev STC det vi idag kallar NTA. I 

skrivande stund är sjuttio kommuner, nio friskolor och specialskolmyndigheten medlemmar 

inom NTA projektet. (www.nta.kva.se) 

 

Syftet med NTA är att främja undervisningen inom naturvetenskap och teknik i grundskolan. 

I och med den snabba tekniska utvecklingen i vårt samhälle finns det ett stort behov av 

kunskap inom naturvetenskap och teknik. Därmed finns det ett syfte att förbättra 

allmänbildningen inom naturvetenskap och teknik och att få fler ungdomar att välja en 

utbildning inom naturvetenskap och teknik.(Schoultz, 2002) NTA-projektet vänder sig främst 

till elever i de tidiga åren i grundskolan (F-6) men arbete med att införa dem i senare åren har 

inletts sedan ett par år tillbaka. Själva undervisningen sker i form av teman där varje tema tar 

ungefär tio veckor i anspråk att genomföra. Det finns för närvarande 14 teman att tillgå inom 

NTA. Dessa är: 

 Jämföra och mäta 

 Fast eller flytande 

 Förändringar 

 Balansera och väga 
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 Jord 

 Fjärilars liv 

 Från frö till frö 

 Kretsar kring el 

 Kemiförsök 

 Rörelse och konstruktion 

 Mäta tid 

 Matens kemi 

 Flyta eller sjunka 

 Papper 

 Magneter och motorer 

 

www.nta.kva.se

 

Varje lärare får gå en introduktionsutbildning där fokus ligger på NTA som 

skolutvecklingssätt och arbetssättet inom ett NTA-tema. Inför varje tema genomgår varje 

lärare en dags utbildning inom det tema som lärare skall arbeta med. Undervisningsmaterial 

och laborationsutrustning för varje tema skickas ut till skolan. (www.nta.kva.se) 

Varje tema tar ungefär tio veckor att genomföra. För att ta ett exempel kan jag nämna fjärliars 

liv som är ett mycket uppskattat tema. Man följer en fjärils utveckling från ägg till fulländad 

fjäril. Varje elev får alltså sin egen fjäril att ta hand om. Det praktiska arbetet varvas med 

teoretiska diskussioner. Strävan är att ligga i fas med livsfasen fjärilen befinner sig i. På så 

sätt kan eleverna ta till sig det teoretiska eftersom de direkt kan relatera till verkligheten. Det 

här var ett kortfattat exempel på arbetsgången som jag stötte på när jag vikarierade i en 

mellanstadieklass. 

Utvärderingar av NTA 

Flera utvärderingar av NTA har gjorts sedan starten. En av de senaste utvärderingarna är gjord 

av Anderhag & Wickman vid Lärarhögskolan i Stockholm. I den har de intervjuat totalt 80 

elever i år 6 med och utan NTA-bakgrund för att ta reda på huruvida elevernas kunskaper 

inom naturvetenskap skiljer sig mellan de två grupperna. Deras slutsatser blev att NTA har en 

positiv effekt på elevers lärande inom naturvetenskap.  (Anderhag & Wickman, 2007) Man 

http://www.nta.kva.se/
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kan se att elevernas kunskaper har ökat för de som arbetat med NTA. Ett intressant resultat är 

att pojkarna utvecklats mer än flickorna. (Anderhag & Wickman, 2007) 

I Schoultz utvärdering från 2003 har han använt sig av observationer och videoinspelningar i 

klassrummet för att dra sina slutsatser. Schoultz hävdar i sin utvärdering att både elever och 

lärare tycker om att arbeta med NTA. Han betonar att det behövs en lärare som är aktiv, 

kunnig, omtänksam som leder eleverna mot nya kunskaper. Vidare skriver han: ”Bilden av 

eleven som den lille forskaren som själv finner sin kunskap går hand i hand med våra 

upptäckter i klassrummet.” (Schoultz 2003, s. 36) Med det menar Schoultz att eleven skapar 

kunskap genom att på egen hand prova och testa sig fram. Elevens funderingar och hypoteser 

bekräftas eller falsifieras när han eller hon utför försök. 

 

Undervisningsteorier 

 

Behaviorismen 

Behaviorismen har sitt ursprung i det positivistiska tankesättet. Inom positivismen betraktas 

det som kan observeras, räknas och mätas som vetenskapligt. Det var när psykologi 

studerades ur ett positivistiskt perspektiv som behaviorismen föddes. Imsen skriver att 

behavioristerna ser människan som en tom tavla vid födseln där bara ett fåtal reflexer är 

medfödda. Allt annat, såsom erfarenheter och kunskap är inlärt. (Imsen 2000) Säljö tar upp att 

respons och stimuli är återkommande begrepp. Den ryske fysiologen och psykologen Ivan 

Pavlov studerade hur reflexer (respons) kan utlösas av något helt annat än det som naturligt 

skulle ha utlöst dem i sina berömda experiment med hundar. (Säljö 2000) 

B F Skinner (1904-1990) tog ett steg längre och hans forskning kom att leda fram till det som 

Säljö kallar förstärkningsprincipen. Förstärkningsprincipen säger att ett beteende som belönas 

