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Abstract 

The purpose of this study is to contribute knowledge about the pre-school 

teachers' view of the role NTA plays in the field of science education. NTA, 

which stands for Natural Science and Technology for All, is a concept for 

school development offered for preschool and elementary school. The study 

uses semi structured interviews. Six preschool teachers at a preschool from 

four different departments have been interviewed. All preschool teachers have 

completed NTA training to work with natural science themed boxes. The result 

shows that NTA is used both planned and spontaneously. Most often, the chil-

dren work with the experiments in the boxes in smaller groups, but on some 

occasions the thematic experiments are used as a demonstration for larger 

groups. As to how NTA influenced the other teaching, the study shows that it 

helped to visualize the natural science work and increase the scientific aware-

ness of the educators. One conclusion of the survey is that the work on the 

thematic boxes is an inspiration for the natural science work in the preschool 

and that the educators are positively prepared for this work. 

Keyword: Pre-school, Natural Science, NTA, Themed boxes  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring förskollärarnas syn på 

vilken roll NTA har för naturvetenskapsundervisningen. NTA som står för 

Naturvetenskap och Teknik för Alla är ett koncept för skolutveckling som 

erbjuds förskola och grundskola. I studien används semistrukturerade 

intervjuer. Sex förskollärare på en förskola från fyra olika avdelningar har 

intervjuats. Alla förskollärarna har gått NTA:s utbildning för att arbeta med 

naturvetenskapsinriktade temalådor. Resultatet visar att NTA används både 

planerat och spontant. Oftast får barnen arbeta med experimenten i lådorna i 

mindre grupper men vid vissa tillfällen används temalådornas experiment som 

demonstration för större grupp. När det gäller hur NTA påverkat den övriga 

undervisningen visar studien att den hjälpt synliggöra det naturvetenskapliga 

arbetet och ökat den naturvetenskapliga medvetenheten hos pedagogerna. En 

slutsats av undersökningen är att arbetet med temalådorna är en inspiration för 

det naturvetenskapliga arbetet i förskolan och att pedagogerna är positivt 

inställda till detta arbete. 

 

Nyckelord: Förskola, naturvetenskap, NTA, temalådor, undervisning 
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1 INLEDNING  

Förskolans naturvetenskap handlar om att barn undersöker vardagsfenomen. 

Då barn får möjlighet att undersöka och upptäcka väcks deras nyfikenhet kring 

naturvetenskap och deras egen del i naturens kretslopp. Barn ska genom ett 

naturvetenskapligt inriktat utforskande lära sig om sin omvärld 

(Utbildningsdepartementet, 2010:15). Skolinspektionen (2012) ser att 

förskolans personal på en majoritet av förskolorna behöver stärka sina 

kunskaper i arbetet med naturvetenskap för att kunna stimulera och utmana 

barns nyfikenhet och lärande.  

Läroplanen beskriver förskolans uppdrag att ansvara för att varje barn 

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, samt att 

barnet ska utveckla sin förståelse för enkla kemiska processer. Det ingår även 

i förskolans uppdrag att lägga grunden för det livslånga lärandet. Alla dessa 

mål beskrivs som strävansmål för pedagogerna att uppnå (Skolverket, 2016). I 

den första läroplanen som kom för förskolan -98 var inte ordet kemi nämt en 

enda gång. Naturvetenskap fanns enbart med vid ett tillfälle där förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen (Utbildningsdepartementet, 1998).  

Fokus i denna undersökning kommer därför att ligga på vilken roll NTA har 

spelat för pedagogers naturvetenskapsundervisning. Detta genom att 

undersöka om de färdiga temalådorna från NTA varit till hjälp med det fortsatta 

arbetet med naturvetenskap i förskolan. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 NTA 

NTA är en svensk version av ett amerikanskt lärostödsprogram, Science and 

Technology for Children (STC). NTA introducerades i Sverige 1997 

(Mellander, E & Svärdh, J, 2015). NTA är ett arbetsredskap för förskola och 

skola där man arbetar med temalådor. Olika teman för förskolan är vatten, ljud, 

ljus och luft (Kungliga Vetenskapsrådet, 2018). 

