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Sammanfattning 
Vi utvärderar effekterna av att ha deltagit i NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) 
under mellanstadiet (årskurs 4–6) på resultat på nationella prov och ämnesbetyg i åk 6. 
Analysen omfattar över 123 000 elever som började i årskurs 4 skolåren 2010/2011 eller 
2011/2012. Av dessa deltog drygt 23 000 i NTA under minst en termin. Hänsyn tas till 
att deltagandet i NTA inte bestäms slumpmässigt. En statistisk metod, Propensity score 
matching, väljer bland de elever som inte har deltagit i NTA ut individer som är så lika 
NTA-deltagare som möjligt, med avseende på 24 olika faktorer, rörande eleverna själva 
och deras föräldrar, samt elevernas skolor och boendekommun. Vi finner att effekten av 
att delta i NTA, i genomsnitt för biologi, fysik och kemi, är 0,78 meritpoäng på det 
nationella provet, eller 31 % av ett betygssteg (= 2,5 meritpoäng) för betygen från E till 
A. För ämnesbetygen är effekten 0,66 meritpoäng, eller 26 % av ett betygssteg. 
Skillnaden mellan de två effekterna ryms dock inom den statistiska felmarginalen. Bland 
de naturvetenskapliga ämnena är effekten störst i biologi (≈ 1) och minst inom fysik (≈ 
0,65). För matematik är NTA-effekten drygt 1 meritpoäng och för teknikämnet höjer 
NTA ämnesbetyget med 0,37 meritpoäng, eller 15 % av ett betygssteg. Flickor och 
pojkar påverkas lika av NTA men för elever med utländsk bakgrund är NTA-effekten 40 
% lägre än för elever med svensk bakgrund. Ökat deltagande i NTA höjer NTA-effekten 
med 0,12 meritpoäng per termin. NTA-lärare med lärarexamen ger dubbelt så hög effekt 
som NTA-lärare utan lärarexamen.  
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1 Introduktion 

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är ett skolutvecklingsprogram i 
naturvetenskap, teknik och matematik. NTA Skolutveckling producerar 
vetenskapligt granskade teman till barn och elever i förskola, förskoleklass och 
grundskola. Varje tema innehåller en utbildning, en lärarhandledning och 
material för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt. I NTA-programmet ingår även 
utvärdering av elevers lärande. 

NTA Skolutveckling startades 1997 på initiativ av Kungl. Vetenskaps-
akademin (KV) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin och drivs i dag som 
en ekonomisk förening. År 2020 är drygt hälften av landets kommuner 
medlemmar i NTA, samt ett trettiotal enskilda skolhuvudmän. 

Detta är den andra kvantitativa studien av effekterna av NTA på prestationer 
i grundskolan. Den första studien, dokumenterad i Mellander & Svärdh (2017) 
och Mellander & Svärdh (2018a,b), utgör en naturlig bakgrund till föreliggande 
studie. Vi inleder därför med en summering av den tidigare studien, i avsnitt 2. I 
avsnitt 3 beskriver vi sedan översiktligt hur föreliggande studie skiljer sig från 
den första studien, med avseende på studerad tidsperiod, undersökta elevgrupper 
samt dataunderlag och metod. 

Därefter, i avsnitt 4, redogör vi för de forskningsfrågor vi har försökt besvara 
i denna studie. I avsnitt 5 följer en detaljerad beskrivning av det dataunderlag 
som vi har använt i våra statistiska analyser. Våra resultat redovisas och 
kommenteras i avsnitt 6. I det sista avsnittet, avsnitt 7, sammanfattar vi rapporten 
och pekar på några angelägna frågor för vidare forskning. 
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2 Den tidigare studien av NTA:s effekter i årskurs 9 

Den tidigare studien har dokumenterats i tre artiklar: Mellander & Svärdh (2017) 
och Mellander & Svärdh (2018a,b). Utgångspunkten för studien var att år 2009 
introducerades nationella prov i de naturvetenskapliga ämnen biologi, fysik och 
kemi, i årskurs 9. Eleverna deltog vardera endast i ett av dessa nationella prov. I 
vilket ämne de genomförde provet avgjordes av Skolverket som slumpmässigt 
fördelade proven i de tre ämnena, på skolnivå. 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet ansva-
rade för konstruktionen av de nationella proven i de naturvetenskapliga ämnena. 
För att kunna följa upp utfallet av proven, hade institutionen för avsikt att samla 
in resultaten från 10 procent av eleverna. Man lyckades inte få in resultat för 10 
procent av eleverna utan fick nöja sig med 8,5 procent.3 Det innebar att man för 
skolåren 2008/2009 och 2009/2010 sammantaget fick in provresultat för knappt 
16 000 elever. 

För att dela upp de 16 000 eleverna på NTA-deltagare och elever som inte 
hade deltagit i NTA användes ett tvåstegsförfarande. I ett första steg inhämtades 
information från NTA Skolutveckling om att år 2009 tillämpades NTA i 87 av 
landets 290 kommuner. I ett andra steg kontaktades de lokala NTA-samordnarna 
i dessa kommuner och ombads klassificera eleverna i kommunens skolor med 
undervisning i årskurs 9 i fyra kategorier, efter i vilken utsträckning de hade 
deltagit i NTA. I den empiriska analysen operationaliserades sedan NTA-skolor 
som de skolor i vilka samordnarna angav att alla elever hade deltagit i NTA och 
icke-NTA-skolor motsvarades av skolor där inga elever deltagit i NTA, enligt 
samordnarna. Detta tvåstegsförfarande medförde att knappt 13 000 av de 16 000 
eleverna med resultat från de nationella proven kategoriserades som antingen 
NTA-deltagare eller icke-NTA-deltagare. Av de 13 000 utgjordes 1 100, dvs 8,5 
%, av NTA-deltagare, i stort sett jämnt fördelade på elever som genomfört 
nationella prov i biologi, fysik respektive kemi. Jämförelser mellan de sålunda 
erhållna gruppernas resultat på de nationella proven i naturvetenskapliga ämnen 
visade att NTA-deltagarnas resultat antingen inte var statistiskt säkerställt skilda 
från icke-deltagarnas (i fysik och kemi) eller statistiskt säkerställt sämre än för 
icke-deltagarna (i biologi). Inte heller jämförelser baserade på ämnesbetyg i 
årskurs 9 visade på några skillnader till NTA-deltagarnas fördel. 

För att skapa mer jämförbara grupper av NTA-deltagare och icke-deltagare 
utnyttjades bakgrundsdata om eleverna på individnivå (från Umeå universitet), 

 
3 Bortfallet berodde dels på att vissa skolor inte genomförde de nationella proven i de 
naturvetenskapliga ämnena, trots att det var obligatoriskt, dels på att vissa skolor inte skickade in 
sina resultat till Umeå universitet, trots påminnelser.  
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på skolnivå (från Skolverket) och på kommunnivå (från dåvarande SKL, numera 
SKR) med hjälp av en statistisk metod, kallad propensity score-matching. Detta 
resulterade i att vi bland de 13 000 icke-NTA-deltagarna lyckades hitta 
”syntetiska tvillingar” till 1 000 av de 1 100 NTA-deltagarna. Med en syntetisk 
tvilling menas här en elev som inte deltagit i NTA men som är mycket lik en 
NTA-deltagare i de andra observerade dimensionerna (på individ-, skol- och 
kommunnivå). 

När jämförelsen mellan NTA-deltagare och icke-NTA-deltagare istället 
baserades på de 1 000 paren av syntetiska tvillingar blev utfallet att resultaten på 
de nationella proven i fysik var signifikant högre för de elever som hade deltagit 
i NTA, jämfört med elever som inte hade deltagit. För de andra nationella proven 
fanns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan NTA-deltagare och icke-
NTA-deltagare och samma sak gällde ifråga om ämnesbetyg, för alla ämnen. 

Möjlighet fanns att genomföra några känslighetsanalyser. Dessa visade att de 
skattade effekterna av NTA inte påverkades av extra kontrollvariabler på 
individnivå: kön, utländsk bakgrund och vilket år eleven genomfört nationellt 
prov i ett av de naturvetenskapliga ämnena. Däremot visade det sig att dessa 
kontrollvariabler i varierande grad bidrog till att förklara variationen i resultat på 
nationella prov respektive ämnesbetyg. 

Ifråga om kön noterades två statistiskt säkerställda skillnader mellan flickor 
och pojkar: flickorna hade signifikant högre resultat på nationella prov i biologi 
än pojkarna och även högre ämnesbetyg i biologi. 

Elever med utländsk bakgrund – mätt med hjälp av en indikator för om eleven 
inte hade svenska som förstaspråk och undervisades i sitt modersmål – hade 
genomgående lägre resultat på nationella prov i alla de naturvetenskapliga 
ämnena, och även lägre ämnesbetyg, än inrikes födda elever. Samtliga skillnader 
var statistiskt säkerställda. Med avseende på de nationella proven i fysik var den 
negativa inverkan av utländsk bakgrund på provresultatet så stor att den 
neutraliserade den positiva effekten av NTA. 

Inga tydliga skillnader i resultat på nationella prov kunde spåras mellan de 
elever som skrev provet första året som det genomfördes, 2008/2009, jämfört 
med de elever som skrev provet året därpå. Statistiskt säkerställda skillnader 
noterades förvisso men dessa pekade åt olika håll för olika ämnen och var 
beroende av om resultaten på de nationella proven mättes i termer av provpoäng 
eller provbetyg. 
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3 Nya förutsättningar relativt den tidigare studien 

Det finns ett flertal skillnader mellan föreliggande studie och den tidigare studien 
ifråga om såväl studerad tidsperiod och elevgrupper som dataunderlaget.  

Medan undersökningspopulationen i den tidigare studien utgjordes av elever 
som gick i årskurs 9 skolåren 2008/2009 och 2009/2010 avser denna studie 
elever som gick i mellanstadiet, dvs. i årskurs 4–6, under skolåren 2010/2011–
2012/2013 eller 2011/2012–2013/2014. Två observationer kan göras med 
anledning av dessa skillnader. Att denna studie avser en senare tidsperiod 
innebär, för det första, att den genomförs när NTA är mer väletablerat, mer spritt 
och mer genomarbetat. Att effektmätningen genomförs i årskurs 6 innebär, för 
det andra, att effekterna av NTA mäts i direkt anslutning till mellanstadiet under 
vilket NTA-undervisningen i allmänhet har sin tyngdpunkt. Så var inte fallet i 
den första studien – där mättes effekten i årskurs 9, alltså tre år efter 
mellanstadiet. Båda dessa observationer indikerar att om NTA har positiva 
effekter på skolprestationer så är sannolikheten att fånga dessa effekter större i 
denna studie än i den tidigare studien. 

NTA-deltagarna i den tidigare studien identifierades på skolnivå och, därmed, 
med mätfel – vissa elever som inte hade deltagit i NTA kodades felaktigt som 
NTA-deltagare, och vice versa. Det saknades dessutom information om när de 
(förmodade) NTA-deltagarna fått ta del av NTA-undervisningen, och i vilken 
omfattning.  

I denna studie identifieras NTA-eleverna på individnivå, med hjälp av 
klasslistor. Det finns därför inga mätproblem ifråga om deltagandet – alla som i 
denna studie är kodade som NTA-deltagare har med säkerhet deltagit i 
programmet. Vad gäller när de har deltagit, vet vi också att de åtminstone har 
deltagit i mellanstadiet, under minst en termin. De kan dessutom ha deltagit i 
NTA-undervisning i förskolan och/eller lågstadiet. Ifråga om omfattningen på 
deltagandet i NTA på mellanstadiet vet vi att det är behäftat med mätfel men vi 
vet också mätfelets riktning – måttet på hur mycket en NTA-elev har deltagit i 
NTA är antingen korrekta eller så underskattar det elevens faktiska deltagande. 

Även ifråga om de skolprestationer som utnyttjas för att mäta effekterna av 
NTA är skillnaderna mellan denna studie och den tidigare till fördel för 
föreliggande undersökning. En viktig skillnad är att denna studie inkluderar 
skolprestationer i teknik – ämnesbetyg – vilket inte ingick i den tidigare studien. 
Dessutom har vi i denna studie också möjlighet att undersöka om NTA har haft 
någon inverkan på skolprestationerna i andra ämnen än biologi, fysik, kemi och 
teknik – vi har nämligen även information om resultat på nationella prov och 
ämnesbetyg för matematik, svenska och engelska. 
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När det gäller bakgrunds- och kontrollinformation så är denna studie rikare 
och mer detaljerad på individ- och kommunnivå än den tidigare studien medan 
informationen på skolnivå är ungefär densamma. 

På elevnivå hade vi i den tidigare studien endast uppgift om elevens kön och 
utländsk bakgrund. I denna studie har vi dessutom information om föräldrarnas 
utbildning och elevens tidigare studieresultat i form av nationella prov, i årskurs 
3. Vidare har vi uppgifter om NTA-lärarnas utbildning, vilket helt saknades i den 
tidigare studien. 

I föreliggande studie har informationen på kommunnivå utökats kraftigt med 
avseende på uppgifter om NTA. Med hjälp av information från NTA Skol-
utvecklings medlemsregister samt geografiska koordinater och mått på 
avstånden mellan Sveriges alla kommuner, från Kulturgeografiska institutionen 
vid Uppsala universitet, har variabler skapats som i förhållande till varje elevs 
boendekommun mäter avståndet till närmaste kommun där NTA används (vilket 
kan vara den egna kommunen) och anger i hur många år NTA har tillämpats där. 
En annan variabel anger hur många icke-NTA-kommuner som ligger mellan den 
egna kommun och närmaste NTA-kommun. Tillsammans ger dessa variabler 
möjlighet att fånga upp den geografiska spridningen av NTA på liknande sätt 
som spridningen av smittsamma sjukdomar. Det visar sig att denna analogi med 
epidemiologiska analyser på ett tydligt sätt bidrar till förklaringen av om en 
given kommun är en NTA-kommun eller inte. Med andra ord: sannolikheten att 
NTA tillämpas i en given kommun – och därmed att eleverna i kommunen får ta 
del av NTA – påverkas tydligt av i vilken utsträckning de omgivande 
kommunerna tillämpar NTA och hur länge de har gjort det.  

Att bakgrunds- och kontrollinformation är mycket rikare och mer detaljerad 
i denna studie har två viktiga fördelar. Den första är att effekterna av NTA kan 
skattas med högre precision i denna studie. Den andra fördelen är att 
möjligheterna att genomföra olika känslighetsanalyser och att studera 
effektskillnader mellan olika grupper och ”NTA-behandlingar” är mycket större 
i denna än i den tidigare studien. 

Sammantaget kan vi konstatera att förutsättningarna i denna studie är 
betydligt mer gynnsamma än i den föregående studien för att: 

• fånga eventuella effekter av NTA, 
• mäta de eventuella effekterna med hög precision, 
• undersöka hur stabila de skattade effekterna är med avseende på olika 

uppsättningar av bakgrunds- och kontrollvariabler, 
• undersöka om effekterna av NTA skiljer sig mellan olika grupper eller 

beroende på hur mycket eleverna har deltagit i NTA eller beroende på 
NTA-lärarnas utbildning. 
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4 Frågeställningar och metod 

I denna studie besvarar vi följande forskningsfrågor: 
1. Vilken är den genomsnittliga effekten av deltagande i NTA i 

mellanstadiet på nationella prov i de naturvetenskapliga ämnena i 
årskurs 6, dvs den sammantagna effekten på proven i biologi, fysik och 
kemi?  

2. Skiljer sig den genomsnittliga effekten beroende på om den mäts i termer 
av resultat på nationella prov eller i termer av ämnesbetyg? 

3. Skiljer sig effekterna på de nationella proven mellan ämnena biologi, 
fysik, kemi samt matematik och, ifråga om ämnesbetyg, mellan de 
naturvetenskapliga ämnena, matematik och teknik? 