(förstärks) tenderar att bli vanligare medan ett beteende som inte belönas, eller bestraffas, blir 

allt mer ovanligt och kan till och med helt försvinna. (Säljö 2000)  

Inom skolan har behaviorismen lämnat tydliga spår. Utformandet av läroböcker är starkt 

inspirerat av det behavioristiska tankesättet. Imsen talar om programmerad undervisning samt 

”mastery learning”. Den programmerade undervisningen går ut på att lärostoffet delas in i 
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små pusselbitar som lärs in var för sig för att senare byggas samman till en helhet. Varje 

inlärningsenhet är så enkel att närmare 90 procent av eleverna klarar av dem. Den 

programmerade undervisningen kopplas ihop med Skinners namn eftersom man tillämpar 

förstärkningsprincipen. Responsen bestod i att eleven fyller i rätt svar och belöningen var att 

få bekräftelse på rätt svar via ett facit. Grundtanken i det andra arbetssättet, som hon kallar 

”mastery learning” bygger på att eleven måste lära sig varje enskild ”byggkloss” innan eleven 

får gå vidare och lära sig nästa. (Imsen 2000, s. 220) NTA kan komma in i behaviorismen 

eftersom det är uppdelat i små uppgifter. Varje delmoment byggs ihop till en helhet i slutet. 

Temat fjärilars liv är återigen ett bra exempel på uppdelning. Ena veckan talar man om 

larvstadiet och veckan efter det om puppstadiet.   

Konstruktivismen 

Konstruktivismen härstammar från Jean Piagets tankar kring lärande. Piagets tankar har 

influerat skrivandet av läroplanerna under den senare delen av 1900-talet. Claesson skriver att 

konstruktivismen inte ser människan som ett oskrivet blad, vilket är fallet inom positivismen. 

Människan söker en förståelse av sammanhang han eller hon ingår i. Vidare skriver hon att 

Piaget studerade barns utveckling och att han lade märke till hur barnet skapar sig en bild av 

verkligheten med hjälp av våra sinnen, exempelvis känseln. (Claesson, 2007) Piaget hävdar 

alltså att kunskap är föränderlig på en individuell nivå. Individen reflekterar över 

informationen han eller hon lärt sig, eller tagit till sig, på ett sätt som passar för att få kunskap 

som är av betydelse i den miljö han eller hon lever i. (Imsen, 2000) I skolsammanhang hävdar 

Piaget att barnen lär av att vara aktiva och upptäcka saker på egen hand. ”Enligt Piaget har 

barn i olika åldrar olika sätt att konstruera sin verklighet beroende på de förändringar som 

hjärnan genomgår under uppväxten” (Egidius 2003 , s. 94) Lärarens roll kan ibland vara till 

nackdel då läraren kan vara ett störande moment i barnens kunskapsutveckling. (Säljö, 2000) 

Med detta menar Säljö att man inte skall ge svaret på en gång utan att eleven får agera 

forskare och ta reda på hur saker och ting hänger ihop. Konsekvensen av att låta eleven 

konstruera sin egen tolkning och mening är att det yttersta ansvaret för elevens inlärning läggs 

på eleven själv. (Ekstig, 1990) 

Inom naturvetenskaplig undervisning har den konstruktivistiska synen på lärande haft en 

mycket stor roll. Laborationer där eleven själv får testa sina egna teorier är ett mycket bra 

exempel på detta. NTA bygger till stor del på ett problemlösande tankesätt och mycket av 

grundtankarna inom konceptet bygger just på konstruktivismen.  
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I läroplanerna läggs tonvikten på det undersökande arbetssättet som beskrivs inom 

konstruktivismen.   

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet härstammar från ryssen Lev Vygostkys (1896-1934) tankar 

om att kunskap inte enbart skapas på individuell nivå, som är fallet i Piaget’s tankar, utan ur 

ett socialt perspektiv. Viktiga aspekter i det sociokulturella synsättet är kulturarvet, artefakter 

och mästar-lärling-relationer. (Pedersen 2006) Pedersen hävdar vidare att ”Social interaktion 

och kommunikation är viktig för tänkandets utveckling. I skolan lär vi oss på det sättet av 

läraren men också av kunniga kamrater.” (Pedersen 2006 ) Schoultz tar upp lärarens roll som 

en diskussionshandledare. Med hjälp av vissa begreppsfragment kan eleven och läraren 

genom diskussioner och praktiska övningar komma fram till förklaringsmodeller. (Schoultz 

2002) Schoultz framhåller vidare att det är i interaktionen, diskussioner, och samtal som man 

blir bekant med de funktionella egenskaperna hos termer och begrepp, det vill säga hur de 

används för att föra ett samtal inom en viss diskurs. (Schoultz 2002 s. 8). I den utvärdering 

som Schoultz gjorde av NTA-projektet uppfattar jag det som han ser NTA ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Eleverna löser för det mesta problemen på egen hand men en lärare 

bör finnas till som en vägledare. 

Undervisning i naturvetenskap 

Vad säger läroplanerna? 