NTA är en modell för arbetet med biologi, kemi, teknik och matematik för 

förskola och skola. Det finns flera olika temaområden där var och en har varsin 

temalåda inom NTA. För förskolan finns det fyra olika temalådor, vatten, ljud, 

ljus och luft. För grundskolan finns det fler temaområden. Varje temalådas 

arbete inleds med en grundgenomgång i temaområdet, därefter ser man över 

de undersökningsblad som finns med i lådan. Varje undersökning har ett syfte 

kopplat till temat och är formulerat efter de strävansmål läroplanen beskriver. 

Det finns förslag på frågor på de olika undersökningsbladen för att hjälpa 

pedagogen att fånga barnens intresse för undersökningen. I dessa blad beskrivs 

även den teoretiska bakgrunden på en grundnivå (Kungliga 

vetenskapsakademien, 2018). 

I temalådan ljus undersöks bland annat reflexer i mörker, ljusets reaktion på 

reflexer, spektrums alla färger, ljusets betydelse för växter samt vad som 

händer då man placerar föremål framför ljuskällor. I temalådan luft får barnen 

uppleva olika fenomen som till exempel att luft finns överallt, även i oss själva, 

de får även uppleva saker som lufttryck av olika slag samt att luft väger. I 

vattenlådan får barnen uppleva att man kan lösa upp ämnen i vatten men att 

allt inte löser sig i vatten, vätsketryck, skillnader på söt och saltvatten samt hur 

vatten rör sig i jämförelse med andra flytande ämnen. Den sista lådan för 

förskolan är ljud och barnen får undersöka vad som krävs för att vi ska kunna 

höra och göra ljud, hur vi kan höra ljud och undersöka vilka ljud de kan känna 

igen. Detta är olika fenomen som undersöks i de olika förskolleinriktade NTA-

lådorna (Kungliga vetenskapsakademien, 2018) 

1.1.2 Skolinspektionen är kritisk 

Skolinspektionen (2012) har genomfört en större kvalitetsgranskningsrapport 

där det synliggjorts att det på en majoritet av förskolorna finns behov för 

personalen att stärka sina kunskaper om hur arbetet med naturvetenskap och 

teknik kan genomföras så att det stimulerar och utmanar nyfikenheten och 

lärandet hos barnen. Denna granskning gjordes på 42 förskolor där 14 av dessa 

var fristående förskolor i 14 olika kommuner. I en senare rapport från 
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skolinspektionen kan man läsa att förskolornas arbete med naturvetenskap 

mestadels fokuserar på djur och natur. Andra naturvetenskapliga områden som 

fysikaliska fenomen och kemiska processer sker ofta vid avgränsade 

experiment vilket leder till att det saknas en koppling till de naturvetenskapliga 

fenomen barn möter i sin vardag.  

Rapporten tyder på att det inte är vanligt att personalen använder sig av 

naturvetenskapliga begrepp och barnen tillåts sällan ställa frågor om 

naturvetenskap som t.ex hur människa och natur påverkar varandra. 

Skolinspektionen har gjort en bedömning att förskolor behöver utveckla sitt 

arbete med naturvetenskap (Skolinspektionen, 2017). Ekborg och Lindahl 

(2006) konkluderar i sin rapport att pedagogerna beskriver att utbildningen och 

temalådorna ger dem ett sådant gott stöd att de känner sig trygga att arbeta med 

naturvetenskap och teknik. 
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1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att bidra med ökade kunskaper om olika sätt 

som NTA påverkat naturvetenskapsundervisningen i förskolan 

1.2.1 Forskningsfrågor 

För att kunna undersöka syftet i denna studie har följande frågeställningar 

valts. 

• Hur använder förskollärarna NTA i verksamheten? 

• Har NTA påverkat naturvetenskapsundervisningen? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Mikael Björling (2016) beskriver att det tar lång tid att lära sig naturvetenskap 

och att det därför är viktigt att inleda detta arbete i tidig ålder. Arbete med 

naturvetenskap genom praktiska undersökningar och experiment visar positiva 

effekter i förskolan som t.ex att barn upplever att det ger makt över sitt lärande. 

Han beskriver hur det är viktigt att den som undervisar synliggör de kritiska 

delarna för att lärande ska bli möjligt och detta görs genom variationsmönster. 

Sett till ett variationsteoretiskt perspektiv har en lärare en central roll och om 

undervisningen ska vara betydelsefull måste innehållet vara relevant och kopp-

lat till barnens förförståelse och tidigare erfarenheter. 