4. Är resultaten känsliga för extra bakgrundsdata, när effekterna mäts som 
skillnader mellan NTA-deltagare och en jämförbar kontrollgrupp?4 

5. Finns det skillnader i effekter mellan flickor och pojkar? Mellan inrikes 
födda och elever med utländsk bakgrund? 

6. Spelar det någon roll för effekternas storlek hur mycket eleverna har 
deltagit i NTA? 

7. Varierar effekterna beroende på om NTA-lärarna har pedagogisk 
utbildning och/eller utbildning på universitetsnivå i något natur-
vetenskapligt ämne, matematik eller i ingenjörsvetenskap/teknik? 

8. Finns det tecken på att NTA kan ha effekter även på skolprestationer i 
andra ämnen än de naturvetenskapliga samt teknik och matematik? 

Liksom i de tidigare NTA-studierna är den metod vi använder baserad på en form 
av regressionsanalys som kallas Propensity score matching, PSM.5 Denna metod 
är utvecklad för att bestämma kausala effekter – orsakssamband – när det inte är 
möjligt att genomföra kontrollerat experiment för att fastställa behandlingens 
effekter. För att förstå hur PSM fungerar är det bra att rekapitulera hur ett 
kontrollerat experiment går till. 

I ett kontrollerat experiment får slumpen bestämma vilka i en undersöknings-
grupp som får ta del av behandlingen – som får medicinen – och vilka som inte 

 
4 Förståelsen av denna forskningsfråga underlättas om man tänker i termer av en studie för att 
fastställa effekten av ett läkemedel. Om personerna i undersökningsgruppen fördelas slumpmässigt 
på en behandlings- och en kontrollgrupp kan läkemedlets effekt beräknas som skillnaden mellan 
de genomsnittliga förändringarna i dessa två grupper. Ibland kan det dock, trots slumpningen, 
uppstå obalanser mellan behandlings- och kontrollgrupp, tex. Ifråga om ålder eller levnads-
förhållanden. Man kan då vilja ta hänsyn till dessa skillnader när effekten beräknats. Vår 
forskningsfråga handlar om detta problem även om kontrollgruppen i vårt fall inte skapas med 
slumpens hjälp utan med den metod som beskrivs nedan. 
5 Mera precist används logistisk regression vid PSM; se Guo and Fraser (2010) för en närmare 
beskrivning. 
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får ta del av den – utan istället får sockerpiller. Den slumpmässiga tilldelningen 
av medicin innebär att i genomsnitt kommer den enda statistiskt säkerställda 
skillnaden mellan behandlingsgruppen – de som fick medicinen – och kontroll-
gruppen – de som fick sockerpiller – att vara just om de fick medicinen eller inte. 
Det innebär att det blir mycket enkelt att bestämma medicinens (kausala) effekt. 
Säg att medicinen syftar till att sänka blodtrycket. Medicinens effekt kan då 
fastställas genom att den genomsnittliga skillnaden i blodtrycket i behandlings-
gruppen, i förhållande till före experimentet, jämförs med motsvarande skillnad 
i jämförelsegruppen. 

Av denna beskrivning kan man dra slutsatsen att om man inte har möjlighet 
att genomföra ett kontrollerat experiment ska man försöka bestämma 
behandlings- och kontrollgrupperna på ett sådant sätt att, i genomsnitt, individer 
i de två grupperna endast skiljer sig med avseende på om de har fått ta del av 
behandlingen eller inte. Detta är just vad PSM gör. Huvudprincipen att 
behandlingsgruppen tas för given och att man bland de icke-behandlade söker 
efter ”syntetiska tvillingar” till de behandlade, dvs individer som är så lika de 
behandlade som möjligt, bortsett ifrån att de inte har fått medicinen. Metoden 
kan modifieras genom att tillåta förändringar i behandlingsgruppen – då uteslutes 
behandlade individer som det är svårt att hitta (tillräckligt) bra syntetiska 
tvillingar till. I allmänhet tillämpas den modifierade varianten av PSM och det 
har även vi gjort. 

Samtidigt som denna förenklade beskrivning av PSM är lätt att förstå är det 
inte svårt att inse att det finns komplikationer. Den första frågan är: hur ska 
”tillräckligt lika” behandlings- och jämförelseindivider definieras och mätas? 
Eftersom människor är mångdimensionella varelser måste ”likhetsmåttet” 
innefatta ett flertal olika faktorer. Vilka faktorer, och ska dessa vägas samman? 
Svaret är: alla faktorer som kan tänkas påverka att en elev får ta del av NTA-
undervisning ska inkluderas och dessa faktorer ska vägas samman på ett sådant 
sätt att man maximerar sannolikheten att få den fördelning av NTA på deltagare 
och icke-deltagare som man faktiskt observerar i sina data. Den stora utmaningen 
här är inte att tillgodose sammanvägningsprincipen – det sköter väletablerade 
statistiska algoritmer. Svårigheten ligger istället i att se till att införskaffa data 
som täcker in alla faktorer som kan tänkas påverka att en elev får ta del av NTA.6 

Särskilt svårt att tillgodose kravet på data är det om det finns relevanta 
faktorer som är svåra att mäta. Som exempel skulle man kunna tänka sig att en 
elevs ambitioner och önskningar kan påverka om hen söker sig till skolor som 
deltar i NTA. Det skulle ställa till problem eftersom sådan information i 

 
6 För en diskussion om betydelsen av att inkludera alla faktorer som påverkar om man får ta del av 
behandlingen, se Guo and Fraser (2010). 
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allmänhet inte är tillgänglig. Ofta finns det dock möjlighet att konstruera 
indirekta mått. I det aktuella exemplet kan information om vilken utbildning 
elevens föräldrar har vara till nytta. 

Var NTA används bestäms i huvudsak på kommunnivå. Det är kommuner 
som kan bli medlemmar i NTA Skolutveckling, jämte huvudmän för enskilda 
skolor, och därmed möjliggöra användning av NTA. Givet medlemskap i NTA 
Skolutveckling spelar också variabler på skolnivå roll: skolhuvudmannen eller 
rektorer kan fatta beslut om huruvida NTA ska utnyttjas av enskilda skolor.7  

Givet att tillgängligheten till NTA bestäms på kommun- och skolnivå, är det 
framför allt variabler på kommun- och skolnivå som är av intresse vid PSM-
analysen. Variabler på dessa nivåer är i allmänhet inte svåra att mäta, även om 
det naturligtvis finns undantag, exempelvis ”skolanda”. Dessutom kan det inte 
uteslutas att det kan finnas faktorer på individnivå som spelar roll för om en elev 
får ta del av NTA eller inte. I nästa avsnitt beskriver vi närmare vilka data vi har 
utnyttjat på kommun-, skol- och individnivå och vi diskuterar också hur vi har 
tagit hänsyn till att vissa elever byter skolor och flyttar mellan kommuner. 

PSM-analysen baseras på data som är avser tiden före elevernas mellan-
stadieår, dvs innan behandlingen – NTA-deltagande i mellanstadiet – kan ha 
påbörjats. I PSM-analysen används dessa data som ”förklaringsvariabler” i en 
regressionsmodell där variabeln som förklaras är 1 för elever som (senare) har 
deltagit i NTA och 0 för elever som inte har deltagit. PSM-analysen genererar 
en sannolikhet för varje elev – ett propensity score – för att hen har deltagit i 
NTA, givet hens värden på förklaringsvariablerna. Även elever som faktiskt har 
deltagit får alltså ett propensity score. Detta propensity score utgör den samman-
vägning av inflytandet av olika faktorer på NTA-deltagandet som diskuterades 
ovan. 

Genom att para ihop NTA-deltagare och icke-deltagare som har (nästan) lika 
propensity score skapar vi en jämförelsegrupp av icke-NTA-deltagare som har 
den egenskapen att de, i princip, skiljer sig från (åtminstone) en NTA-deltagare 
bara genom att de inte har deltagit i NTA. Det är dessa individer som sägs utgöra 
syntetiska tvillingar till minst en NTA-deltagare vardera. En icke-deltagare kan 
utgöra syntetisk tvilling till flera NTA-deltagare. 

För vissa NTA-deltagare har vi inte hittat icke-deltagare med propensity 
scores som ligger ”tillräckligt” nära. Det rör framför allt NTA-deltagare med 
propensity scores nära 1. I de fall där avstånden har varit som störst har vi valt 
utesluta de motsvarande NTA-deltagarna från den efterföljande effektanalysen. 

 
7 Om NTA finns tillgängligt på en skola kan enskilda lärare på den skolan ofta påverka om de ska 
arbeta med NTA eller inte. 
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När PSM-analysen är avslutad erhålles svaret på forskningsfråga 1 genom att 
vi beräknar skillnaden mellan de genomsnittliga skolprestationerna – betyg på 
nationellt prov eller ämnesbetyg – i behandlingsgruppen (NTA-deltagarna) och 
jämförelsegruppen, dvs de syntetiska tvillingarna, och testar om skillnaden är 
statistiskt säkerställd. Forskningsfrågorna 2–4 samt 8 besvaras med hjälp av 
(ytterligare) regressionsanalyser baserade på NTA-deltagarna i behandlings-
gruppen och deras syntetiska tvillingar, med betyg på nationella prov eller 
ämnesbetyg som beroende variabel och en binär NTA-indikator samt kontroll-
faktorer som förklaringsvariabler. Frågorna i punkt 5 besvaras med regressions-
analyser där NTA tillåts ha olika effekter på flickor och pojkar respektive elever 
med utländsk bakgrund och inrikes födda elever. Forskningsfrågorna 6–7, 
slutligen, besvaras genom att (den binära) indikatorn för om en elev deltagit i 
NTA eller inte ersätts med kategorivariabler för olika mängd deltagande i NTA, 
respektive olika utbildningsinriktningar hos NTA-lärarna. 
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5 Dataunderlag 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har bestämt det empiriska underlag som våra 
statistiska analyser baseras på. Den information som vi har haft tillgång till 
utgörs av data insamlade av NTA Skolutveckling, registerdata från Statistiska 
centralbyrån (SCB) samt statistik på kommun- och skolnivå. 

5.1 Urvalet av elever 
Utgångspunkten för vårt urval av elever är dels den insamling av information om 
NTA-undervisning som har genomförts av NTA Skolutveckling under kalender-
åren 2011–2014, dels det faktum att nationella prov i de naturvetenskapliga 
ämnena i årskurs 6 endast har genomförts vid två tillfällen: under vårterminen 
2013 och under vårterminen 2014. Med denna utgångspunkt är det naturligt att 
inskränka analysen till elever som gick i årskurs 4 under läsåren 2010/2011 resp. 
2011/2012. Dessa elever genomförde nationella prov i de naturvetenskapliga 
ämnena under vårterminerna på läsåren 2012/2013 resp. 2013/2014. För den 
förra gruppen finns det information om NTA-undervisning under 5 terminer – 
vårterminen under skolåret 2010/2011 samt hela läsåren 2011/2012 och 
2012/2013 – medan det för den senare gruppen finns information om NTA-
undervisning för samtliga sex terminer i årskurs 4–6  

Enligt det underlag vi fått från SCB gick totalt 94 753 elever i årskurs 4 under 
läsåret 2010/11 och 95 989 under läsåret 2011/12, sammantaget 190 742 elever. 
Av olika skäl är det dock endast drygt två tredjedelar av dessa som inkluderas i 
den empiriska analysen. Vi redogör här för skälen till detta och redovisar också, 
i Tabell 1, hur stora minskningar av antalet observationer som de olika 
begränsningarna i data medför. 

Till att börja med saknade 3 974 och 2 133 elever personnummer eller uppgift 
om födelseår bland dem som gick i årskurs 4 läsåret 2010/2011 respektive 
2011/2012. Detta innebär att SCB inte kan ta fram bakgrundsinformation om 
dessa elever, varför vi måste utelämna dem från den statistiska analysen.8  

Vi har också tagit bort elever som saknar skolkod9 för någon av årskurserna 
4–6, eftersom vi inte har fullständig information för dessa elever – utan skolkod 
vet vi inte någonting om den skola eleven gick i. Detta bortfall, som endast 
förekommer bland elever som inte har deltagit i NTA, minskar urvalet med 7 765 
elever. Detta bortfall är störst i den yngre åldersgruppen – elever födda år 2001 
– där det uppgår till 6 246 elever. Skälet är att dessa elever påverkades av en 

 
8 Det finns redan här anledning att påpeka att vi som forskare aldrig får ta del av några 
personnummer, varken för elever eller lärare. Mer om detta nedan. 
9 Skolkoden är den kod som tillämpas i SCB:s registerdata för att unikt identifiera enskilda skolor. 
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omläggning i SCB:s skolklassificering som ägde rum 2013: skolkoderna byttes 
ut mot s.k. skolenhetskoder. En del skolenhetskoder saknar motsvarighet bland 
de tidigare skolkoderna vilket medför att det blir omöjligt att veta om eleverna 
har bytt skola eller gått kvar i samma skola i mellanstadiet. 

Därefter har vi lagt på två begränsningar som inte beror på fel i grunddata 
utan på att vi vill försäkra oss om att de resultat vi tar fram är representativa, dvs 
hänför sig till typiska elever. Den första begränsningen är att vi bara inkluderar 
elever med normal studieålder i vårt urval, dvs elever födda år 2000 för de som 
gick i årskurs 4 år 2010/2011 respektive elever födda 2001 för de som gick 
årskurs 4 2011/2012. Detta minskar urvalen med 1 365 respektive 3 109 elever, 
jfr Tabell 1. Den andra begränsningen är att vi utesluter elever som delar ”skol-
historia” under mellanstadiet med färre än 10 elever.10 Med skolhistoria menar 
vi här vilka skolor eleven har gått på under åk 4–6 (oavsett i vilken ordning hen 
har varit inskriven vid dem). Skälet är att vi vill undvika elever med mycket 
speciell, avvikande, skolhistoria eftersom de kan skapa problem i den statistiska 
analysen.11  Denna begränsning medför en förhållandevis kraftig reduktion av 
elevurvalet: med 14 340 och 13 035 bland elever födda år 2000 respektive år 
2001.12 

I nästa steg väljer vi bort de elever som har bytt boendekommun under åk 4–
6. Boendekommunen är den viktigaste bestämningsfaktorn för deltagande i 
NTA. Detta beror på att deltagande i NTA förutsätter medlemskap i NTA 
Skolutveckling och kommuner är medlemmar, i egenskap av huvudmän för de 
kommunala skolorna. En elev som bor i en och samma kommun under hela 
mellanstadiet och går i kommunal skola kan få möjlighet att delta i NTA genom 
att kommunen sedan tidigare är medlem i NTA Skolutveckling, genom att 
kommunen blir medlem under tiden som eleven går i mellanstadiet, eller genom 
att eleven flyttar från en kommun som inte är medlem till en kommun som har 
medlemskap. Det sista alternativet innebär att eleven själv påverkar sitt 
deltagande, vilket är något vi vill undvika. Man kan återigen jämföra med ett 
medicinskt experiment – där vill man inte att patienterna själva ska kunna 
bestämma om de får medicinen eller inte utan detta bestäms utom räckhåll för 
patienten, av undersökningsledaren eller av slumpen. Uteslutning av de elever 
som bytt bostadskommun begränsar urvalet med ytterligare 1 288 + 4 434 = 
5 722 elever. 

 
10 Uttrycken ”mellanstadiet” och årskurs 4–6 används här som synonymer. 
11 Med ett engelskt uttryck: de kan utgöra ”outliers”. 
12 Det kan noteras att minskningarna är så pass stora trots att vi inte har brytt oss om i vilken 
ordning eleverna har gått på de olika skolorna. Elev 1 som gick på skola A i årskurs 4, skola B i 
årskurs 5 och skola C i årskurs 6 jämställs således med elev 2 som gick på skola C i årkurs 4, skola 
B i årskurs 5 och skola A i årskurs 6. 
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Vi begränsar även urvalet till de elever som har resultat på nationella prov i 
åk 3 och 6. Att vi ställer krav på att det ska finnas resultat på nationella prov i åk 
3 beror på att dessa resultat utgör viktig kontrollinformation när vi analyserar hur 
NTA påverkar resultaten på nationella prov i åk 6 – det finns ett positivt samband 
mellan provresultaten i de två årskurserna. Denna restriktion minskar urvalet 
med 10 550 elever.  