Den naturvetenskapliga undervisningen har gått från katederundervisning till att eleven själv 

är aktiv i sitt lärande. Redan i läroplanen från 1962, lgr62 kan man läsa att målet med 

undervisningen… ”bör inriktas på att låta eleverna öva sig att iaktta, undersöka och dra 

slutsatser samt på att öka elevernas färdigheter att självständigt skaffa sig kunskaper.” 

(Lgr62, s. 289 ) 

Samma sak återkommer i lgr69. 

”Arbetet skall inriktas på att låta eleverna genom huvudsakligen egna experiment vänja sig 

vid att iaktta, undersöka, dra slutsatser och värdera resultat samt på att bibringa dem sådana 

färdigheter, att de själva kan självstädigt förvärva kunskaper.” (Lgr69, s. 197) 
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I och med lgr-80 blev det undersökande arbetssättet dominerande inom undervisningen. Det 

undersökande arbetssättet sågs inte längre enbart som en metod utan som ett kunskapsmål i 

sig. (Schoultz 2003). När den läroplan vi har idag, lpo94, kom blev även det problemlösande 

arbetssättet viktigt. 

Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att 

formuleraoch pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt 

granska och värderapåståenden och förhållanden. (Lpo94. s. 17) 

Elevens intresse 

Svein Sjøberg nämner att all bra undervisning måste bygga på elevers erfarenheter, intressen. 

Motivation och meningsfullhet är två mycket viktiga villkor för lärandet. (Sjøberg 2004) 

ROSE
1
 projektet är ett projekt där man försöker kartlägga hur eleven ser på naturvetenskap. 

Inom projektet samlas data in om elever i 15-årsåldern från en rad länder in med hjälp av ett 

frågeformulär. Genom dessa frågor vill man ta reda på vad eleverna lyfter fram som relevanta 

erfarenheter, intressen, framtidsplaner samt uppfattningar om och attityder till naturvetenskap, 

teknologi, miljöfrågor, forskning och forskare. (Sjøberg 2004, s. 358). 

På frågan om vad svenska elever skulle vilja lära sig mer om skiljer det sig väldigt mycket 

mellan tjejer och killar. Jag presenterar här de tre populäraste svaren för killar respektive 

tjejer. Killarna vill lära sig mer om: Hur det känns att vara tyngdlös i rymden, hur 

atombomben fungerar och explosiva kemikalier.(Sjøberg 2004 s. 366) Tejerna däremot vill 

lära sig mer om: Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna kan betyda, hur man ska 

träna för att få en vältrimmad och stark kropp samt vad vi vet om HIV/AIDS och hur det kan 

bekämpas.(Sjøberg 2004, s. 367) På frågan på vad elever inte vill lära sig mer om svarar de, 

sammantaget killar och tjejer: Optiska instrument och hur de fungerar, Atomer och molekyler 

samt ekologiskt jordbruk som inte använder bekämpningsmedel eller konstgödsel. (Sjøberg 

2004, s. 368) 

Metod 

Jag är intresserad av att ta reda på hur NTA påverkat intresset för naturvetenskap och teknik 

hos elever. För att ta reda på det har jag valt ut två klasser i år 9. En av klasserna har arbetat 

                                                 
1
 Relevance of science education 
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med NTA medan den andra inte har det. I varje klass har jag intervjuat tre stycken elever och 

låtit de resterande eleverna ställa upp i en enkätundersökning. Intervjuformen som använts 

under arbetet är en semistrukturerad. Enkäten är en mycket enkel enkät med tre slutna frågor 

samt en rangordningsfråga. Se bilaga 1. Valet hamnade på elever i årskurs nio eftersom de 

står inför deras val av gymnasieutbildning. Två klasser undersöktes, en klass där man arbetat 

med NTA och en där man inte arbetat med NTA. När jag träffade respondenterna redogjorde 

jag syftet med intervjun och frågade om jag fick banda intervjun. Ingen av respondenterna 

hade något emot detta. Jag var nog att påpeka att deras namn fingeras. Jag valde att ge dem 

riktiga namn istället för exempelvis Elev A, Elev B etc. Intervjuerna transkriberades och 

används som grund i analysen. 

Med tanke på att antalet respondenterna bara är sex stycken och att tiden för detta arbete varit 

tämligen begränsad har en enklare enkät utförts bland de elever i klassen som inte 

intervjuades. Men för att kunna dra några riktiga slutsatser bör en mer omfattande 

undersökning genomföras på fler skolor och med fler elever.  

Kvalitativ forskning 

I min studie valde jag den kvalitativa forskningsintervjun som metod eftersom jag vill ta reda 

på elevers uppfattningar inom det aktuella ämnet. Kvalitativa forskningsintervjuer utmärks av 

att man ställer raka frågor och får komplexa och innehållsrika svar. (Trost, 2005) 

Intervjupersonen får möjligheten att beskriva situationen ur sitt eget perspektiv och med egna 

ord. (Kvale, 1997) 

Fenomenografi 

Undersökningen har skett med ett fenomenografiskt förhållningssätt. Inom fenomenografin 

försöker man beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor. Det här innebär 

man är ute efter innebörder istället för förklaringar, frekvenser eller samband. 