Axell (2013) beskriver att naturvetenskap och teknik finns överallt och att 

yngre barn har en naturlig nyfikenhet inom sig för att upptäcka och att detta är 

något som borde utnyttjas mer i den naturvetenskapliga undervisningen. Hon 

menar att om man lyfter naturvetenskap och teknik i undervisningen tidigt er-

bjuds en chans för barnen att utveckla en förståelse för världen runt dem. Hon 

beskriver att det bjuds på naturvetenskapliga aktiviteter överallt men att peda-

gogerna inte utnyttjar detta. Den naturliga naturvetenskapen tas alltså inte till-

vara på utan den sker genom planerade aktiviteter. Axell menar att förskole-

miljön har ett behov av att utrustas så att det uppmuntrar och utvecklar barnens 

lust att upptäcka. 

Thulin (2006) beskriver att förskolan ska bidra till att barn utvecklar en känsla 

för ansvar för naturen som naturens krafter och hur vi använder dem. Naturfe-

nomen, krafter, processer och teknik samt matematik och att barnen ska få 

denna känsla för ansvar genom att få erfarenheter och grundläggande kun-

skaper om detta. Barn får dessa erfarenheter och kunskaper i form av experi-

ment, upplevelser och praktiskt genomförd naturvård och det är dessa delar 

som skulle bidra till denna utveckling. 

Fristorp (2012) menar att barns utforskande är någonting som tas för givet, 

dock ser man att det naturvetenskapliga innehållet lutar åt att fortsätta vara 

osynligt för barnet. Fristorp fortsätter med att beskriva hur naturvetenskap som 

lärandeobjekt för barn inriktar sig på att de får lära sig att observera och ställa 

frågor. 

Jidesjö (2012) beskriver att det finns mycket forskning som tyder på att 

undervisningen i naturvetenskap handlar om att förbereda för vidare studier. 

Han menar det finns ett intresse att lära sig om naturvetenskap men att breda 

begrepp som ”naturvetenskap” inte är bra.  
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3 TEORI 

Denna studie utgår från ett variationsteoretiskt perspektiv som utvecklats ur 

fenomenografiska forskningsansatsen. Denna teori möjliggör att studera 

undervisning och lärande genom ett kollektivt teoretiskt ramverk. Vikström 

(2005) 

Vikström (2005) menar att lärande alltid handlar om lärande av ett specifikt 

innehåll och vad som lärs är den centrala frågan inom det variationsteoretiska 

perspektivet. Man kan anta att det som undervisningsobjektet ska handla om 

inte är samma som det lärandeobjekt barnen ges möjlighet att uppleva. Denna 

studie visar på temalådan som lärandeobjekt för att undersöka undervisnings-

objektet flytkraft. 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) menar att det är centralt för kvaliteten 

i utbildningen att pedagogen har ett klart mål i termer av ett lärandeobjekt, i 

denna studie NTA som lärandeobjekt. Med det menar de att det ska vara tydligt 

för barn vad det är man vill att de ska få möjlighet att skapa förståelse för som 

exempel naturliga fenomen. Det gäller även att agerande och tänkande sker 

kring samma lärandeobjekt, det räcker alltså inte enbart sitta och reflektera. 

Pedagogen kan även genom variation i arbetet ge barn redskap att upptäcka sin 

omvärld. Pedagogen ska alltså ge barn redskapen för att kunna upptäcka feno-

men genom att presentera dem på ett varierat vis. Kvaliteten grundas i pedago-

gens förmåga att kunna möta och förhålla sig till barnets egna förutsättningar.  
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4 METOD 

Syftet med undersökningen är att bidra med ökade kunskaper om olika sätt 

som NTA påverkat naturvetenskapsundervisningen i förskolan. För att jag ska 

kunna undersöka detta har jag valt att använda mig av individuella 

semistrukturerade intervjuer som metod. Jag valde semistrukturerade 

intervjuer för att kunna få djupare svar samt att få kunna ställa följdfrågor. 

Intervjuerna var individuella för att ge varje pedagog så mycket utrymme att 

få prata som möjligt. Detta istället för gruppintervjuer där det finns risk att en 

pedagog blir dominant. Det finns även ytterligare en positiv aspekt med 

individuella intervjuer där det kan synliggöras ifall olika avdelningar arbetar 

olika med materialet. Valet att en i taget intervjuades underlättade även 

transkriberingen av datainsamlingen. Genom användandet av 

semistrukturerade intervjuer kunde frågorna och sidospåren skilja sig mellan 

intervjuerna. Då syftet med denna typ av intervju är att få ut så mycket 

information som möjligt var detta en givande metod men ledde till behov av 

att intervjuerna spelades in (Johansson, Svedner, 2010). 