Slutligen saknar knappt 700 elever per kohort data på föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund och för ett mycket litet antal elever (95) saknas det uppgift om 
andelen godkända elever i åk 9 i boendekommunen.13  

Efter att hänsyn tagits till alla de begränsningar som vi har lagt på vårt 
dataunderlag omfattar detta 127 316 elever, eller två tredjedelar av de elever som 
gick i årskurs 4 under skolåren 2010/2011 och 2011/2012, jfr Tabell 1. 

 
Tabell 1: Antal elever som efter pålagda restriktioner ingår i den empiriska analysen, 
           med utgångspunkt i antalet elever i åk 4 skolåren 2010/2011 och 2011/2012 
  2010/2011 2011/2012    Totalt 
Elever i åk 4 94 753 95 989 190 742 
Elever som saknar personnummer (lopnr) –332 –318 –650 
Uppgift om födelseår saknas –3 642 –1 815 –5 457 
Elever som saknar skolkod för åk4/åk5/åk6 –1 519 –6 246 –7 765 
Elever som inte har normal studieålder –1 365 –3 109 –4 474 
Elever som delar skolhistoria 
(skolkombinationer) med färre än 10 andra 
elever –14 340 –13 035 –27 375 
Elever som inte bott i samma kommun i åk 
4–6 eller saknar kommunkod –1 288 –4 434 –5 722 
Elever som saknar resultat på NP åk 3 
sv/sva och ma 1 –2 503 –2 555 –5 058 
Elever utan resultat på NP i biologi, fysik, 
eller kemi i åk 6  –2 584 –2 908 –5 492 

Elever som saknar data för föräldrars 
utbildning –676 –662 –1 338 
Elever för vilka data saknas om 
kommunens andel godkända elever i åk 9 –54 –41 –95 

Antal elever som ingår i den empiriska 
analysen 66 450 60 866 127 316 

1 NP = nationella prov, sv = svenska, sva = svenska som andraspråk, ma = matematik.  

 
13 Den sistnämnda variabeln används som kontrollvariabel på kommunnivå, för att indikera hur 
framgångsrikt kommunens grundskoleväsen är. 



Effekter av NTA på skolprestationer i årskurs 6 15 

5.2 Data om NTA-användning 
Den datainsamling som NTA Skolutveckling har genomfört baseras på termins-
visa klasslistor, avseende NTA-undervisning. Av klasslistorna framgår person-
nummer för de deltagande eleverna och för NTA-läraren, samt vilket NTA-tema 
som har använts i undervisningen. Det är viktigt att påpeka att dessa uppgifter 
behandlades med hög sekretess på NTA Skolutveckling och att vi forskare inte 
har fått ta del av personnummer på varken elever eller lärare – i de data som vi 
har använt har personnumren ersatts med slumpmässigt genererade löpnummer. 

Av Tabell 2 framgår hur de 66 450 elever födda år 2000 och de 60 866 elever 
födda 2001 fördelar sig på elever som har, respektive inte har, deltagit i NTA. 
Som framgår av tabellen är det totalt sett 18,3 procent av eleverna i vårt urval 
som har deltagit i NTA. Det är en låg andel, med tanke på att år 2010, dvs. året 
innan NTA Skolutveckling startade sin insamling av data över användningen av 
NTA, var 124 av landets 290 kommuner (43 %) medlemmar i NTA Skolutveck-
ling. 

 
Tabell 2: Elever som har, respektive inte har, deltagit i NTA, per kohort 
  2000 2001         Totalt 
Elevkategori Antal  % Antal       %      Antal    % 
Deltagit i NTA 11 855 17,8 11 496 18,9 23 351 18,3 
Ej deltagit i NTA 54 595 82,2 49 370 81,1 103 965 81,7 
Summa 66 450 100 60 866 100 127 316 100 

 
Det visar sig också att bortfallet var relativt stort i NTA Skolutvecklings 
datainsamling. Den viktigaste förklaringen är att det olyckligtvis förefaller som 
om långt ifrån alla skolhuvudmän fick klart för sig att de analyser som vi forskare 
genomför uteslutande baserar sig på avidentifierade data.14 Detta missförstånd 
gjorde att många av dem tackade nej till att delta i NTA Skolutvecklings 
datainsamling av juridiska skäl, rörande personlig integritet och sekretess. 

I Tabell 3 har vi beräknat bortfallet i relation till antalet medlemmar i NTA 
Skolutveckling år 2010, dvs året innan datainsamlingen inleddes. Eftersom 
antalet medlemmar växer kontinuerligt över tid innebär detta beräkningssätt att 
bortfallet underskattas. Likväl uppgår det till drygt 36 procent, totalt sett. 

 
14 Den helt korrekta termen är pseudonymiserade data vilket innebär data där enskilda personer 
kan identifieras med hjälp av nycklar som översätter de slumpmässiga löpnumren till 
personnummer. En sådan nyckel finns hos statistiska centralbyrån, SCB, men den lämnas inte ut 
till någon. SCB använder nycklarna uteslutande för att kunna matcha informationen som NTA 
Skolutveckling har samlat in med registerdata om elevernas familjebakgrund, skola och boende. 
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Under andra omständigheter skulle ett bortfall av den här storleksordningen 
inge oro för risk för systematiska fel i de skattade effekterna av NTA. Men det 
finns bara anledning till sådan oro om NTA-undervisningen bland de skolor som 
inte deltog i datainsamlingen skiljer sig på ett systematiskt sätt från NTA-
undervisningen bland dem som deltog. I det här fallet finns det inga skäl att anta 
det. För det första är NTA-undervisningen i stor utsträckning ”standardiserad” 
genom de utförliga handledningar och manualer som finns för alla NTA-teman. 
För det andra baserades inte bortfallet på själva NTA-undervisningen utan på 
juridiska skäl, som nämnts ovan. 

 
Tabell 3: Bortfall i NTA Skolutvecklings datainsamling, i förhållande till 
               antalet medlemmar i NTA Skolutveckling år 2010 

 
Medlemmar i 
NTA Skolut-

veckling 2010      

Deltagare i NTA 
Skolutvecklings 

datainsamling Bortfall 
      Antal    % 
Kommuner 124 80 44 35,5 
Enskilda 16 9 7 43,8 
Summa 140 89 51 36,4 

 
Även bland de skolor som deltog i datainsamlingen finns ett partiellt bortfall i så 
motto att vissa skolor inte deltog i datainsamlingen vid samtliga tillfällen som 
den genomfördes. NTA Skolutveckling gick ut med uppmaningar till skolhuvud-
männen varje termin från och med vårterminen skolåret 2010/2011 om att de 
skulle skicka in sina klasslistor. Tyvärr var det många skolor som inte följde 
dessa uppmaningar utan bara skickade för en termin, ofta den första terminen, 
enligt vad NTA Skolutveckling kan bedöma. Detta partiella bortfall innebär att 
medan frågan om en elev har deltagit i NTA besvaras med god precision i våra 
data ger de en systematisk underskattning av hur mycket de har deltagit.  

På grund av det partiella bortfallet har vi valt att använda två mått på 
elevernas deltagande i NTA. Det första måttet anger om eleven haft minst ett 
NTA-tema under sin mellanstadietid eller inte. Det andra måttet utgör en 
uppskattning av elevens deltagande i NTA, i antal terminer. Uppskattningen 
innehåller två komponenter. 

Den första komponenten är de uppgifter om deltagande som har kommit NTA 
skolutveckling tillhanda. Dessa utgör ett ”golv” för elevernas deltagande. 

Den andra komponenten – som utgör ett ”tak” för elevernas deltagande – 
baseras på den tid som de respektive skolhuvudmännen har varit medlemmar i 
NTA Skolutveckling, justerat för elevens födelseår. En elev som har deltagit i 
NTA och gått i en skola vars huvudman var medlem i NTA Skolutveckling under 
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hela den period då NTA Skolutvecklings datainsamling pågick, dvs. åren 2011–
2014, tilldelas ett ”takvärde” motsvarande maximalt deltagande i NTA. Vad som 
utgör maximalt deltagande beror på elevens födelseår. Elever födda år 2000 kan 
maximalt ha deltagit fem terminer i årskurs 4–6, eftersom datainsamlingen för 
dessa elever påbörjades under vårterminen i årskurs 4. Elever födda år 2001 kan 
däremot ha deltagit maximalt sex terminer, eftersom datainsamlingen för deras 
del påbörjades under höstterminen i årskurs 4. För elever vars skolhuvudmän 
inte varit medlemmar i NTA skolutveckling under hela perioden 2011–2014 
minskas takvärdet med motsvarande antal år. Om, exempelvis, medlemsskapet 
var begränsat till 2012–2014, minskas takvärdet med två terminer, osv. 

Uppskattningen av antalet terminer som eleverna har deltagit i NTA bestäms 
som genomsnittet av golvvärdet och takvärdet, avrundat till närmaste halva 
termin. Golvvärdet och takvärdet tilldelas alltså samma vikt i sammanvägningen. 
Skälet är att vi saknar kunskap om vilket av dem som ligger närmast det faktiska 
värdena för elevernas deltagande i NTA. Den sammanvägda variabeln kallar vi 
NTA-terminer* där tecknet * anger att det är ett uppskattat värde. 

I Tabell 4 redovisas vad variabeln NTA-terminer* innebär för NTA-elevernas 
fördelning över tre kategorier av NTA-deltagande: minst en och högst två 
terminer, mer än två men högst fyra terminer samt mer än fyra men högst sex 
terminer. Av tabellen framgår att eleverna, enligt våra uppskattningar, antingen 
har deltagit i NTA under tre till fyra terminer (50,3 %) eller fem till sex terminer 
(49,0 %). Ett försumbart antal (148 stycken) har deltagit högst två terminer. 

Hur stor effekten är av att ha deltagit i NTA beror naturligtvis inte bara på 
hur länge man har deltagit utan också på hur undervisningen har gått till. Som 
nämnts ovan är NTA-temana och den motsvarande undervisningen i hög 
utsträckning standardiserade vilket inte lämnar något större utrymme för 
variation i uppläggningen av undervisningen. Däremot är det rimligt att tro att 
det kan finnas variation i NTA-lärarnas förmåga att hantera aspekter på undervis-
ningen som inte kan standardiseras – exempelvis elevernas frågor – och att den 
variationen kan bero på lärarnas utbildningsbakgrund. Av detta skäl visar Tabell 
4 även hur NTA-eleverna fördelar sig med avseende på om de har haft en NTA-
lärare med eller utan utbildning i naturvetenskap eller teknik på universitetsnivå. 
Tabellen visar att medan mindre än hälften (41%) av eleverna har haft NTA-
lärare med utbildning i något naturvetenskapligt ämne eller i teknik eller 
matematik så har i stort sett alla NTA-lärarna formell pedagogisk utbildning, 
dvs. lärarexamen. 
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Tabell 4: Fördelning av NTA-elever över antal terminer de deltagit i NTA 
               samt över deras NTA-lärares utbildning i naturvetenskap, teknik 
               eller matematik respektive pedagogik 
 

  2000 2001 Totalt  
 Antal % Antal % Antal % 

NTA-undervisning, terminer       
NTA-elever högst 2 terminer 40 0,3 108 0,9 148 0,6 
NTA-elever högst 4 terminer 6 119 51,6 5 638 49,0 11 757 50,3 
NTA-elever högst 6 terminer 5 696 48,1 5 750 50,0 11 446 49,0 
Summa 11 855 100,0 11 496 100,0 23 351 100,0 
NO/teknik/matematik-
utbildning             
NTA-elever med lärare som 
har NO/teknik/matematik-
utbildning 4 953 41,8 4 589 39,9 9 542 40,9 
NTA-elever med lärare som 
saknar NO/teknik/matematik-
utbildning 6 902 58,2 6 907 60,1 13 809 59,1 

Summa 11 855 100,0 11 496 100,0 23 351 100,0 

Pedagogisk utbildning       
NTA-elever med lärare som 
har formell pedagogisk 
utbildning 10 141 85,5 9 748 84,8 19 889 85,2 
NTA-elever med lärare som 
saknar formell pedagogisk 
utbildning 1 714 14,5 1 748 15,2 3 462 14,8 
Summa 11 855 100,0 11 496 100,0 23 351 100,0 

Not: Eftersom NTA-terminer* är ett uppskattat värde kan det anta värden som inte är heltal, till 
skillnad från det faktiska antalet terminer som eleverna deltagit i NTA. 

 

5.3 Registerdata på individnivå (elevnivå) från SCB 
Statistikmyndigheten SCB har försett oss med omfattande information om alla 
elever i svensk skola i årskurs 3–6 för läsåret 2009/2010 fram till läsåret 
2013/2014. Informationen omfattar både uppgifter om elevernas skolprestationer 
och deras familjebakgrund, födelseland, bostadsort samt skolorna de har gått på. 

5.3.1 Elevdata på skolprestationer 

De effekter av NTA som vår studie syftar till att fastställa mäts i termer av två 
typer av skolprestationer, eller utfallsvariabler: resultat på nationella prov i 
årskurs 6 och ämnesbetyg i årskurs 6. Deskriptiv statistik för dessa 
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utfallsvariabler, uppdelade på elever som har, respektive inte har, deltagit i NTA 
redovisas i Tabell 5. 

 
Tabell 5: Utfallsvariabler som används för att mäta effekterna av NTA 

  NTA-deltagare Icke NTA-elever Genomsnittlig 
skillnad 

  Antal 
Medel-

värde 
Std.-

fel. Antal 
Medel-

värde 
Std.- 

fel Diff1   
Std.-

fel 
Primära 
utfallsvariabler         
Betyg på nationellt 
prov i åk 6 i biologi 7870 12,88 3,99 35 103 12,85 4,07 0,03 0,051 
Betyg på nationellt 
prov i åk 6 i fysik 7983 12,97 3,73 35 100 13,06 3,60 -0,09** 0,045 
Betyg på nationellt 
prov i åk 6 i kemi 7498 13,12 3,83 33 762 13,15 3,89 -0,03 0,049 
Betyg på nationellt 
prov i åk 6 i matematik 23 182 13,91 4,85 102 732 13,90 4,82 0,01 0,035 
Ämnesbetyg i teknik i 
åk 6 22 324 13,11 2,93 94 996 13,18 2,98 -0,07** 0,022 
Sekundära 
utfallsvariabler         
Ämnesbetyg i åk 6 i 
biologi 16 358 13,26 3,31 72 757 13,28 3,37 -0,02 0,029 
Ämnesbetyg i åk 6 i 
fysik 16 337 13,07 3,32 72 735 13,14 3,38 -0,07** 0,029 
Ämnesbetyg i åk 6 i 
kemi 16 249 13,01 3,36 72 682 13,08 3,39 -0,07*** 0,029 
Betyg i åk 6 i 
naturorienterande 
ämnen (NO) 6929 13,77 3,21 30 546 13,62 3,27 0,15*** 0,043 
Ämnesbetyg i åk 6 i 
matematik 23 337 13,98 4,52 103 647 13,93 4,46 0,06* 0,032 
Tertiära utfallsvariabler         
Betyg på nationellt 
prov i åk 6 i svenska 21 567 13,64 3,77 97 117 13,57 3,76 -0,07** 0,028 
Betyg på nationellt 
prov i åk 6 i svenska 
som andraspråk  1628 10,73 4,78 5812 10,49 4,97 -0,24* 0,138 
Betyg på nationellt 
prov i åk 6 i engelska 23 030 14,82 4,60 102 258 14,95 4,58 -0,13** 0,033 

Noter: 
1. Betyg på nationella prov och terminsbetyg har gjorts om till meritpoäng. Eleverna gjorde det 
nationella provet i ett av ämnena fysik, biologi eller kemi.  
2. *, **, *** avser signifikansnivåer på 10% (p <0,1), 5% (p <0.05) eller 1% (p <0,01). 