Sammanfattningsvis kan det förklaras med att man som forskare är ute efter att beskriva hur 

något framstår för människor och inte hur något egentligen är. (Larsson, 1986, s. 13) 

Typer av forskningsintervjuer 

Forskningsintervjuer kan delas in i tre olika former: strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade. (Bryman, 2001) I de strukturerade har man som intervjuare stor kontroll över 

vad som ska besvaras och kan liknas vid en enkät, en muntlig sådan. (Bryman. 2001) I det 
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semistrukturerade fallet finns en viss struktur i form av teman och frågeställningar som ska 

behandlas. En intervjuguide används. (Bryman, 2001) Intervjuguiden behöver nödvändigtvis 

inte innehålla konkreta frågeställningar. Intervjuguiden behöver inte heller följas i en bestämd 

följd. Intervjusituationen avgör hur upplägget kommer att se ut. Det ostrukturerade fallet kan 

jämföras med ett samtal där intervjupersonen ger sin syn och berättar. (Bryman, 2001) Ett 

exempel på en ostrukturerad intervju kan vara att man ber någon att berätta om sin barndom, 

eller sitt arbete. 

Enkäter 

Vid utformningen av en enkät är det viktigt att veta vad man vill ha svar på och utforma 

frågorna efter det. I attitydundersökningar är det vanligt att man ger ett påstående följt av fem 

stycken svarsalternativ som till exempel kan se ut så här: Håller helt och hållet med, håller 

delvis med, vet inte/har ingen åsikt, tar delvis avstånd och tar helt och hållet avstånd. Den här 

skalan kallas en Likertskala. (Bryman, 2001) Detta är ett exempel på slutna frågor där 

respondenten inte har någon möjlighet att med egna ord besvara frågorna. Andra exempel på 

slutna frågor kan vara personliga faktafrågor, faktafrågor om andra personer. (Bryman, 2001) 

I faktafrågorna är det inte lika vanligt med Likertskalan. Det skulle låta lite konstigt med: 

Är du kvinna?    Håller helt och hållet med, håller delvis med… 

Slutna frågor har fördelarna att de är lätta att sammanställa och att respondenten redan har 

färdiga svarsalternativ som gör att denne inte behöver fundera på vad frågan egentligen 

handlar om. Enkäten går dessutom mycket snabbare att besvara med slutna frågor vilket ofta 

medför en högre svarsfrekvens. Några nackdelar med slutna frågor är att respondenten inte 

passar in i något av svarsalternativen. Detta kan lösas med ett alternativ som kallas övrigt eller 

annat där respondenten får ange vad som menas med det. En enkät med många frågor där 

svarsalternativen inte passar respondenten kan verka irriterande och på så sätt ge upphov till 

ett opersonligt och felaktigt resultat och en låg svarsfrekvens. 

Jan Trost tar i boken Enkätboken upp några vanliga fel som bör undvikas vid utformningen av 

frågorna i en enkät. Ett vanligt fel är att en frågeställning innehåller två eller flera frågor i en. 

Det är speciellt viktigt att dela upp frågorna om man har slutna svarsalternativ. Respondenten 

kan ha skilja åsikter i de frågor som bakats ihop till en enda. Frågor bör formuleras med ett så 

vardagligt språk som möjligt. Det kan verka lockande att försöka låta lite professionell ibland, 

men det kan leda till missförstånd. Negationer i frågeställningar kan även det leda till 
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missförstånd. Ordet inte är ett farligt ord att använda ty det missas lätt när respondenten läser 

vilket kan leda till ett felaktigt svar. Dubbla negationer bör också undvikas. (Trost, 2007) 

Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades och jag använde mig av talspråk i största möjliga mån. Vissa ord 

har bytts ut eller fått byta ordningsföljd för att ge ett mer korrekt språkbruk. Jag har valt att 

inte redovisa pauser och andra ljud såsom skratt. Intervjuerna har lästs igenom ett flertal 

gånger för att se om det finns några gemensamma nämnare och vad som skiljer dem åt. Jag 

har helt bortsett från könsskillnader i den här undersökningen. Intervjumaterialet har jag valt 

att redovisa som en sammanfattning av varje intervju. 

Enkäterna sammanställdes genom att räkna ihop hur många som svarat på de olika 

svarsalternativen. Två kategorier gjordes: De som arbetat med NTA och de som inte arbetat 

med NTA. Alla värden har beräknats om i procent för att kunna jämföras då antalet elever inte 

är samma i de två klasserna. 

Resultat 

Intervjudelen 

Alexandra, NTA-elev 

Alexandra är en tjej som tycker det är kul att gå i skolan. Hon tycker det går mycket bra just 

nu i skolan. På fritiden ägnar hon sig åt att spela fotboll i ett flicklag och hon går gärna på stan 

och shoppar, fikar och tittar på film med hennes kompisar. 

Alexandra tycker att idrott är det roligaste ämnet i skolan tätt följt av svenska eftersom hon 

tycker om att skriva. Hon tycker inte att fysik är speciellt roligt eftersom det är lite väl 

teoretiskt ibland. Vissa områden inom fysiken kan hon tycka vara intressanta ändå. 