4.1 Urval 

Den förskola studien utfördes på valdes genom tidigare vetskap om att de ar-

betar med NTA. Det är enbart utbildade förskollärare med NTA:s handledar-

utbildning som får arbeta med dessa lådor vilket gör att jag måste rikta in mig 

på de som uppfyller dessa kriterier. Antalet respondenter var sex stycken från 

en förskola men från olika avdelning, både storbarn- och småbarnsavdelning. 

För att avidentifiera de pedagoger som deltagit har de döpts om till Robin, 

Andy, Lovisa, Elin, Sara och Agnes. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Detta för att 

kunna få fylligare svar än vad intervjun skulle kunnat ge vid förkodat 

frågeformulär (Christoffersen, Johanessen, 2015). Att arbeta med 

semistrukturerad intervju betyder att intervjuaren har en lista över relativt 

specifika teman som ska beröras. Genom att använda denna metod följs en 

intervjuguide men det är inget krav på att frågorna ska komma i samma ordning 

som de skrivs i guiden. Det är heller inget krav på att intervjuaren följer dessa 

frågor till punkt och pricka utan kan avvika från frågorna om den får ett svar 

som kan leda till annat relevant som är intressant. Nackdelar med denna typ av 

intervju kan vara att respondenten hamnar på sidospår som för studien inte är 
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av intresse där intervjuaren då får leda tillbaka samtalet till ett relevant spår. 

Intervjuprocessen är alltså flexibel. Semistrukturerade intervjuer kallas även 

för djupintervjuer eller kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). 

4.3 Procedur 

Först kontaktades förskolechef för att informera om studien och dess syfte samt 

vad som behövdes för att göra min undersökning. Informationsbrev skickades 

sedan till förskolechef och de som skulle intervjuas (Se bilaga 3). 

Intervjuerna inledes med allmänt samtal om naturvetenskap och deltagarna 

informerades om att materialet kommer förstöras vid godkänt arbete och de 

fick skriva under samtyckesblankett (se bilaga 1). Alla intervjuer har följt 

samma intervjuguide som består av flera faser. Den inledande fasen var 

uppvärmning följt av introduktion, två huvudfaser och avslutande 

nedtrappningsfas (se bilaga 2).   

Under uppvärmningen handlade det om att skapa en trygg miljö för den 

intervjuade samt berätta om förutsättningarna för intervjun, det var även under 

denna fas samtyckesblanketten fylldes i. Den andra fasen var introduktionen 

där pedagogen fick berätta om sin befattning och vi började prata om 

naturvetenskap. Detta ledde till den första huvudfasen som handlade om 

arbetet med naturvetenskap och hur lådorna arbetas med samt hur många av 

lådorna de arbetat med. När denna fas var färdig inledes huvudfas två där det 

inriktade sig på naturvetenskapsundervisningens koppling till NTA och vad 

utbildningen givit för vidare arbete med ämnet. Intervjun avslutades med en 

nedtrappningsfas där tankar kring intervjun och om det var något övrigt de ville 

tillägga kring arbetet med NTA-lådorna och naturvetenskapsarbetet. 

Dessa intervjuer genomfördes individuellt med en pedagog åt gången. 

Intervjun spelades in med hjälp av en ljudinspelnings-app på min mobiltelefon 

för att sedan kunna transkriberas och analyseras. Målet var att intervjun skulle 

kännas mer som ett samtal för att göra den intervjuade så trygg som möjligt. 

4.4 Analys 

Då materialet från intervjuerna samlats in från intervjuerna startade den 

manuella analysen. Materialet studerades flera gånger för att få en så utförlig 

och noggrann analys som möjligt. Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

det görs en fullständig redogörelse av vad som sägs och görs. All data som 

samlats in via ljudinspelningen under intervjuerna transkriberades noga genom 

att lyssna på materialet flera gånger. Den första gången gjordes detta genom 
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att enbart lyssna och lägga fokus på vad som sägs i inspelningarna utan att 

anteckna, detta för att det skulle bli enklare vid transkriberingen. Det som sägs 