Att betygen på de nationella proven i naturvetenskapliga ämnen utgör vårt 
förstahandsval när det gäller att mäta effekter av NTA beror på att dessa 
utfallsvariabler är mer standardiserade än ämnesbetygen. För teknikämnet 
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genomförs inga nationella prov, varför ämnesbetyget blir den primära 
utfallsvariabeln för detta ämne.  

Avsikten med de tertiära utfallsvariablerna är att fånga upp eventuella 
(indirekta) effekter av NTA även på andra ämnen än de som NTA är tänkt att 
påverka. Sådana effekter kan vara både positiva och negativa. Exempelvis kan 
man tänka sig positiva effekter på matematik – det analytiska tänkande som 
tränas i de naturvetenskapliga ämnena torde vara till nytta även inom 
matematiken. Möjliga effekter på svenska och engelska är svårare att förutsäga, 
de kan tänkas vara såväl positiva som negativa. 

Tabell 5 visar att ifråga om de primära utfallsvariablerna är skillnaderna små 
mellan elever som har deltagit i NTA och elever som inte har deltagit. Det är 
bara för resultatet på nationella provet i fysik och ämnesbetyget i teknik som vi 
hittar skillnader som är statistiskt säkerställda, och då till NTA-deltagarnas 
nackdel. Statistiskt säkerställda skillnader till NTA-deltagarnas nackdel finner vi 
också för de sekundära utfallsvariablerna ämnesbetyg i fysik och kemi, samt för 
den tertiära utfallsvariabeln betyg på nationellt prov i engelska. Ett mindre antal 
elever fick ett samlat NO-betyg i årskurs 6. För dessa ser vi en skillnad i betyg 
som är till NTA-deltagarnas fördel. Den slutsats man kan dra av dessa observa-
tioner är att när man inte kontrollerar för elevernas bakgrund samt för skol- och 
kommunkarakteristika förefaller NTA ha negativa effekter på elevernas 
skolprestationer. Men det är framför allt en indikation på betydelsen av att 
kontrollera för bakgrundsfaktorer i effektutvärderingar. Som framgår i avsnitt 6 
vänds skillnaderna till NTA-deltagarnas fördel när kontrollinformationen 
används på ett sådant sätt att NTA-deltagare och icke-deltagare blir jämförbara. 

5.3.2 Bakgrundsinformation om eleverna 

Vi har information om elevernas kön, deras utbildningsbakgrund i form av 
nationella prov i åk 3, om föräldrarnas utbildningsnivå och inriktning samt om 
elevens föräldrar är födda i Sverige eller i något annat land, se Tabell 6.  
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Tabell 6: Bakgrundsdata på individnivå (elevnivå) 

  NTA-
deltagare5 

Icke NTA-
elever6 

Genomsnittlig 
skillnad 

  Medel-
värde 

Std.- 
fel 

Medel-
värde 

Std.-
fel Diff.7  Std.fel 

Kön (flicka) 0,494 0,50 0,488 0,50 0,01* 0,004 
Utländsk bakgrund1 0,146 0,35 0,135 0,34 0,01*** 0,002 
Föräldrars utbildningsnivå 12 0,036 0,19 0,031 0,17 0,01*** 0,001 
Föräldrars utbildningsnivå 22 0,406 0,49 0,400 0,49 0,01 0,004 
Föräldrars utbildningsnivå 32 0,210 0,41 0,204 0,40 0,01** 0,003 
Föräldrars utbildningsnivå 42 0,348 0,48 0,364 0,48 -0,02** 0,003 
Föräldrars utbildnings 
inriktning3 0,212 0,41 0,210 0,41 0,00 0,003 
Nationella prov åk 3, antal 
godkända delprov i svenska4 7,517 1,17 7,511 1,18 0,01 0,009 
Nationella prov åk 3, antal 
godkända delprov i matematik4 6,377 1,30 6,381 1,27 0,00 0,009 

Noter: 
1. Utländsk bakgrund är en binär variabel där 1 = eleven är utrikes född med två utrikes 

födda föräldrar eller eleven är född i Sverige med två utrikes födda föräldrar 
2. Föräldrars utbildningsnivå. Nivå 1: Lägre än gymnasienivå, Nivå 2: Gymnasium, Nivå 3: 

Eftergymnasial utbildning eller högskola ≤ 2 år. Nivå 4: Högskola längre än 2 år. 
3. Binär variabel = 1 för elever vars föräldrar har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. 
4. I åk 3 har de nationella proven i svenska och matematik 8 resp. 7 delprov. 
5. N = 23 351 
6. N = 103 965 
7. *, **, *** avser signifikansnivåer på 10% (p <0,1), 5% (p <0.05) eller 1% (p <0,01). 

 

5.4 Information om skolor och kommuner 
I analyserna har vi även använt information om kommuner och skolor. I 
Skolverkets databaser, SiRiS och SALSA, har vi hämtat information på skolnivå 
om andel flickor och pojkar, andel elever med utländsk bakgrund och om skolan 
drivs av en kommunal eller enskild huvudman, se Tabell 7. Ett genomsnitt för 
de år då vårt urval gick i mellanstadiet har använts för dessa data på skolnivå.  

Från databasen Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av 
kommunala analyser har vi tagit fram information på kommunnivå som 
exempelvis antal invånare, andel elever som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen i åk 9, mediannettoinkomst och andel lärare med pedagogisk examen, se 
Tabell 8. Vi har använt ett genomsnitt för de år då vårt urval gick i mellanstadiet. 
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Tabell 7: Data på skolnivå, källa och år 

  
NTA-

deltagare3 
Icke NTA-

elever4 
Genomsnittlig 

skillnad 

  
Medel-

värde 
Std.- 

fel 
Medel
-värde 

Std.- 
fel Diff.5  

Std.fe
l 

Andel flickor på hela skolan 0,49 0,07 0,48 0,07 0,00 0,001 
Andel elever med utländsk 
bakgrund på hela skolan 0,19 0,21 0,18 0,18 0,01 0,001 

Kommunal skola åk 4–61 
0,88 0,32 0,82 0,38 0,06 0,001 

Friskola åk 4–62 
0,03 0,17 0,09 0,28 -0,06 0,002 

Noter: 
1. En binär variabel som antar värdet 1 om eleven har gått på en kommunal skola hela 

mellanstadiet. 
2. En binär variabel som antar värdet 1 om eleven har gått på en friskola hela 

mellanstadiet. 
3. N = 23 351 
4. N = 103 965 
5. Alla skillnader har en signifikansnivå på 1% (p <0,01). 

 
Tabell 8: Data på kommunnivå, källa och år 

  NTA-deltagare1 Icke NTA-
elever2 

Genomsnittlig 
skillnad 

  
Medel-

värde 
Std.- 

fel. 
Medel-

värde 
Std.- 

fel. Diff.3  
Std.- 

fel. 
Andel som uppnått 
kunskapskrav åk 9 76,57 4,94 77,61 6,18 -1,04 0,043 
Invånare tusental 188,20 293,15 131,20 217,58 57,00 1,689 
Kostnad grundskola 92,57 7,40 90,99 8,10 1,58 0,058 
Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen kommunen 86,03 5,50 86,74 5,00 -0,71 0,037 
Mediannettoinkomst  204,03 18,42 203,36 22,07 0,67 0,155 
Kommunens tätortsgrad 86,21 10,95 84,02 13,34 2,19 0,094 

Noter: 
1. N = 23 351 
2. N = 103 965 
3. Alla skillnader har en signifikansnivå på 1% (p <0,01). 
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5.5 Positions- och avståndsdata 
Kommuner och enskilda huvudmän väljer ofta att bli medlemmar i NTA när de 
fått ta del av närliggande kommuners erfarenheter. I våra analyser har vi därför 
tagit hänsyn till att anslutningen av nya skolhuvudmän till NTA delvis kan ske 
på samma sätt som smittsamma sjukdomar sprids. För det ändamålet har vi 
använt positions- och avståndsdata som vi har fått tillgång till från 
Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Det innebär att vi har 
använt mått som exempelvis avstånd till närmaste NTA-kommun och antal icke-
NTA-kommuner som fanns mellan den aktuella kommunen och närmaste NTA-
kommun, se Tabell 9. 
 
Tabell 9: Positions- och avståndsdata i förhållande till NTA-kommuner  
               för samtliga kommuner samt källa 

  NTA-deltagare Icke NTA-elever Genomsnittlig 
skillnad 

  Antal 
Medel-
värde 

Std.- 
fel. Antal 

Medel-
värde 

Std.- 
fel Diff.1  

Std.-
fel. 

Förekomst av minst en NTA-
skola i bostads-kommunen år 
2010 23 351 0,97 0,18 103 965 0,40 0,49 0,57 0,003 

Avståndet till närmaste kommun 
där det fanns minst en NTA-skola 
år 2010, mätt som ”euklidisk 
pendlardistans”, i km.  23 351 0,82 5,28 103 965 20,43 23,53 -19,6 0,155 
Information om närmaste NTA-
kommun år 2010 var sådan att 
NTA endast bedrevs i kommunen 
genom en friskolas (eller flera 
friskolors) försorg. 23 351 0,00 0,07 103 965 0,27 0,45 -0,27 0,003 

Antal icke-NTA-kommuner mellan 
bostadskommunen och närmaste 
NTA-kommun år 2010.  23 351 0,03 0,20 103 965 2,20 3,24 -2,17 0,021 
Antal år mellan 2011 och det år 
då närmaste NTA-kommun blev 
NTA-medlem. 23 351 8,37 3,40 103 965 6,38 3,27 1,99 0,024 

Noter: 
1. Alla skillnader har en signifikansnivå på 1% (p <0,01). 
2. Källor: NTA Skolutveckling, Kulturgeografiska inst., Uppsala universitet 
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6 Resultat 

I detta avsnitt redogör vi först för hur vi har bestämt en jämförelsegrupp vars 
skolprestationer ska representera de skolresultat som NTA-deltagarna hade 
presterat om de inte hade deltagit i NTA. Därefter redovisar vi våra svar på de 
åtta forskningsfrågorna vi formulerade i avsnitt 4.  

6.1 Skapandet av en jämförelsegrupp 
Vi har skapat en jämförelsegrupp som, så långt det är möjligt, uppfyller villkoret 
att den innehåller individer som i genomsnitt skiljer sig från (åtminstone) en 
NTA-deltagare bara genom att hen inte har deltagit i NTA. För detta ändamål 
skattar vi först, för samtliga elever, sannolikheter för deltagande i NTA, givet 
information innan behandlingen påbörjas, dvs före mellanstadiet. 

Sannolikheterna skattas med hjälp av regressionsanalys (logistisk 
regression). I regressionen kodas den variabel som ska förklaras med 1 för NTA-
deltagarna och 0 för dem som inte deltagit i NTA. Som förklaringsvariabler 
utnyttjar vi ett stort antal variabler som vi tror kan ha inverkan på om en elev 
deltar i NTA eller inte.15 Variablerna mäts på tre aggregeringsnivåer – individ-, 
skol- och kommunnivå – och har diskuterats i föregående avsnitt, där vi också 
har redovisat hur deras medelvärden skiljer sig mellan elever som har deltagit, 
respektive inte deltagit, i NTA. 

I Tabell 10 redovisas resultatet av den logistiska regressionen. Som framgår 
av tabellen har ett stort antal variabler inkluderats i regressionen: nio stycken på 
individnivå, fyra på skolnivå och elva på kommunnivå, dvs sammanlagt 24 
variabler. Vi kommenterar de resultat som är statistiskt säkerställda, på risknivån 
10 % eller lägre.16 

Av variablerna på individnivå är sex stycken statistiskt säkerställda. Den 
första av dessa visar att elever som är födda år 2000 har lägre sannolikhet att 
delta i NTA än elever som är födda år 2001.17 Detta resultat är förväntat med 
tanke på att tillämpningen av NTA ökat över tid. Att utländsk bakgrund har en 
negativ inverkan på sannolikheten att delta i NTA är inte heller oväntat – det är 
rimligt att man i områden där det bor många med utländsk bakgrund prioriterar 
undervisning i svenska (som andraspråk) före undervisning i naturvetenskap och 
teknik. Denna förmodan stöds av att antalet godkända uppgifter på nationella 
provet i svenska i årskurs 3 är positivt relaterat till NTA-deltagande.  

 
15 Regressionsanalyserna har genomförts med hjälp av statistikpaketet Stata. 
16 En risknivå på 10 % innebär att risken är 1 på 10 att den aktuella parameterskattningen bedöms 
som skild ifrån noll trots att detta inte är fallet. 
17 Parameterskattningarna visar inte hur mycket sannolikheten att delta i NTA påverkas av de olika 
variablerna men de visar i vilken riktning sannolikheterna påverkas, dvs om de ökar eller minskar. 
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Tabell 10: Logistisk regression; NTA-deltagande (1 eller 0) beroende variabel 

Förklaringsvariabel Punktskattning Standardfel 
Individnivåvariabler   
Födelsekohort 2000            –0,0727*** 0,0183 
Utländsk bakgrund            –0,0824** 0,0330 
Föräldrautbildning grundskola. 0,0441 0,0503 
Föräldrautbildning universitet ≤ 2år           –0,0043 0,0243 
Föräldrautbildning universitet > 2 år            –0,0626*** 0,0220 
Föräldrautbildning NO/teknik-inriktning              0,1012*** 0,0229 
Antal G NP Ma, åk 3            –0,0156* 0,0080 
Antal G NP Sv, åk 3             0,0177** 0,0088 
Sv andraspråk, NP, åk 3 0,0695 0,0437 
Skolnivåvariabler   
Andel flickor           –0,6674*** 0,1235 
Andel utländsk bakgrund             0,3411*** 0,0570 
Antal bara kommunal skola           –0,0506 0,0314 
Antal endast i friskola           –1,6055*** 0,0518 
Kommunnivåvariabler   
Population, tusental           –0,0003*** 0,00001 
Medianinkomst, tkr 0,0005 0,0007 
Tätortsgrad           –0,0096*** 0,0013 
Kostnad grundskola/elev             0,0192*** 0,0013 
Andel lärare ped. examen             0,0527*** 0,0022 
Andel elever G+ alla ämnen, åk 9     –0,0327*** 0,0023 
Minst en NTA-skola i kommunen       2,2490*** 0,0811 
Avstånd till NTA-kommun            –0,0345*** 0,0032 
Endast NTA-friskolor närmast          –3,0961*** 0,0986 
Ant icke-NTA-kommuner mellan      –0,2578*** 0,0279 
Ant år NTA närmaste kommun           0,1560*** 0,0028 

 
  

Konstant            –6,4228*** 0,3413 

Noter: 
1. Skattningen baseras på observationer på 127 316 elever, varav 23 351 NTA-deltagare. 
2. *, ** och *** anger statistiskt säkerställda skattningar på 10, 5 resp. 1% risknivå. 
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Två intressanta resultat med avseende på föräldrarnas utbildning kan noteras. 
Det första är att barn med välutbildade föräldrar (minst en med längre 
universitetsutbildning) har lägre sannolikhet att delta i NTA. Detta resultat är 
konsistent med en hypotes om att NTA tillämpas kompensatoriskt med avseende 
på skolor där många elever kommer från studieovana hem. Det andra intressanta 
resultatet är att barn till föräldrar vars utbildning är inriktad mot naturvetenskap 
eller teknik får ta del av NTA i högre utsträckning än andra barn. Detta tyder på 
att åtminstone vissa föräldrar tar NTA i beaktande när de väljer skola för sina 
barn. 