”…jag vet faktiskt inte riktigt varför jag tycker fysik är tråkigt. Det är väl så mycket 

genomgångar och sånt. Jag tycker att fysiken skiftar ganska mycket, det beror mycket på vad 

vi jobbar med om det är roligt eller inte.” 

Matematik anser hon som ett ganska kul ämne men ser sig inte som speciellt begåvad inom 

det. Hon tycker dock att det är roligt att räkna i matematikboken på lektionerna. Biologi och 
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kemi är två ämnen hon anser intressanta. Biologin kommer faktiskt efter svenska på hennes 

lista över roliga ämnen. 

”Biologi kommer nog efter svenska. Det tycker jag är kul…med kroppen å så. Jag tycker det 

är kul att veta mer om sin kropp. Vad man kan göra med kroppen liksom.” 

En intressant fysiklektion ska enligt Alexandra innehålla intressanta genomgångar med mer 

bilder och att läraren visar och demonstrerar saker oftare än att bara skriva på tavlan. 

Laborationer ser hon som ett viktigt steg i att lära sig saker. 

”När jag gör en labb förstår jag mer än när man bara sitter och skriver. Då blir man lite mer 

involverad och så. ” 

På frågan om varför vi har NO-undervisning svarar hon att det är bra att veta hur saker 

fungerar, t.ex. hur kroppen fungerar inom biologin. Hon anser att det är viktigt med NO i 

skolan. På gymnasiet tänker hon läsa en så bred utbildning som möjligt. Alexandra har haft 

funderingar på att läsa natur eftersom biologi och kemi är ämnen som intresserar henne. Men 

på grund av att det är så mycket matematik så tror hon inte att hon kommer att välja det. Just 

nu lutar det mot samhällsvetenskapliga programmet eftersom hon tycker mer om att skriva 

Daniel, NTA-elev 

Daniel är en kille som är lite skoltrött för tillfället. Han anser att han klarar mer än vad han 

presterar just nu. På fritiden spelar han handboll och sitter gärna framför datorn och spelar lite 

”Battlefield 2” på kvällarna. Daniel har NO-ämnen som sina favoritämnen men biologi är inte 

så kul. Fysik tycker han är kul eftersom det är både praktiskt och teoretiskt. Men ibland är det 

lite för mycket teori och för lite laborationer vilket inte faller honom i smaken. 

”Lektioner då det bara är teori, dem gillar jag inte direkt.” 

Daniel säger att vi har NO-undervisning på grund av att den hör ihop med den tekniska 

utvecklingen, till exempel datoriseringen av samhället. 

”Teknik och fysik har ju med datorer och datorisering att göra… och ja nästan 90 % av 

sverige är ju datoriserat…eller mer. Ja väldigt mycket är datoriserat i alla fall. Det har ju 

mycket med utveckling och så att göra.” 
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På gymnasiet vill han gå på ett handbollsgymnasium som han redan sökt till. En av de 

gymnasieskolorna som har handboll som inriktning har naturvetenskapligt program vilket han 

sökt till. Om han inte kommer in på något handbollsgymnasium är det nog Matte-Data 

programmet som gäller. 

Hanna, NTA-elev 

Hanna drömmer om att bli skådespelerska en dag. Hon älskar att sjunga vilket hon gör mycket 

på fritiden. Skolan går bra och hon är nöjd med sin prestation. Hannas favoritämne är svenska 

eftersom hon tycker om att skriva berättelser. Hon hävdar även att svenska har mycket med 

teater att göra. Efter svenska kommer historia och religion och hon skulle hemskt gärna vilja 

åka tillbaka i tiden och se hur det var förr. Något tråkigaste ämne kan hon inte nämna då hon 

anser att det mesta är bra. NO tycker Hanna är intressant då hon får lära sig hur saker och ting 

fungerar, exempelvis människokroppen. 

”NO  tycker jag är intressant. Att veta hur saker fungerar. Vad alla planeter och sådant heter. 

När jag var liten älskade jag månen och om det får man ju reda på lite i fysiken. Världsbilder 

som vi höll på med förra terminen var intressant. I Kemin är det kul att veta vad det… 

ändvänds till och det andra används till och vad händer om man dricker det… Biologin tycker 

jag är väldigt intressant. Då får man veta hur man fungerar med människokroppen och var 

allting sitter.”  

 Ett område inom fysiken hon tyckte var speciellt intressant var det om världsbilder vilket till 

viss del kan förklaras med hennes intresse för historia och religion. I undervisningen tycker 

hon att läraren fångar elevernas intressen och ser till så att ingen sitter och håller på med något 

annat under tiden. Bra exempel som förklarar teorin är viktigt. På frågan om varför vi har NO-

undervisning svarar hon att man måste veta vissa saker för att klara sig i vardagen. 

”Man kan ju inte bara gå ut skolan och inte veta någonting om saker. Kemikalier till exempel 

måste man ju känna till. Om man ska städa så måste man ju veta att på trägolv ska man 

använda en speciell såpa. Man måste ju veta vad det… används till kanske och att man inte 

ska blanda vissa grejer. Och i fysiken är det ju bra att veta lite om stjärnorna och kanske 

rymden och så där. För om man inte vet någonting så kanske man inte vet vad det är uppe på 

himlen som lyser. Sen om det är någon som blir skadad till exempel så måste man ju veta hur 

man stoppar en blödning och att man inte får blanda A-blod med B-blod. Om man ska bli 

läkare är det ju jätteviktigt.” 
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 På gymnasiet tänker Hanna läsa estetiska programmet med inriktning mot teater. 
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Elever utan NTA-bakgrund 

Åsa 

Åsa tycker det går bra i skolan. Hon är nöjd den insats hon gör i studierna. På fritiden spelar 

Åsa handboll och fotboll, umgås med kompisar och hennes pojkvän. 

Idrott är det ämne som är roligast. Efter det kommer SO-ämnena och biologi. I biologin tycker 

hon det är intressant att lära sig mer om människokroppen eftersom hon har funderat lite på 

att bli sjuksköterska. Hon gillar inte matematik, men poängterar att det beror lite på vad man 

har för lärare. Bild är inte heller någon höjdare då hon inte ser någon nytta med det. Inom de 

övriga NO-ämnena tycker hon att kemi är roligare än fysik eftersom det är svårare att förstå 

fysiken än kemin. I stort tycker hon inte att NO är direkt tråkigt men inga direkta 

favoritämnen, bortsett från biologin.  

”Jag tycker bättre om kemi än fysik. Fysik tycker jag är lite svårt och… man måste ju fatta 

precis. Det är svårt att förklara hur jag tänker men det är svårare att förstå fysiken än kemin 

tycker jag. Biologin är ju intressant. Men annars känner jag inte att… wow vad kul det är 

med NO!” 

 Åsa anser att vi har NO i skolan på grund av att det är viktigt att veta hur saker runtomkring 

fungerar. En intressant fysiklektion bör vara varierande med laborationer, jobb i boken med 

frågor och att man diskuterar. 

”Det ska vara lite av varje. Lite laboration, lite läsa i boken, lite frågor att jobba med och 

inte att man sitter en hel lektion med samma sak.” 

 Genomgångar på tavlan är något hon tycker är viktigt. På gymnasiet vill Åsa gå en bred 

utbildning så hon kan fundera på vad hon vill bli under tiden och kunna läsa vidare till det. 

Helst vill hon gå på något handbollsgymnasium. Det lutar just nu mot en 

samhällsvetenskaplig utbildning med ekonomi-inriktning. 

Cecilia 

Cecilia tycker om att träffa kompisar på fritiden. Hon extrajobbar i en blomsteraffär efter 

skolan vissa dagar i veckan. Innan hon började arbeta i blomsteraffären jobbade hon extra i ett 

växthus. 
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Cecilias favoritämnen är hemkunskap och tyska. Hon tycker att hemkunskap är roligt 

eftersom det är praktiskt. Tyskan är rolig eftersom det går så bra i det. Det ämne som kommer 

längst ner på hennes lista är nog SO eftersom hon tycker att lektionerna är så lika hela tiden. 

Hon poängterar dock att det beror lite på vilket område de läser om. NO tycker hon är ganska 

kul. 

”Det är ganska kul med NO. Jag behöver ju bra betyg i biologi eftersom jag ska bli florist. 

Jag har bara G i det nu men vi har bytt lärare nu så jag vet inte riktigt vad jag får för betyg.” 

 Biologin är det ämne som är roligast och det ämne hon behöver ett högre betyg i eftersom 

hon vill bli florist. Kemin kommer efter biologin och efter kemin kommer fysiken. En 

fysiklektion som får henne intresserad är att man varierar undervisningen med teori och 

mycket praktik. Hon tror att man lär sig mer på det. 

”Det är viktigt att man får laborera mycket. Mycket praktik. Jag tror man lär sig mer på det.” 

Cecilia säger att NO undervisningen finns för att det är viktigt att vara allmänbildad. 

”Det kan ju vara bra att vara allmänbildad och om man vill jobba med till exempel kemi så 

är det ju viktigt att kunna det.” 

 Gymnasievalet är tveklöst floristutbildning. 

Gustav 

Gustav är mycket teknikintresserad och mekar gärna med mopeder och bilar samt spelar 

handboll på fritiden. Utöver mekandet gillar han även att snickra med pappa och umgås med 

kompisar. Han har mycket lätt för sig i skolan. Idrott och teknik är de ämnen som intresserar 

Gustav mest i skolan. Teknik har han mycket lätt för och tycker det är kul med motorer och 

mopeder. Fysik är också ett ämne som är intressant och som Gustav har lätt för. 

”Jag är ganska bra i fysik så jag behöver inte plugga så mycket. Jag har rätt lätt för teknik 

också. Sen tycker jag det är kul att bygga och hålla på med motorer , mopeder och bilar.” 

 Gustav tycker att musik är ett ganska meningslöst ämne av den anledningen att man varken 

lär sig sjunga eller spela instrument. Han tycker mest det handlar om gamla gubbar som 

skrivit någon symfoni. Att mycket runtomkring oss leder vidare till NO och att miljöfrågor är 
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aktuella är hans förklaring till varför vi har NO-undervisning i skolan. En lektion i fysik ska 

innehålla någon rolig laboration och lite diskussioner och inte som det är nu. 