På skolnivå finner vi att ju högre andel flickor som går på skolan desto mindre 
sannolikt är det att skolan använder NTA. Utnyttjandet av NTA är också lägre i 
friskolor än i kommunala skolor, vilket medför att elever som går i friskola under 
hela mellanstadiet har en betydligt lägre sannolikhet att delta i NTA än barn som 
bara går i kommunal skola och, i synnerhet, jämfört med barn som någon gång 
byter från kommunal till friskola eller tvärtom under mellanstadiet. Till skillnad 
från på individnivå är utländsk bakgrund positivt relaterad till NTA-deltagande 
på skolnivå. 

På kommunnivå är samtliga parameterskattningar utom en statistiskt 
säkerställda på den lägsta risknivån (1 %). Detta är i linje med diskussionen ovan 
om att deltagandet i NTA i huvudsak bestäms på kommunnivå. Kommuner med 
stor befolkning och tätortsgrad är underrepresenterade bland NTA-användare. 

Resultaten avseende kommunernas förhållningssätt i skolfrågor kan möjligen 
tolkas som att de ger ytterligare stöd för den ovan diskuterade hypotesen att NTA 
används kompensatoriskt. Denna tolkning måste dock betingas på att kommuner 
med stora utmaningar i skolan satsar mer resurser än andra kommuner, och vice 
versa. I så fall bör vi förvänta oss att få de resultat vi har erhållit, nämligen att 
kommuner med höga grundskolekostnader per elev och hög andel lärare med 
pedagogisk examen använder NTA i större utsträckning medan kommuner med 
framgångsrika skolor, där en stor andel av eleverna går ut grundskolan med minst 
betyget G i alla ämnen, tillämpar NTA i mindre omfattning. 

Slutligen kan noteras att resultaten för de variabler som innehåller 
information om NTA-användningen i olika kommuner tydligt visar att den 
geografiska utbredningen av NTA delvis kan förklaras i termer av en smitt-
spridningsmodell. Ju mindre avståndet är från den aktuella kommunen till en 
kommun som använder NTA, desto högre är sannolikheten att den aktuella 
kommunen också gör det. Sannolikheten ökar också med intensiteten i, och 
erfarenheten av, NTA-utnyttjandet i närmaste NTA-kommun, medan den 
minskar om den aktuella kommunen är omgärdad av många kommuner som inte 
tillämpar NTA. 
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Den statistiska algoritmen som vi har använt tilldelar de 23 351 NTA-
deltagarna som ingick i PSM-skattningen syntetiska tvillingar.18 Vi har sedan 
valt att i den fortsatta analysen begränsade oss till de 98 % av de framtagna 
tvillingparen som har de minsta skillnaderna i propensity score mellan NTA-
deltagare och motsvarande icke-deltagare. I det följande utnyttjas alltså 22 885 
elever som har deltagit i NTA. Antalet syntetiska tvillingar är lika stort men 
antalet elever som inte har deltagit i NTA är lägre, 7 050 elever, beroende på att 
flera elever som inte har deltagit i NTA utgör syntetiska tvillingar till flera NTA-
deltagare. Denna datamängd av NTA-deltagare med tillhörande syntetiska 
tvillingar kallas i det följande för det matchade urvalet. 

Hur väl den statistiska algoritmen har lyckats med att i det matchade urvalet 
hitta syntetiska tvillingar till NTA-deltagarna framgår av Figur 1. 

 
Figur 1: Fördelningarna av skattade sannolikheter för deltagande i NTA,  
               propensity scores, bland faktiska deltagare och icke-deltagare 

 
 
Av Figur 1 framgår att de skattade sannolikheterna ligger mellan 0 och drygt 

0,70.19 Figuren visar också att propensity scores i behandlingsgruppen (NTA-

 
18 Den Stata-algoritm som har använts heter psmatch2. 
19 Bland de NTA-deltagare som har utelämnats finns det några med propensity scores omkring 
0,75. 



28 Effekter av NTA på skolprestationer i årskurs 6 

deltagarna) och i jämförelsegruppen (icke-deltagarna) fördelar sig på ett snarlikt 
sätt över detta intervall – de två kurvorna ligger genomgående nära varandra. 

6.2 Genomsnittliga effekter av NTA på nationella prov i de 
naturvetenskapliga ämnena 

Med hjälp av det matchade urvalet kan en genomsnittlig effekt av NTA på 
meritpoängen i nationella prov i naturvetenskapliga ämnena i årskurs 6 skattas 
som skillnaden i genomsnittlig meritpoäng mellan NTA-deltagarna och de 
syntetiska tvillingarna.20 För detta ändamål använder vi den gängse 
översättningen mellan bokstavsbetyg och meritpoäng: 
 
          F          E          D          C          B          A 
          0         10       12,5       15        17,5       20 
 
Resultatet redovisas i Tabell 11 där vi också som jämförelse redovisar mot-
svarande resultat i ”råa data”, dvs före matchningen baserad på propensity 
scores. 
 
Tabell 11: Genomsnittliga effekter på meritpoäng på nationella prov i biologi, 
                  fysik eller kemi i årskurs 6 

  Genomsnittlig meritpoäng   

Datamängd N 
NTA-

deltagare 
Icke-

deltagare Differens 
Konfidens-

intervall, 95% 
Matchad 45 7701 13,00 12,26 0,74*** [0,56 ; 0,92] 
Råa data 127 3162 12,99 13,02 –0,03 [–0.09 ; 0,03] 

Noter: 
1. 45 770 = 2 × 22 885 
2. 127 316 = 23 351 + 103 965 
3. *** betecknar statistiskt säkerställd på 1 % risknivå 
4. Konfidensintervall, 95 %, beräknas som Differens ± 2 × Differensens std.fel. 
 
Tabell 11 visar att i genomsnitt över de olika naturvetenskapliga ämnena hade 
elever som deltagit i NTA på mellanstadiet 0,74 högre meritpoäng än jämförbara 
elever som inte hade deltagit i NTA. Av tabellen framgår också betydelsen av att 
ha en grupp av jämförbara icke-deltagare. I ”råa data”, dvs före matchningen 
finns det inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de elever som deltagit 
i NTA på mellanstadiet och de som inte gjort det. 

 
20 Notera att genomsnittet av de parvisa skillnaderna – som är det vi är ute efter – ekvivalent kan 
beräknas som skillnaden i genomsnitt mellan grupperna. 
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En intressant tolkning av resultatet (i det matchade urvalet) är att deltagande 
i NTA höjer det genomsnittliga betyget i det nationella provet från E till D – 
skillnaden på 0,74 gör ju att den undre gränsen för meritpoäng för betyget D 
passeras. 

Vi kan även se vilka genomsnittliga effekter NTA-deltagandet har på olika 
meritpoängsnivåer på de nationella proven i de naturvetenskapliga ämnena. Då 
beräknar vi istället andelarna som får olika betyg på de nationella proven bland 
elever som har, respektive inte har, deltagit i NTA på mellanstadiet. Figur 2 visar 
resultatet när vi ser på proven i biologi, fysik och kemi sammantagna. 
 
Figur 2: Effekter av NTA på elevernas fördelning över meritpoängsnivåer på 
               nationella prov i årskurs 6 i biologi, fysik eller kemi 

 
 
Figuren visar tydligt att NTA-deltagandet har effekter över hela betygs-
fördelningen. På de lägsta betygsnivåerna, F (= 0) och E (=10) är andelarna 
elever som inte har deltagit i NTA högre än andelarna bland NTA-deltagare. På 
de högre betygsnivåerna C (= 15), B (= 17,5) och A (= 20) är bilden den 
omvända, dvs andelarna är högre bland elever som har deltagit i NTA än bland 
elever som inte har gjort det.  
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6.3 Genomsnittliga effekter av NTA på ämnesbetygen i de 
naturvetenskapliga ämnena 

Som framgår av avsnitt 5 har vi använt ämnesbetyg som sekundära utfalls-
variabler. I detta underavsnitt visar vi att om vi ser på ämnena biologi, fysik och 
kemi sammantagna spelar det inte någon större roll för den genomsnittliga 
effekten om vi mäter den i termer av resultat på nationella prov eller i termer av 
ämnesbetyg. Detta visar på en styrka i våra (genomsnitts)resultat: de är inte 
känsliga för valet av utfallsvariabel. 

För att få en rättvis jämförelse mellan effektskattningarna baserade på 
nationella prov respektive ämnesbetyg begränsar vi dataunderlaget till de elever 
som har ämnesbetyg i det ämne i vilket det de skrev det nationella provet. Detta 
innebär att elever som i årskurs 6 (endast) fick ett samlat betyg i NO (natur-
orienterande ämnen) faller bort. Detta reducerar antalet observationer från 
45 770, jfr Tabell 11, till 32 774, dvs med 28 %.  
 
Tabell 12: Jämförelse av genomsnittliga effekter på meritpoäng på nationella 
                  prov respektive ämnesbetyg (N = 32 774) 

 Genomsnittliga merit- 
respektive betygspoäng 

  

Utfall 
NTA-

deltagare 
Icke-

deltagare Differens 
Konfidens-

intervall, 95 % 
Nationellt prov 12,87 12,09 0,78*** [0,69 ; 0,87] 
Ämnesbetyg 13,29 12,63 0,66*** [0,58 ; 0,74] 

Noter: 
1 *** betecknar statistiskt säkerställd på 1 % risknivå. 
2. Konfidensintervall, 95 %, beräknas som Differens ± 2 × Differensens std.fel. 
 
Som framgår av Tabell 12 är den skattade effekten i termer av ämnesbetyg lite 
lägre än effekten på resultaten på nationella prov. Den sista kolumnen i tabellen 
visar dock att de intervall som skattningarna med 95 % sannolikhet tillhör delvis 
överlappar varandra vilket innebär att skillnaden mellan de skattade effekterna 
av NTA på nationella prov respektive ämnesbetyg inte är statistiskt säkerställd. 

Även när vi i Figur 3 jämför ämnesbetygens fördelning över meritpoängs-
nivåer för NTA-deltagare och icke-deltagare får vi en bild som är mycket lik den 
motsvarande bilden för nationella prov, dvs. Figur 2. 
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Figur 3: Effekter av NTA på elevernas fördelning över meritpoängsnivåer i  
              ämnesbetyg i årskurs 6, i biologi, fysik eller kemi 

 

6.4 Effekter av NTA per ämne, i naturvetenskap, teknik och 
matematik 

I detta underavsnitt redovisar vi effekterna av NTA separat för ämnena biologi, 
fysik, kemi, teknik och matematik. Liksom i föregående underavsnitt omfattar 
redovisningen utfall i termer både av resultat på nationella prov och i termer av 
ämnesbetyg, med undantag för teknikämnet. Eftersom nationella prov inte 
genomförs i teknik kan vi för teknik bara rapportera effekter på ämnesbetyg. 

De effekter som redovisas här är inte skattade på exakt samma sätt som 
effekterna i avsnitt 6.2 och 6.3, dvs som genomsnittliga skillnader mellan NTA-
deltagarna och deras syntetiska tvillingar. Istället har vi använt oss av enkel 
regressionsanalys, tillämpad på samma matchade urval av NTA-deltagare och 
icke-deltagare.21 Metoderna genererar mycket likartade resultat. Exempelvis 

 
21 Enkel regressionsanalys är regressionsanalys med endast en oberoende variabel, förutom en 
konstant term. I det här fallet är den oberoende variabeln en dummyvariabel som är 1 för NTA-
deltagarna och 0 för icke-deltagarna. I regressionen kommer konstanten att visa skolprestationen 
(resultat på nationellt prov eller ämnesbetyg) för de som inte har deltagit i NTA medan parametern 
för dummyvariabeln visar det tillskott till skolprestationen som NTA har medfört. Det är viktig att 
notera att denna regression baseras på det matchade urvalet av NTA-elever och deras syntetiska 
tvillingar. Att tillämpa enkel regression direkt på ”råa data” ger missvisande resultat. 
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motsvaras (punkt)skattningen av den genomsnittliga NTA-effekten på 0,74 i 
Tabell 11 av en skattning på 0,78, baserad på enkel regressionsanalys, jfr Tabell 
13. Den senare punktskattningen är alltså något högre, motsvarande 5 %, men 
skillnaden mellan de två skattningarna är inte statistiskt säkerställd. 

Skälet till att metodbytet är att det förenklar de analyser som redovisas i de 
efterföljande resultatavsnitten. Det gäller särskilt nästföljande avsnitt. 

 
Tabell 13: Skattade effekter av NTA på nationella prov respektive ämnesbetyg, 
                  för biologi, fysik, kemi, teknik och matematik 

 
Ämne (N) 

Genomsnittliga merit- 
respektive betygspoäng 

  

Utfall 
NTA-

deltagare 
Icke-

deltagare Differens5 
Konfidens-

intervall, 95 %6 
Biologi (10 377)     
Nationellt prov 12,62 11,60 1,02*** [0,85 ; 1,18] 
Ämnesbetyg 13,39 12,40 0,99*** [0,86 ; 1,13] 
Fysik (11 618)     
Nationellt prov 12,90 12,26 0,64*** [0,50 ; 0,77] 
Ämnesbetyg 13,13 12,65 0,48*** [0,36 ; 0,61] 
Kemi (10 779)     
Nationellt prov 13,10 12,38 0,72*** [0,58 ; 0,87] 
Ämnesbetyg 13,36 12,83 0,53*** [0,40 ; 0,66] 
Teknik (32 034)3     
Nationellt prov4 -- -- -- -- 
Ämnesbetyg 13,02 12,65 0,37*** [0,30 ; 0,44] 
Matematik (32 
432) 

    

Nationellt prov 13,76 12,72 1,03*** [0,92 ; 1,14] 
Ämnesbetyg 13,88 12,82 1,06*** [0,96 ; 1,16] 

Noter: 
1. Metod: Enkel linjär regression, tillämpad på det matchade urvalet. 
2. Antal observationer som skattningarna för biologi, fysik och kemi baseras på är totalt 32 774.  
3. Skattningen för teknik har bortfall på 32 774 – 2 034 = 740 elever som saknar teknikbetyg. 
4. I ämnet teknik genomförs inte nationella prov. 
5. *** betecknar statistiskt säkerställd på 1 % risknivå. 
6. Konfidensintervall, 95 %, beräknas som Differens ± 2 × Differensens std.fel. 
 

Som framgår av Tabell 13 är NTA-effekterna positiva och statistiskt säker-
ställda på lägsta risknivån. Detta gäller för samtliga ämnen och oavsett om 
effekterna mäts i termer av resultat på nationella prov eller i termer av ämnes-
betyg. Liksom för de genomsnittliga effekterna på de naturvetenskapliga ämnena 
(jfr underavsnitt 6.3) är skattningarna av effekterna på ämnesbetyg genomgående 
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något lägre än motsvarande skattningar baserade på nationella prov, men 
skillnaderna mellan de två effektmätningarna är inte statistiskt säkerställda. 

Tabell 13 visar också att skattningarna av effekternas storlek varierar mellan 
ämnen. De största effekterna noteras för matematik och biologi medan de minsta 
effekterna hänför sig till teknik och fysik. De ämnesvisa skillnaderna är störst 
när effekterna mäts i termer av ämnesbetyg. Med detta utfallsmått är effekterna 
på matematik och biologi dubbelt så stora som effekten på fysik och nästan tre 
gånger så stora som effekten på teknik. 

Liksom i de två föregående avsnitten kan Tabell 13 kompletteras med figurer 
som visar hur NTA-effekterna påverkar meritpoängsfördelningarna. Eftersom 
det blir många diagram har vi valt att lägga dem i Bilaga 1. 