”Inte bara såna där gamla vanliga grejer som vi gör som det är nu. Det är ju bara en massa 

gamla lärare som gjort samma sak år efter år. Det är lite tråkigt.” 

 Grupparbeten tycker han att man ska arbeta med ibland. På gymnasiet ska Gustav gå 

byggprogrammet. Han tänker söka byggprogrammet på annan ort men om han inte kommer in 

där så får det bli i den ort han bor i nu. 

 

Resultatsammanfattning för intervjudelen 

Idrott är det ämne som verkar vara roligast i skolan. När det kommer till NO så är biologi och 

teknik de ämnen som är mest uppskattade. Intresset för kemi är högre än för fysik. Eleverna 

verkar tycka att fysik är lite krångligt och för teoretiskt. Varför just biologi kommer så högt är 

att de får lära sig om människokroppen och hur man fungerar. Teknik anses som roligt 

eftersom det är praktiskt. Att ett ämne ska vara praktiskt kan vara orsaken till varför så många 

tycker att idrott är roligast. Det praktiska återkommer när de får svara på hur en lektion ska 

vara upplagd. I det här fallet handlade det om hur en intressant lektion i fysik ska se ut. Alla 

svarade att laborationer är viktigt för att lära sig. En annan viktig del i undervisningen är att 

lektionerna inte får ser ut på samma sätt hela tiden. 

Jag vågar påstå att alla elever är överens om att NO-undervisningen behövs för 

allmänbildningen. Daniel och Gustav gav två svar som båda har med samhället att göra. 

Daniel nämnde att den tekniska utvecklingen och datoriseringen är en anledning till NO-

undervisningen medan Gustav bland annat pekar på den viktiga miljöfrågan som en av 

anledningarna. 

När det kommer till gymnasievalet är det mycket spridda skurar. Två elever, Alexandra och 

Åsa, vill gå samhällsprogrammet för att skaffa sig en bred utbildning. Daniel är den enda som 

vill gå det naturvetenskapliga programmet av de intervjuade eleverna. Det bör dock tilläggas 

att Alexandra har haft funderingar på att gå natur men backar på grund av matematiken. De 

övriga, Gustav, Cecilia och Hanna tänker inte gå något studieförberedande program på 

gymnasiet. De väljer istället byggprogrammet, florsistprogrammet respektive estetiska 

programmet.   
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Resultat, enkätdel 

Den enkät som använts kan i sin helhet ses i Bilaga 1 I klassen med NTA-elever går det 24 

elever och 20 stycken deltog i undersökningen. Motsvarande siffror för den klass som inte 

arbetat med NTA är 25 elever varav 23 deltog. 

I fråga 1 fick eleverna ange hur intressant de tycker det är med NO/teknik på en skala 1-5. En 

femma motsvarar ett mycket högt intresse medan en etta betyder inget intresse över huvud 

taget. Det syns i Figur 1 att det finns en viss skillnad mellan de två grupperna. En större andel 

av eleverna säger att intresset är ganska eller till och med mycket stort hos eleverna med 

NTA-bakgrund medan de som inte arbetat med NTA visar ett mer svalt intresse. 

 

Figur 1: Elevernas intresse för NO/teknik på en skala 1-5 där 5 motsvarar ett mycket stort intresse och 1 inget 

intresse alls. 

I fråga 2 får eleverna ange hur viktigt de tycker NO-/teknik-undervisningen är i skolan i 

jämförelse med andra ämnen. De elever som arbetat med NTA verkar överlag tycka att 

undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena är av stor vikt. Samtidigt visar det sig att trots 

det svala intresset hos eleverna utan NTA verkar de ändå tycka att naturvetenskaplig 

undervisning är viktigt.  
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Figur 2: Eleverna fick ange hur viktigt det är med NO/teknik i skolan på en skala 1-5 där 5 motsvarar mycket viktigt 

och 1 inte alls viktigt. 

Den sista frågan som kommer att redovisas statistiskt handlar om huruvida eleverna kan tänka 

sig att läsa naturvetenskap eller teknik på högskola eller universitet i framtiden. Här blir det 

helt plötsligt intressant eftersom många av de elever som arbetat med NTA inte kan tänka sig 

att läsa ämnena vidare.   

 

Figur 3: Eleverna har svarat på frågan om de kan tänka sig att studera NO/teknik på högskola eller universitet. 

 

Slutligen har jag bett eleverna rangordna vilka arbetssätt de föredrar i 

undervisningssituationen. De olika arbetssätten är: Läsa i läroboken, göra övningsuppgifter, 
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grupparbete, laborationer, genomgångar och eget arbete inlämningsarbete. Båda grupperna är 

helt överens om att laborationer och genomgångar är att föredra. Att läsa i läroboken är det 

arbetssätt som är minst populärt för båda grupperna. På botten hittar vi grupparbeten och eget 

inlämningsarbete strax ovanför.  