6.5 Effekternas känslighet för extra bakgrundsdata 
Detta avsnitt visar i vilken utsträckning de skattade effekterna av NTA påverkas 
av extra kontrollinformation, utöver de bakgrundsdata som har utnyttjats i PSM-
analysen, jfr. Tabell 10. Detta undersöker vi med hjälp av multipel linjär 
regression, tillämpad på det matchade urvalet av NTA-deltagare och icke-
deltagare. Konkret undersöker vi om det, utöver den binära variabel som är 1 för 
NTA-deltagare och 0 för icke-deltagare, finns förklaringsvariabler som på ett 
statistiskt säkerställt sätt bidrar till att förklara variationen i elevernas skol-
prestationer. 

Med ”extra” kontrollinformation avses inte nödvändigtvis ny, tillkommande, 
information. Det kan också röra sig om variabler som har utnyttjats i PSM-
analysen men som kan tänkas påverka även utfallsanalysen. Skillnaden mellan 
de två analyserna är att PSM-analysen framför allt avspeglar vilka faktorer som 
har betydelse för om en elev deltar i NTA medan utfallsanalysen visar hur NTA-
deltagandets och, eventuellt, andra förhållanden inverkar på elevernas skol-
prestationer. 

Eftersom PSM-analysen ska motsvara en slumpmässig fördelning av elever 
över NTA-deltagare och icke-deltagare bör andra förklaringsfaktorer än NTA-
deltagande i princip sakna betydelse i utfallsanalysen. Det kan dock finnas 
variabler som inte har något inflytande på deltagandet i NTA men som har 
samband med elevernas skolprestationer. Ett exempel är elevernas kön.22 Det är 
väl belagt att flickor, i genomsnitt, har högre resultat på nationella prov än 
pojkar, och även högre ämnesbetyg (Skolverket, 2006, 2019, Lindahl, 2007).  

 
22 På skolnivå påverkar elevernas kön deltagandet i NTA, jfr ”Andel flickor” i Tabell 10. Att 
elevernas kön på individnivå inte finns med i Tabell 10 beror på att denna variabel, som förväntat, 
inte hade något att tillföra i (den logistiska) PSM-regressionen. 
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Det kan även finnas variabler som både påverkar deltagande i NTA och 
elevernas skolprestationer. Ett exempel utgörs av elevernas födelseår. I PSM-
analysen hade elever födda år 2000 en lägre sannolikhet att delta i NTA än elever 
födda 2001, jfr. Tabell 10, parameterskattningen för ”Födelsekohort 2000”. Den 
enkla förklaringen till detta resultat är att NTA var mer tillgängligt – fanns på 
flera platser – för elever som var födda 2001 än för elever som var födda år 2000. 
I utfallsanalysen kan födelseåret inverka på ett annat sätt, nämligen genom det 
faktum att elever födda år 2000 skrev nationella prov i årskurs 6 i de natur-
vetenskapliga ämnena det första skolåret som dessa prov genomfördes och, 
tillika det år när betyg i årskurs 6 (åter)infördes, nämligen skolåret 2012/2013. 
Huruvida detta faktum har ett positivt eller ett negativt samband med elevernas 
skolprestationer är inte lätt att säga. Om lärarna i samband med införandet var 
osäkra på hur elevernas prestationer på de nationella proven och i termer av 
ämnesbetyg skulle bedömas, skulle man kunna tänka sig att de valde att göra 
generösa bedömningar, ”hellre fria än fälla”, vilket i så fall skulle tala för att 
tillhörighet till födelsekohorten 2000 skulle vara positivt relaterad till resultat på 
nationella prov och till ämnesbetyg. Men man kan också tänka sig osäkra lärare 
valde att lägga sig ”lågt” i sina bedömningar för att undvika att ge ”överbetyg” 
och ”glädjeresultat” i vilket fall inverkan av att tillhöra födelsekohort 2000 
istället blir negativ. Vilken av dessa två tendenser som dominerar är en empirisk 
fråga.  

En annan variabel som kan förmodas påverka både deltagande i NTA och 
skolprestationer är utländsk bakgrund. Liksom ifråga om kön är det väl belagt 
att utländsk bakgrund har betydelse för skolprestationer och i vilken riktning 
denna inverkan går: sambandet mellan utländsk bakgrund och skolprestationer 
är negativt och statistiskt säkerställt (Lindahl, 2007, Skolverket, 2017).  

I Tabell 14 redovisar vi hur de ämnesvisa skattningarna av NTA:s effekter på 
nationella prov och ämnesbetyg påverkas av de tre kontrollvariabler på 
individnivå som vi just har diskuterat: kön (flicka), födelsekohort (2000) och 
härkomst (utländsk bakgrund). Av en jämförelse med Tabell 13 framgår att 
(punkt)skattningarna av NTA-effekterna genomgående minskar när extra 
kontrollinformation inkluderas.23 Däremot är förändringarna inte statistiskt 
säkerställda eftersom effekternas 95 %-iga konfidensintervall i Tabell 13 och 
Tabell 14 överlappar, med ett undantag. Undantaget utgörs av NTA:s effekt på 
nationella prov i fysik. 
  

 
23 I Tabell 13 återfinns NTA-effekterna i kolumnen betecknad ”Differens” medan de i Tabell 14 
redovisas på raderna betecknade med ”NTA-effekt”. 
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Tabell 14: Skattade effekter av NTA på nationella prov resp. ämnesbetyg, för biologi, 
                 fysik, kemi, teknik och matematik när extra kontrollinformation inkluderas 

Ämne (N) Nationellt Konfidens- Ämnes- Konfidens- 
Variabel prov2 intervall, 95 % betyg2 intervall, 95 %4 

Biologi (10 377)     

Icke-NTA-deltagare1 10,30*** [10,15 ; 10,45] 11,62*** [11,50 ; 11,76] 
NTA-effekt1 0,72*** [0,56 ; 0,87] 0,79*** [0,66 ; 0,92] 
Född år 2000 2,67*** [2,51 ; 2,82] 1,29*** [1,16 ; 1,42] 
Flicka 1,41*** [1,25 ; 1,56] 1,25*** [1,12 ; 1,38] 
Utländsk bakgrund  –1,93***  [–2,13 ; –1,74]  –1,45*** [–1,62 ; –1,29]   

Fysik (11 618) 
    

Icke-NTA-deltagare 11,69*** [11,56 ; 11,82] 12,16*** [12,04 ; 12,28] 
NTA-effekt 0,35*** [0,22 ; 0,48] 0,32*** [0,20 ; 0,44] 
Född år 2000 1,44*** [1,31 ; 1,56] 0,66*** [0,53 ; 0,78] 
Flicka 0,67*** [0,54 ; 0,80] 0,89*** [0,77 ; 1,01] 
Utländskbakgrund –1,30*** [–1,46 ; –1,13] –0,84*** [–1,00 ; –0,69] 

Kemi (10 779) 
    

Icke-NTA-deltagare 10,78*** [10,64 ; 10,92] 11,85*** [11,72 ; 11,98] 
NTA-effekt 0,75*** [0,61 ; 0,88] 0,53*** [0,40 ; 0,65] 
Född år 2000 2,72*** 2,58 ; 2,85] 1,46*** [1,34 ; 1,59] 
Flicka 0,87*** [0,74 ; 1,01] 0,87*** [0,75 ; 1,00] 
Utländsk bakgrund –1,32*** [–1,50 ; –1,14] –1,10*** [–1,27 ; –0,94] 

Teknik (32 034)3 
    

Icke-NTA-deltagare --  -- 12,58*** [12,52 ; 12,65] 
NTA-effekt -- -- 0,31*** [0,25 ; 0,38] 
Född år 2000 -- -- –0,18*** [--0,25 ; –0,11] 
Flicka -- -- 0,63*** [0,57 ; 0,70] 
Utländsk bakgrund -- -- –0,70*** [–0,79 ; –0,61]  

Matematik (32 432) 
    

Icke-NTA-deltagare 12,36*** [12,26 ; 12,47] 12,53*** [12,43 ; 12,63] 
NTA-effekt 0,89*** [0,79 ; 1,01] 0,97*** [0,86 ; 1,07] 
Född år 2000 1,08*** [0,97 ; 1,19] 0,54*** [0,44 ; 0,64] 
Flicka 0,27*** [0,16 ; 0,38] 0,49*** [0,39 ; 0,59] 
Utländsk bakgrund –1,06*** [–1,20 ; –0,92] -0,78*** [-0,91 ; -0,65] 

Noter: 
1. NTA-deltagarnas effekt är summan av effekten för icke-NTA-deltagare och NTA-effekten. 
2. *** anger statistiskt säkerställd på 1 % risknivå. 
3. Nationella prov genomförs inte i ämnet teknik. 
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Vad gäller kontrollvariablernas påverkan på skolprestationerna finner vi att 
dessa är påfallande stabila över ämnen ifråga om riktning, dvs skattningarnas 
tecken. Som förväntat presterar flickorna genomgående bättre än jämförbara 
pojkar och elever med utländsk bakgrund har sämre resultat än i övrigt lika 
svenska elever. Med ett undantag – teknik – har elever födda år 2000 både högre 
poäng på de nationella proven och bättre betyg än elever födda år 2001. Detta 
talar för att den första kohorten som gjorde nationella prov och fick betyg i 
årskurs 6 bedömdes mer välvilligt än den nästföljande kohorten. 

När det gäller storleken på kontrollvariablernas inverkan däremot, är 
skillnaderna stora mellan ämnen och mellan olika skolprestationer. Betydelsen 
av att vara flicka varierar från att vara nästan tre gånger så stor som effekten av 
att ha deltagit i NTA (fysik, betyg) till en tredjedel av effekten av att ha deltagit 
i NTA (matematik, nationella prov). Variationerna med avseende på utländsk 
bakgrund är mindre: i alla fall utom ett (matematik, betyg) är den negativa 
inverkan av utländsk bakgrund större än den positiva effekten av NTA. Den 
positiva betydelsen av att vara född år 2000 istället för år 2001 är genomgående 
större för de nationella proven än för betygen. För de nationella proven är 
kohortens betydelse mellan fyra gånger så stor som NTA-effekten (fysik) till 
ungefär lika stor som NTA-effekten (matematik). 

6.6 Analys av skillnader i NTA-effekterna mellan grupper 
Mot bakgrund av att resultaten i föregående underavsnitt visade att flickor och 
elever med utländsk bakgrund har bättre respektive sämre skolresultat i termer 
av nationella prov och ämnesbetyg, är det naturligt att undersöka om det finns 
motsvarande skillnader med avseende på NTA-effekter. Av utrymmesskäl 
redovisar vi endast resultat för ämnena biologi, fysik och kemi sammantagna och 
bara för utfallsvariabeln nationella prov. 

Av Tabell 15 framgår att det inte finns några statistiskt säkerställda skillnader 
mellan NTA:s effekter på flickor och pojkar. Den specifika, tillkommande, 
effekten för flickor ges av parametern för interaktionsvariabeln NTA × Flicka. 
Av tabellen framgår att denna parameter är liten och inte statistiskt säkerställd. 

Däremot finner vi betydande skillnader mellan hur NTA påverkar barn med 
utländsk bakgrund jämfört med svenskfödda elever. För barn med utländsk 
bakgrund är effekterna av NTA mer än 40 % lägre än för de svenskfödda 
eleverna.24 

 
 

 
24 (0,61 – 0,26) / 0,61 ≈ 0.57. 
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Tabell 15: Heterogen effekter av NTA med avseende på kön resp. härkomst; 

genomsnittliga effekter av NTA på nationella prov i biologi, fysik 
och kemi sammantagna 

 Nationellt Konfidens- 
Heterogenitet prov2 intervall, 95%3 
Kön   
Icke-NTA-deltagare1 10,95*** [10,86 ; 11,04] 
NTA-effekt (allmän) 1 0,61*** [0,49 ; 0,72] 
Född år 2000 2,24*** [2,16 ; 2,32] 
Flicka 1,01*** [0,89 ; 1,12] 
Utländsk bakgrund  –1,49***  [–1,59 ; –1,39]  
NTA × Flicka –0,08   [–0,24 ; 0,08] 
Utländsk bakgrund   
Icke-NTA-deltagare 10,95*** [10,87 ; 11,03] 
NTA-effekt 0,61*** [0,52 ; 0,70] 
Född år 2000 2,24*** [2,16 ; 2,33] 
Flicka 0,97*** [0,88 ; 1,05] 
Utländsk bakgrund –1,39*** [–1,52 ; –1,24] 
NTA × Utländsk bakgrund –0,26** [–0,47 ; –0,05] 

Noter: 
1. NTA-deltagarnas effekt är summan av effekten för icke-NTA-deltagare och NTA-effekten. 
2. ** och *** anger statistiskt säkerställd på 5 % resp.1 % risknivå. 
3. Konfidensintervall, 95 %, beräknas som Differens ± 2 × Std.fel. 
 

6.7 Spelar det roll hur mycket eleverna har deltagit i NTA?  
Det kan tyckas som om svaret på frågan som utgör detta underavsnitts rubrik är 
ett självklart ja. Från en teoretisk utgångspunkt räcker det ju med att mer NTA 
gör åtminstone någon nytta, även om denna extra nytta skulle vara mycket 
begränsad. 

Utifrån ett empiriskt perspektiv finns dock anledning att vara försiktig med 
förhoppningar om att kunna etablera ett positivt samband mellan mängden 
deltagande NTA och styrkan med vilken NTA påverkar skolprestationerna. 
Anledningen är att elevernas deltagande i NTA systematiskt underskattas i de 
data som NTA Skolutveckling har samlat in. Denna underskattning har 
diskuterats ovan, i avsnitt 5.2. I samma avsnitt beskriver vi också hur vi har 
korrigerat för underskattningen genom att betrakta de faktiskt rapporterade 
värdena på elevernas deltagande som minimiskattningar (”golvvärden”) och till 
dessa adderat uppgifter om maximivärden (”takvärden”) samt beräknat 
genomsnittet av dessa. Den resulterande variabeln betecknas i Tabell 16 nedan 
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med NTA-terminer*. För varje elev som har deltagit i NTA kan denna variabel 
anta ett värde mellan 1 och 6. Hur den i praktiken fördelar sig över olika 
kategorier av värden framgår av Tabell 4. 

Tabell 16 visar att NTA-effekten blir större ju mer eleverna deltar i NTA. Den 
skattade koefficienten för NTA-terminer* är statistiskt säkerställd och uppgår till 
0,12 meritpoäng för varje termins deltagande i NTA. Det innebär, exempelvis, 
att NTA-effekten för en elev som deltagit fyra terminer i NTA blir nästan en 0,5 
meritpoäng. 

Som jämförelse visar Tabell 16 också den skattade NTA-effekten när hänsyn 
endast tas till om en elev har deltagit i NTA eller inte, alltså oavsett hur mycket. 
Denna effekt, 0,57 meritpoäng, kan tolkas som en skattning av den genom-
snittliga effekten. 

Att den genomsnittliga effekten motsvarar nästan fem terminers NTA-
deltagande (5 × 0,12 = 0,60) tyder på att vi har konstruerat variabeln NTA-
terminer* så att den något underskattar hur ytterligare en termins deltagande i 
NTA påverkar NTA-effekten.25 

 
Tabell 16: Effekter av NTA per termin NTA-deltagande. Genomsnittliga effekt på 

nationella prov i biologi, fysik och kemi sammantagna (N = 32 774) 
 Nationellt Konfidens- 

 prov intervall, 95% 
Icke-NTA-deltagare 10,98*** [10,90 ; 11,06] 
NTA-terminer*  0,12*** [0,10 ; 0,14] 
Född år 2000 2,27*** [2,18 ; 2,35] 
Flicka 0,97*** [0,89 ; 1,05] 
Utländsk bakgrund –1,50*** [–1,60 ; –1,39]  

Genomsnittlig NTA-effekt 
  

Icke-NTA-deltagare 10,97*** [10,89 ; 11,05] 
NTA-effekt 0,57*** [0,49 ; 0,65] 
Född år 2000 2,24*** [2,16 ; 2,32] 
Flicka 0,97*** [0,89 ; 1,05] 
Utländsk bakgrund –1,49***  [–1,60 ; –1,39]  

Noter: 
1. *** anger statistiskt säkerställd på 5 % resp.1 % risknivå. 
2. Konfidensintervall, 95 %, beräknas som Differens ± 2 × Differensens std.fel. 
 