Diskussion 

Det verkar överlag som intresset för naturvetenskap och teknik är ganska svalt bland de 

intervjuade eleverna. Jag kan tycka mig se att elever som arbetat med NTA visar lite mer 

intresse än de som inte arbetat med det. Jag grundar det på att Daniel, faktiskt har de 

naturvetenskapliga ämnena som sina favoritämnen och har sökt en naturvetenskaplig 

utbildning på gymnasiet, Alexandra har funderingar på att välja en naturvetenskaplig 

utbildning men har inte bestämt sig. Hanna talar väldigt mycket om NO och områden hon 

arbetat med utan att jag behöver fråga så mycket vilket jag uppfattar som att hon faktiskt 

tycker det är intressant. Enkäten bekräftar denna lilla skillnad i intresse hos eleverna jämfört 

med elever utan NTA-bakgrund.  

När det kommer till eleverna som inte arbetat med NTA måste jag säga att det inte skiljer så 

värst mycket från de som arbetat med NTA. Det kan lika gärna vara en ren tillfällighet att 

utfallet är som det är i NTA fallet. Jag har tidigare påpekat att resultatet inte får ses som något 

generellt utan det får stå för mitt urval av elever. Jag måste dock tillägga att ingen av de 

intervjuade tänker välja någon naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på gymnasiet. Bland 

dem som gjorde enkäten finns dock flera som kan tänka sig en eftergymnasial utbildning 

inom naturvetenskap och teknik.  

Båda grupperna är överens om att ett laborerande arbetssätt är att föredra inom den 

naturvetenskapliga undervisningen i skolan. Enkäten ger tyngt åt detta resultat då det visar att 

laborationer och genomgångar är att föredra framför grupparbeten och eget inlämningsarbete. 

Även om den här undersökningen inte tar hänsyn till könsskillnader kan jag inte låta bli att ta 

upp några saker som har med det att göra. ROSE-projektet som nämndes tidigare visar på att 

tjejer och killar har olika intressen inom NO och  teknik. Det verkar som tjejerna är mer 

intresserade av att veta hur vi människor fungerar medan killar riktar sig mot materiella saker 

såsom atombomber och kemikalier. Det ska helst smälla. Att man ska se till att elevers 

intressen och erfarenheter från vardagen tas upp i undervisningen är mycket viktigt.     
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Den här undersökningen fokuserar på elever i årskurs nio och därför måste hänsyn tas till att 

NTA faktiskt inte har funnits att tillgå så länge. Resultatet kanske är mer påtagligt om några år 

då man arbetat längre med NTA. Elever som går i de lägre klasserna nu har lärare med mer 

erfarenhet av NTA än de elever som intervjuats hade. Jag tror och hoppas att NTA är här för 

att stanna ett tag framöver. En av bristerna i detta arbete är att eleverna har haft samma NO-

lärare sinsemellan. De elever som arbetat med NTA går ju i samma klass och de elever som 

inte arbetat med NTA går alla i en annan. Detta medför ju isåfall att en enda lärare kan 

påverka en hel grupps svar. 

Vid utformningen av enkäten gjordes ett misstag då fråga två skulle formuleras. Frågan lyder: 

Är det viktigt med undervisning i NO/teknik? Här borde jag tänkt på att vara mer tydlig 

eftersom det kan ha varit svårt för eleverna att riktigt veta vad jag ville komma åt. Tanken var 

att jag ville få svar på om de tycker att de naturorienterade ämnena och teknik är viktigt i 

förhållande till övriga ämnen. 

 

Slutsats 

Slutsatsen jag kan dra utifrån de elever som deltagit i undersökningen är att NTA har varit till 

en fördel, dock knappt märkbar, när det kommer till valet av gymnasieutbildning. När det 

gäller själva intresset för naturvetenskap och teknik blir skillnaden lite större. Intresset för 

naturvetenskap och teknik visar sig vara större i NTA-fallet. Båda grupperna anser att 

NO/teknik är viktiga ämnen i skolan.  

En större och mer omfattande studie av elever i årskurs nio vore intressant eftersom mer 

generella slutsatser kan dras. Det vore även intressant att se en utvärdering av elever i klass 

nio likt den utvärdering som gjorts bland elever i årskurs sex. 

En slutsats man kan dra är att den metod jag använt mig av inte är den mest optimala för den 

här undersökningen. Jag hade nog använt mig av en större enkät istället för intervjuer om 

arbetet skulle göras igen. Resultatet i mitt arbete är dock ett resultat även om det förmodligen 

ser annorlunda ut med en annan metod. 
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Bilaga 1 

 

 

1. Hur intressant tycker Du det är med NO/teknik i skolan? 

Mycket intressant    Inte alls intressant 

 □  □ □ □ □ 

 

2. Är det viktigt med undervisning i NO/teknik? 

Mycket viktigt    Inte alls viktigt 

□  □ □ □ □ 

 

3. Kan du tänka dig att läsa naturvetenskap eller teknik på universitet eller högskola i 

framtiden? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

4. Vilka arbetssätt lär du dig mest av att arbeta med i NO/teknik-undervisningen? 

Rangordna de nedanstående arbetssätten från 1-6 där en etta betyder att Du lär dig bäst 

och en sexa att Du lär dig sämst. 

 

□ Läsa i läroboken □ Övningsuppgifter □ Grupparbeten 

□ Laborationer  □ Genomgångar □ Eget inlämningsarbete 