 
25 I princip skulle vi kunna komma tillrätta med detta problem genom att ge ”takvärdet” högre vikt 
än ”golvvärdet” när dessa vägs samman till NTA-terminer*.i enlighet med diskussionen i avsnitt 
5.2.Att fastställa hur mycket vikterna bör justeras kräver dock mer tid än vi har till vårt förfogande.  
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6.8 Är NTA-effekterna beroende av lärarnas formella 
utbildning? 

I det stödmaterial som medföljer varje NTA-tema ingår mycket omfattande och 
detaljerade lärarhandledningar. Därutöver får NTA-lärarna kontinuerlig kompe-
tensutveckling. Syftet med dessa stöd är att även personer som saknar formell 
utbildning i naturvetenskapliga ämnen eller i teknik och matematik ska kunna 
bedriva en god NTA-undervisning.  

I detta avsnitt testar vi om våra data ger stöd för att syftet med det ambitiösa 
lärarstödet och den omfattande lärarfortbildningen inom ramen för NTA har 
uppnåtts, dvs. om NTA-undervisning ger positiva effekter även när den bedrivs 
av personer som saknar såväl formella ämneskunskaper i naturvetenskap, teknik 
eller matematik som formell pedagogisk utbildning. Vi testar också om 
undervisning av NTA-lärare med formella ämneskunskaper och/eller formell 
pedagogisk utbildning resulterar i större positiva effekter, jämfört med om NTA-
undervisningen bedrivs av en person utan formell utbildning. 

Tabell 17 visar hur det står till med NTA-lärarnas formella utbildning. De 
knappt 23 000 NTA-eleverna har kategoriserats efter huruvida deras NTA-lärare 
har en formell pedagogisk utbildning och/eller formella ämneskunskaper i minst 
ett av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik eller matematik. 
 
Tabell 17: Uppdelning av NTA-eleverna på kategorier av NTA-lärare, med resp. 
                  utan formell pedagogisk utbildning och med resp. utan formella 
                  ämneskunskaper i naturvetenskap, teknik eller matematik 

Formell utbildning i: Naturvetenskap/teknik/matematik  
Pedagogik Ja Nej Summa, antal 
Ja 9 363 10 083 19 446 
Nej 74 3 365 3 439 
Summa, antal 9 437 13 448 22 885 

 
Av Tabell 17 framgår att en stor majoritet av de 22 885 NTA-eleverna, 19 446 

elever, har NTA-lärare med en formell pedagogisk utbildning, vilket motsvarar 
85 procent. Knappt hälften av dessa, 9 363 elever, har dessutom NTA-lärare med 
formell utbildning i minst ett av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och 
matematik. Antalet NTA-elever vars lärare varken har formell pedagogisk 
utbildning eller formella ämneskunskaper uppgår till 3 365 personer, eller 
ungefär var sjunde NTA-lärare. 

En intressant observation i Tabell 17 är att i stort sett alla elever vars NTA-
lärare har formella ämneskunskaper (9 437 personer) också har lärare med 
formell pedagogisk utbildning – det är bara 74 elever som detta inte gäller för. 
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Att den sistnämnda gruppen är så liten innebär att det inte är möjligt att statistiskt 
säkerställa effekten av att ha en NTA-lärare som har formell ämnesutbildning 
men saknar formell pedagogisk utbildning. Elever med sådana lärare har därför 
uteslutits ur den empiriska analys som redovisas i Tabell 18. 

Tabell 18 visar att det spelar roll för NTA-effekten om NTA-läraren har en 
formell pedagogisk utbildning. NTA-effekten är då dubbelt så stor – 0.65 
meritpoäng på de nationella proven i naturvetenskapliga ämnen, jämför med om 
läraren saknar formell pedagogisk utbildning, då NTA-effekten är 0,33. 
Skillnaden mellan de två skattningarna är statistiskt säkerställd. 

Däremot påverkas NTA-effekten inte om NTA-läraren utöver formell 
pedagogisk utbildning även har formella ämneskunskaper i något av de natur-
vetenskapliga ämnena eller i matematik eller teknik. För sådana lärare är 
punktskattningen av NTA-effekten faktiskt något lägre (0,56) än för NTA-
lärarna med (enbart) formell pedagogisk utbildning. Viktigare är dock att de båda 
estimatens konfidensintervall överlappar vilket innebär att skillnaden mellan 
dem inte är statistiskt säkerställd. 

Det finns två tolkningar av dessa resultat. Den första är att den utbildning som 
NTA-lärarna får genom NTA skolutveckling – dels i form av mycket utförliga 
lärarhandledningar, dels i form av fortlöpande vidareutbildning – är av så hög 
kvalitet att den kan kompensera för brist på formella ämneskunskaper. Den andra 
tolkningen är NTA Skolutvecklings möjligheter att kompensera för brister i 
pedagogisk utbildning inte är lika goda som dess möjligheter att kompensera för 
avsaknad av ämneskunskaper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 18: Effekter av NTA när undervisningen bedrivs av lärare med resp. 
                 utan utbildning i naturvetenskap (NO) eller teknik (N = 32 712) 

 Nationellt Konfidens- 
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Antagande prov intervall, 95%4 
Olika effekt av lärare med resp. utan NO-
/teknik-/matematikutbildning samt med eller 
utan pedagogisk utbildning 

  

Icke-NTA-deltagare 10,97*** [10,89 ; 11,05] 
Effekt av lärare utan varken pedagogisk 
utbildning1 eller ämnesutbildning2 

 
0,33*** 

 
[0,17 ; 0,50] 

Effekt av lärare med pedagogisk utbildning1 
men utan ämnesutbildning2 

 
0,65*** 

 
[0,55 ; 0,75] 

Effekt av lärare med både pedagogisk 
utbildning1 och ämnesutbildning2 

 
0,56*** 

 
[0,46 ; 0,67] 

Född år 2000 2,25*** [2,16 ; 2,33] 
Flicka 0,96*** [0,88 ; 1,04] 
Utländsk bakgrund –1,49*** [–1,59 ; –1,38]  
Samma effekt oberoende av NTA-lärarens 
formella utbildning 

  

Icke-NTA-deltagare 10,97*** [10,89 ; 11,05] 
NTA-effekt 0,57*** [0,49 ; 0,65] 
Född år 2000 2,25*** [2,17 ; 2,33] 
Flicka 0,97*** [0,89 ; 1,05] 
Utländsk bakgrund –1,50***  [–1,60 ; –1,39]  

Noter: 
1. ”Pedagogisk utbildning” anger om läraren har en lärarexamen (eller motsvarande äldre 
    lärarutbildning) 
2.”Ämnesutbildning” innebär formell utbildning i minst ett av ämnena biologi, fysik, kemi, 
   teknik eller matematik. 
3. *** anger statistiskt säkerställd på 1 % risknivå. 
4. Konfidensintervall, 95 %, beräknas som Differens ± 2 × Differensens std.fel. 
5. Ett Likelihood ratio (LR-)test används för att testa om de två specifikationerna av NTA- 
    effekterna är lika. Detta förkastas på risknivån 1 %. 
 

6.9 Har NTA effekter även på andra ämnen än de 
naturvetenskapliga samt teknik och matematik? 

Det är inte orimligt att tänka sig att deltagande i NTA skulle kunna ha positiva 
effekter även utanför de naturvetenskapliga och tekniska domänerna. Den 
träning i analytiskt tänkande och vetenskaplig metod som NTA innebär skulle 
kunna vara till nytta även i andra ämnen. 

Samtidigt är det inte omöjligt att deltagande i NTA skulle kunna ha en negativ 
inverkan på vissa ämnen. Detta skulle kunna ske genom ”mental undan-
trängning” – ett ökat intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, till följd 
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av NTA, skulle kunna medföra att elevernas intresse för andra typer av ämnen 
minskar, exempelvis språk och bild. 

För att undersöka om våra data kan ge stöd för någon av dessa hypoteser har 
vi genomfört effektskattningar där vi har ersatt utfallsvariabeln resultat på 
nationella prov i biologi, fysik, kemi eller matematik med resultat på nationella 
prov i svenska, svenska som andraspråk samt engelska. Resultaten redovisas i 
Tabell 19. 

Enligt Tabell 19 har NTA positiva och statistiskt säkerställda effekter på 
resultaten på de nationella proven i svenska och engelska. Effekten är något 
högre i svenska än i engelska men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. För 
båda ämnena är effekten långt ifrån försumbar – den är exempelvis jämförbar 
med effekten för fysikämnet, jfr. Tabell 14. 

Däremot finner vi ingen effekt av NTA på resultaten på det nationella provet 
i svenska som andraspråk. Det är ett intressant och viktigt resultat som antyder 
att de negativa NTA-effekter för elever med utländsk bakgrund som vi tidigare 
har redovisat (Tabell 15) kanske inte beror på NTA i sig utan kan ha med 
språksvårigheter att göra. För en elev med annat modersmål än svenska torde det 
vara svårare att ta till sig undervisning i naturvetenskap och teknik än det är för 
elever svenska som förstaspråk. 

En möjlig förklaring till de positiva resultaten för svenska och engelska är att 
de helt enkelt kan vara uttryck för allmänbegåvning. Elever som har bra resultat 
på det nationella provet i ett ämne har ofta bra resultat på de nationella proven 
även i andra ämnen. I så fall spelar det inte någon större roll om vi i våra effekt-
skattningar använder provresultaten för svenska eller engelska som 
utfallsvariabler istället för provresultaten i naturvetenskap eller matematik. 
Resonemanget förutsätter dock att det finns en stark samvariation mellan 
resultaten på de nationella proven i de naturvetenskapliga ämnen samt matematik 
och resultaten på de nationella proven i svenska och engelska. Detta kan vi 
kontrollera i våra data. 

Det visar sig att korrelationen mellan resultatet på det nationella provet i de 
naturvetenskapliga ämnena och svenska är 0,61, vilket inte kan sägas vara en 
särskilt hög korrelation. För engelska är korrelationen, som väntat, lägre, 
nämligen 0,46. Dessa resultat stöder den ovan diskuterade hypotesen att 
deltagande i NTA kan ha positiva effekter på skolprestationer även i andra 
ämnen än biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.  
 
 
Tabell 19: Effekter av NTA på nationella prov i åk 6 i svenska, svenska som 
                 andraspråk resp. engelska 

 Nationellt Konfidens- 
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 prov1 intervall, 95 %2 
Utfallsvariabel: Resultat på nationellt prov i 
svenska i åk 6 (N = 29 605) 

  

Icke-NTA-deltagare 12,15*** [12,07 ; 12,23] 
NTA-effekt 0,72*** [0,64 ; 0,81] 
Född år 2000 -0,58*** [-0,66 ; -0,49] 
Flicka 2,11*** [2,03 ; 2,20] 
Utländsk bakgrund -0,49*** [-0,62 ; -0,35]  
Utfallsvariabel: Resultat på nationellt prov i 
svenska som andraspråk i åk 6 (N = 2933) 

  

Icke-NTA-deltagare 11,27*** [10,75 ; 11,80] 
NTA-effekt -0,15 [-0,48 ; 0,18] 
Född år 2000 -0,22 [-0,55 ; 0,11] 
Flicka 2,24*** [1,91 ; 2,56] 
Utländsk bakgrund -1,62*** [-2,11 ; -1,14]  
Utfallsvariabel: Resultat på nationellt prov i 
engelska i åk 6 (N = 32 256) 

  

Icke-NTA-deltagare 13,76*** [13,66 ; 13,87] 
NTA-effekt 0,59*** [0,48 ; 0,70] 
Född år 2000 0,31*** [0,21 ; 0,42] 
Flicka 0,22* [0,11 ; 0,32] 
Utländsk bakgrund –0,27*** [–0,41 ; –0,13]  

Noter: 
1. *** anger statistiskt säkerställd på 1 % risknivå. 
2. Konfidensintervall, 95 %, beräknas som Differens ± 2 × Differensens std.fel. 
 

Vad gäller det negativa resultatet för svenska som andraspråk förtjänar det att 
nämnas att man på NTA Skolutveckling arbetar aktivt med kopplingen mellan 
naturvetenskap och språk. Exempelvis erbjuder man NTA-lärare att delta i ”NTA 
och kollegialt lärande – Språkutvecklande arbetssätt”.26 Förhoppningsvis kan 
detta initiativ erbjuda en möjlighet att underlätta för elever med utländsk 
bakgrund att tillgodogöra sig NTA-undervisningen bättre. 

 
26 Se https://ntaskolutveckling.nu/att-arbeta-med-nta/. 

https://ntaskolutveckling.nu/att-arbeta-med-nta/
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7 Resultaten i korthet och avslutande diskussion 

Med den här studien har vi tagit ett stort steg framåt när det gäller att bestämma 
vilka effekter NTA har på de deltagande elevernas skolprestationer. Det som har 
möjliggjort detta framsteg är dels finansiellt stöd från NTA Skolutveckling, dels 
den vänliga, osjälviska och hängivna hjälp med datainsamling som dess personal 
har bistått oss med.27 För detta vill vi framföra ett stort tack till NTA 
Skolutvecklings ledning och styrelse respektive till Gerd Bergman, Anna 
Finney, Andreas Jemstedt och, alldeles särskilt, Marja Andersson.28 

Våra viktigaste resultat kan sammanfattas i följande fem punkter: 
1. Deltagande i NTA under mellanstadiet har positiva effekter på 

resultaten på nationella prov i biologi, fysik, kemi och matematik samt 
på ämnesbetygen i dessa ämnen och i teknik i årskurs 6, se Tabell 20. 
 
Tabell 20: Effekter av NTA på meritpoäng i nationella prov och i 
                 ämnesbetyg i årskurs 6. Konfidensintervall inom parentes. 
                 Ämnena ordnade efter effektstorlek. 
 
Ämne 

Effekt på meritpoäng 
på nationellt prov 

Effekt på meritpoäng 
på ämnesbetyg 

Matematik 1,03     (0,92 ; 1,14) 1,06     (0,96 ; 1,16) 
Biologi 1,02     (0,85 ; 1,18) 0,99     (0,86 ; 1,13) 
Kemi 0,72     (0,58 ; 0,87) 0,53     (0,40 ; 0,66) 
Fysik 0,64     (0,50 ; 0,77) 0,48     (0,36 ; 0,61) 
Teknik  –  0,37     (0,30 ; 0,44 

 
     I varje ”cell” i Tabell 20 anges först en skattning av effekten – 
punktskattningen. För effekten på det nationella provet i matematik är 
punktskattningen 1,03 meritpoäng. Eftersom det finns en statistisk 
osäkerhet i punktskattningen anges sedan inom parentes ett s.k. 
konfidensintervall som effekten tillhör med sannolikheten 95 %. För 
effekten på det nationella provet i matematik visar konfidensintervallet 
att med sannolikheten 95 % är effekten minst 0,92 meritpoäng och högst 
1,14 meritpoäng. 
     Tabell 20 visar vidare att för matematik är punktskattningen av 
NTA:s effekt på meritpoängen i ämnesbetyget (1,06) marginellt högre 

 
27 Betydelsen av data har träffande beskrivits av Andreas Schleicher vid OECD, mannen bakom 
PISA-undersökningen, som har sagt: ”Without data, you are just another person with an opinion”.  
28 Ett stort tack också till professor John Östh vid Kulturgeografiska inst., Uppsala universitet, för 
hjälp med avståndsmått mellan samtliga svenska kommuner, med vilkas hjälp vi har kunnat 
modellera den geografiska spridningen av NTA. 
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än punktskattningen av effekten på det nationella provet. Konfidens-
intervallen för de två skattningarna är dock mycket likartade. Att de två 
konfidensintervallen överlappar de varandra innebär att det inte finns 
någon statistiskt säkerställd skillnad mellan effekterna på det nationella 
provet och på ämnesbetyget. Av Tabell 20 framgår att detta gäller även 
för ämnena biologi, fysik och kemi.29 
     Konfidensintervallen kan också användas till att jämföra effekter 
mellan ämnen. Exempelvis visar Tabell 20 att ifråga om resultat på 
nationella prov så är skillnaderna mellan effekterna på fysik, å ena 
sidan, och biologi och matematik, å andra sidan, statistiskt säkerställda. 
Detta följer av att konfidensintervallen för biologi och matematik inte 
överlappar (utan ligger högre än) konfidensintervallet för fysik. 
Däremot är skillnaden mellan NTA:s effekter på de nationella proven i 
kemi och fysik inte statistiskt säkerställd, eftersom motsvarande 
konfidensintervall överlappar. 
    Men hur ska punktskattningarna tolkas? Är de stora eller små? För 
att svara på dessa frågor är det naturligt att tänka på meritpoängen för 
de olika betygen: F = 0, E = 10, D = 12,5, C = 15, B =17,5 och A = 20. 
En elev som har meritpoängen 12,0 på ett nationellt prov får alltså 
betyget E. Vi tänker oss att denna elev inte har gått NTA och jämför 
med en i övrigt likadan elev som har deltagit i NTA. NTA-eleven skulle 
med 95 % sannolikhet få minst 12,5 meritpoäng på det nationella provet 
och, därmed, tilldelas ett högre betyg, D, istället för E. Genom att 
studera konfidensintervallen för effekterna på de nationella proven och 
notera att inget av dessa intervall innehåller lägre värden än 0,5 kan vi 
dra slutsatsen att detta gäller för samtliga ämnen i vilka det genomförs 
nationella prov.  
     Att, som i exemplet, höja betygen på de nationella proven med minst 
ett steg, med 95 % sannolikhet, kan knappast sägas vara en liten effekt.  
Samtidigt ska det sägas att exemplet är konstruerat på så sätt att eleven 
som inte hade deltagit i NTA låg ganska när gränsen för det högre 
betyget. Hade eleven utan NTA istället haft meritpoängen 11,5 hade 
sannolikheten att NTA-deltagande lett till betyget D varit betydligt lägre 
och beroende på ämne – för ämnen fysik och kemi hade sannolikheten 
varit 0 medan den hade varit lite drygt 0,5 för biologi och matematik. 
Tolkningen av effektens storlek eller, rättare sagt, dess betydelse är 

 
29 För teknik är det endast möjligt att skatta effekter på ämnesbetyget eftersom det inte genomförs 
något nationellt prov i teknik. 
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alltså beroende av vilka antaganden som görs om eleven som inte har 
gått NTA. 
     Däremot är tolkningen inte beroende på vilken betygsnivå man utgår 
ifrån. Avgörande är avståndet till nästa betygsnivå, räknat i meritpoäng, 
för jämförelseeleven som inte har gått NTA. Det spelar alltså ingen roll 
om jämförelseeleven har betyget F, E, D, C eller B. 
     Betydelsen av NTA:s effekter på ämnesbetygen kan tolkas på likartat 
som NTA:s betydelse för resultaten på de nationella proven. En skillnad 
är dock att sannolikheten för att höja meritpoängen med 0,5 poäng i alla 
de ämnen där nationella prov genomförs – matematik, biologi, kemi och 
fysik – är mindre än 0,95. Det följer av att konfidensintervallen för 
ämnena kemi och fysik innehåller värden som är lägre än 0,5.  
     För teknikämnet slutligen framgår det av konfidensintervallet att 
NTA:s effekt på ämnesbetyget med 95 % sannolikhet är mindre än 0,5 
meritpoäng. Teknikämnet är därmed det ämne som påverkas minst av 
deltagande i NTA. Det framgår även av punktskattningarna för effek-
terna på ämnesbetygen i Tabell 20: punktskattningen för matematik är 
nästan tre gånger större än punktskattningen för teknik. 

2. Ifråga om skillnader mellan elevgrupper visar resultaten: 
i) inga statistiskt säkerställda skillnader i NTA-effekter mellan flickor 
och pojkar. 
ii) att för elever med utländsk bakgrund är NTA-effekten drygt 40 
procent lägre än för elever med svensk bakgrund. Skillnaden är 
statistiskt säkerställd och kvarstår när vi tar hänsyn till att barn med 
utländsk bakgrund presterar sämre än barn med svensk bakgrund 
oavsett om de har deltagit i NTA eller inte. Andra resultat – se pkt. 5, 
nedan – tyder dock på att språksvårigheter kan vara en del av 
förklaringen till att NTA-effekten är lägre bland barn med utländsk 
bakgrund. 
     Den kontinuerliga fortbildning som NTA Skolutveckling erbjuder 
NTA-lärarna innefattar kopplingen mellan naturvetenskap och språk. 
Exempelvis erbjuder man NTA-lärare att delta i ”NTA och kollegialt 
lärande – Språkutvecklande arbetssätt”. Förhoppningsvis kan detta på 
sikt minska språksvårigheter som ett hinder att tillgodogöra sig NTA. 

3. Våra skattningar tyder på att effekten av NTA är större ju mer eleverna 
deltar i NTA – för varje termins ytterligare deltagande ökar NTA-
effekten med ungefär 0,12 meritpoäng. Detta resultat är dock behäftat 
med en viss osäkerhet beroende att elevernas deltagande i NTA är 
systematiskt underskattat i de data som NTA Skolutveckling har samlat 
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in. Vi har korrigerat för detta mätfel genom att komplettera de 
underskattade mätvärdena med hypotetiska överskattningar och därefter 
beräkna genomsnitten av underskattningarna och överskattningarna, på 
elevnivå. Vår bedömning är att om våra beräkningar kunde förfinas 
ytterligare så skulle detta leda till en något högre skattning av hur 
mycket en ytterligare termins deltagande i NTA påverkar NTA-
effekten. 

4. NTA-effekternas storlek beror delvis på NTA-lärarnas formella utbild-
ning. Bland elever som undervisas av NTA-lärare med pedagogisk 
utbildning, dvs. lärarexamen, är NTA-effekten dubbelt så stor som 
bland elever som undervisas av NTA-lärare utan lärarexamen. Däremot 
spelar det ingen roll för elevernas resultat om NTA-lärarna utöver 
lärarexamen också har formell utbildning i något av de natur-
vetenskapliga ämnena eller i matematik eller teknik. Detta tyder på att 
den kontinuerliga vidareutbildning som NTA Skolutveckling tillhanda-
håller väl kan kompensera för brister med avseende på ämnesmässiga 
sakkunskaper men däremot inte fullt ut ersätta de pedagogiska 
färdigheter som lärarutbildningarna förmedlar. 

5. Även resultaten på nationella prov i andra ämnen än naturvetenskap, 
matematik och teknik är positivt relaterade till NTA-deltagande. För 
nationella prov i svenska är skillnaden mellan NTA-deltagare och icke-
deltagare ca 0,7, dvs av samma storleksordning som för kemiämnet i 
Tabell 20. För nationella provet i engelska är motsvarande skillnad ca 
0,6 och därmed jämförbar med effekten på fysikämnet i Tabell 20. En 
närmare analys ger vid handen att dessa resultat inte bara kan vara 
uttryck för allmänbegåvning, alltså att elever som presterar bra på vissa 
nationella prov (t.ex. i naturvetenskapliga ämnen) också uppvisar goda 
resultat i ämnen av annan karaktär (t.ex. språk). 
     Däremot finner vi inget statistiskt säkerställt samband mellan 
deltagande i NTA och resultaten på nationella prov i svenska som andra-
språk. Vi tolkar detta resultat som ett uttryck för att språksvårigheter 
utgör ett reellt hinder för elever med utländsk bakgrund att dra nytta av 
NTA. Som nämnts ovan, i pkt. 2, erbjuder NTA Skolutveckling NTA-
lärarna fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. Detta torde underlätta 
för lärarna att identifiera och handskas med språkrelaterade problem i 
olika undervisningssituationer. Möjligen kan man på sikt också behöva 
ta initiativ riktade direkt mot elever med utländsk bakgrund för att 
kartlägga och reducera dessas språkbarriärer. 
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Eftersom dataunderlaget är fundamentet för vår studie – det avgör både vad 
vi kan göra och hur väl vi kan göra det – är det naturligt att inleda den avslutande 
diskussion med några kommentarer kring våra data. Det första som ska sägas är 
att de är helt unika i flera avseenden. Till att börja med är de sällsynt omfattande 
och detaljrika. Närmare 130 000 mellanstadieelever ingår och för dessa har vi 
uppgifter om tidigare skolprestationer (i årskurs 3), deras bostadsort och vilka 
skolor de har gått i, deras föräldrars utbildning och, för drygt 23 000, om 
deltagande i NTA. Den sistnämnda informationen inbegriper den allra mest 
värdefulla egenskapen i vårt datamaterial: för varje elev som deltagit i NTA vet 
vi vilken NTA-lärare hen har haft. I denna studie har vi gjort ett första försök att 
undersöka om NTA-lärarnas utbildning har betydelse för storleken på effekterna 
av NTA. Av pkt. 4 ovan framgår att NTA-effekten är större om NTA-läraren har 
en formell pedagogisk utbildning men att det inte spelar någon roll om läraren 
därutöver har formell utbildning i naturvetenskap, matematik eller teknik.30  

Det finns dock en aspekt på våra data där det finns utrymme för förbättringar 
och, därmed, svar på ytterligare intressanta frågor. Det rör sig om informationen 
om hur länge eleverna har deltagit i NTA. I det avseendet kännetecknas 
datainsamlingen tyvärr av en systematisk underrapportering. Om man bortser 
från denna underrapportering och försöker skatta hur ytterligare deltagande i 
NTA påverkar NTA-effekten finner man att NTA-effekten är oberoende av 
mängden deltagande i NTA.31 Vi har visat på en möjlig väg att korrigera för 
underrapporteringen och har visat att denna korrigering leder till det förväntade 
resultatet att NTA-effekten är större ju mer eleverna deltar i NTA. Vår metod 
torde dock kunna förfinas ytterligare. 

Vad gäller den metod som vi har använt i effektutvärderingen, Propensity 
score matching, PSM, kan det tyckas att det inte finns särskilt mycket att säga – 
metoden är vid det här laget väl etablerad och spridd. Det förtjänar dock att 
påpekas att vi i denna studie har kunnat uppfylla de förutsättningar som metoden 
bygger på i mycket högre utsträckning än vi hade möjlighet att göra i de två 
tidigare studierna, dvs Mellander och Svärdh (2017) och Mellander och Svärdh 
(2018a,b). De viktigaste förutsättningarna är att antalet potentiella jämförelse-
elever är ”tillräckligt” stort för att metoden ska kunna hitta goda ”syntetiska 
tvillingar” till NTA-deltagarna och att den tillgängliga informationen är så rik 
och detaljerad att den avspeglar alla aspekter som kan tänkas påverka deltagandet 

 
30 Svenska studier av vilken betydelse lärarnas formella utbildning har för elevernas skol-
prestationer är mycket sällsynta. Myrberg (2007) har dock visat att lärarnas formella pedagogiska 
utbildning spelar roll för de svenska elevernas resultat i den internationell undersökningen PIRLS 
(Progress in Reading Literacy Study).  
31 Detta har visats såväl empiriskt som teoretiskt i tidigare versioner av denna rapport. Motsvarande 
text har dock utelämnats i denna version. 
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i NTA. Ifråga om den första förutsättningen har antalet potentiella jämförelse-
elever i denna studie uppgått till mer än 104 000, att jämföra med 12 000 i den 
föregående studien, dvs en ökning med nästan nio gånger.32 När det gäller den 
andra förutsättningen har vi i denna studie kunnat beakta 24 olika faktorer som 
kan tänkas påverka deltagandet i NTA, vilket är dubbelt så många som vi kunde 
ta hänsyn till i den föregående studien. 

Att vi har ett så omfattande datamaterial har också haft stor betydelse för våra 
möjligheter att få fram statistiskt säkerställda resultat. Det gäller exempelvis 
effekter av NTA på de olika naturvetenskapliga ämnena. I den tidigare studien 
hade vi tillgång till observationer på lite drygt 300 elever per ämne, vilket ledde 
till att vi fann statistiskt säkerställda effekter endast för fysikämnet. I denna 
studie kan visa på statistiskt säkerställda effekter även för biologi och kemi, 
vilket till en del beror på att antalet elevobservationer per ämne är drygt 10 000, 
dvs mer än 30 gånger så stort som i den tidigare studien. 

Vad gäller framtida forskning vill vi peka på två viktiga kategorier av 
forskningsfrågor. Den första kategorin avser effekter av NTA på längre 
(medellång) sikt. De effekter vi har fastställt i den här studien är korttidseffekter, 
mätta i direkt anslutning till NTA-deltagande. För att kunna dra slutsatser om i 
vilken utsträckning NTA ger bestående effekter skulle vi behöva följa upp de 
elever som vi nu har studerat när de har gått i årskurs 9.33 Utöver resultat på 
nationella prov och ämnesbetyg skulle vi då kunna studera ytterligare en 
intressant utfallsvariabel, nämligen val av gymnasieprogram. 

Den andra kategorin av intressanta frågor för framtida forskning rör 
inflytandet av olika ”omgivningsfaktorer”. Konkret handlar det om vilken 
betydelse klasskamraterna och skolan har för enskilda elevers studieresultat. Den 
hittillsvarande forskningen är mycket begränsad med avseende på båda dessa 
faktorers påverkan. 

 
32 Jämförelseelever väljs ”med återläggning”, vilket innebär att för varje NTA-deltagare finns det 
104 000 icke-deltagare att välja bland. Det innebär också att vissa icke-deltagare kan bli 
jämförelseelever för flera NTA-deltagare. Så har också skett i våra analyser. 
33 Vår tidigare studie tyder förvisso på att det finns effekter av NTA även på medellång sikt. För 
att på ett tillförlitligt sätt kunna jämföra effekter på kort och medellång sikt behöver man dock 
mäta dem på samma individer. 
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9 Bilaga 1: Meritpoängsfördelningar för nationella 
prov och ämnesbetyg, per ämne 

 
Figur 4: Meritpoängsfördelningar för resultat på nationellt prov i biologi, för 
              NTA-deltagare, resp. icke-deltagare  

 
 
Figur 5: Meritpoängsfördelningar för ämnesbetyg i biologi, för NTA- 
              deltagare, resp. icke-deltagare, som skrev nationellt prov i biologi  
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Figur6: Meritpoängsfördelningar för resultat på nationellt prov i fysik, för 
              NTA-deltagare, resp. icke-deltagare  

 
 
Figur 7: Meritpoängsfördelningar för ämnesbetyg i fysik, för NTA- 
              deltagare, resp. icke-deltagare, som skrev nationellt prov i fysik 
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Figur 8: Meritpoängsfördelningar för resultat på nationellt prov i kemi, för 
              NTA-deltagare, resp. icke-deltagare  

 
 
Figur 9: Meritpoängsfördelningar för ämnesbetyg i kemi, för NTA- 
              deltagare, resp. icke-deltagare, som skrev nationellt prov i kemi 
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Figur 10: Meritpoängsfördelningar för resultat på nationellt prov i matematik, för 
                NTA-deltagare, resp. icke-deltagare  

 
 
Figur 11: Meritpoängsfördelningar för ämnesbetyg i matematik, för NTA- 
              deltagare, resp. icke-deltagare, som skrev nationellt prov i matematik 
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Figur 12: Meritpoängsfördelningar för ämnesbetyg i teknik, för NTA- 
              deltagare, resp. icke-deltagare 
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