i intervjuerna transkriberas, där upprepningar och suckar ej tagits med, detta 

för att göra transkriberingen tydligare. För att på ett tydligt vis beskriva 

resultaten har svaren delats in i olika kategorier för att kunna sortera 

pedagogernas uppfattningar kring naturvetenskap, NTA och arbetet med dessa 

(Johansson, Svedner, 2010). För att skapa kategorier gjordes ett nytt dokument 

där resultaten sorterades i de tillhörande kategorierna, kategorierna skapades i 

efterhand men utifrån frågeställningen. De kategorier resultaten visas i 

utformades efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att sättet intervjuerna genomfördes på inte varierade för att 

tydliggöra att materialet samlats in på samma sätt, därför användes samma 

intervjuguide (se bilaga 2) till samtliga intervjuer samt att alla som blivit 

intervjuade har haft tillgång till NTA:s temalådor. Det var är även enbart en 

intervjuare som genomförde samtliga intervjuer för att till största möjliga 

säkerhet se till att data samlats in på samma sätt. Dessa överväganden gjordes 

för att möjliggöra att om en annan undersökare skulle vilja göra om studien 

ska den få samma resultat (Christoffersen, Johanessen, 2015). Det lades stort 

fokus på att frågorna skulle vara välformulerade för att täcka den frågeställning 

som skapats och inte missförstås av andra (Johansson & Svedner, 2010).  

4.6 Generaliserbarhet 

Då studien enbart innehåller sex intervjuer kan det vara svårt att generalisera. 

Dock kan mättnad uppnås, det innebär att man får samma svar flera gånger, 

ofta sker detta efter ungefär fyra intervjuer (Johansson, Svedner, 2010). Detta 

visade sig gälla även i mina intervjuer där jag fick samma resultat från en stor 

del av frågeställningarna. Trotts pedagogernas varierande åldrar och stora 

skillnad i när de gått förskollärarutbildningen gav de ändå mycket lika resultat. 

Det blir en representation för de förskollärare i en kommun där pedagogerna 

gått NTA:s utbildning de senaste åren och aktivt arbetar med NTA:s temalådor 

(Byman, 2011). 
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4.7 Etiska överväganden 

Att inte respondenterna dras bakom ljuset när det gäller undersökningens syfte 

är väldigt viktigt, därför skickades informationsbrev (se bilaga 3) ut som 

beskrev undersökningens syfte till förskolechefen. Här informerades även 

respondenterna hur materialet kommer att hanteras och var undersökningen 

kommer att publiceras. Respondenterna informerades vid start av intervjun och 

i informationsbrevet att de kan dra sig ur intervjun utan konsekvenser (se 

bilaga 3) (Johansson, Svedner, 2010). Eftersom intervjuerna spelades in 

informerades deltagarna om även detta i informationsbrevet som skickades till 

förskolechefen. Vetenskapsrådet (2017) sammanfattar de allmänna regler i en 

lista. Dessa punkter belyser att undersökningen ska vara sanningsenlig, att man 

inte stjäl andras forskningsresultat samt redovisa metoder och resultat öppet. 

Alla resultat som innehåller personuppgifter som kom fram visas i 

anonymiserad form. Det var viktigt i frågeformuleringen och intervjuns 

struktur att skapa en trygg miljö för den intervjuade så att den kände tillit till 

intervjuaren och att ingen ska kunna ta reda på vem de är genom att läsa arbetet 

(Johannessen, 2012). Sophie Areljung skriver i sin avhandling att det i det stora 

hela beskriver vad som är ”att vara uppriktig, ordningsam, rättvis och sträva 

efter att inte skada andra människor, djur eller miljö” (Areljung, 2017, s. 36). 
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5 RESULTAT 

Detta kapitel kommer innehålla de resultat som framkom i intervjuerna.  

Utifrån forskningsfrågorna har kategorier skapats där avsikten är att tolka för-

skollärarnas syn på vilken roll NTA har för naturvetenskapsundervisningen.  

5.1 Förskollärarnas sätt att använda NTA i verksam-

heten 

Planerade aktiviteter 

Resultaten visar genomgående att alla pedagoger arbetar med NTA vid plane-

rade tillfällen. De planerade tillfällena sker i mindre grupp då pedagogerna ser 

att det blir ett bättre lärtillfälle. Detta för att alla barnen vid arbetet med tema-

lådan ska få tid till att testa experimentet utan att vänta för länge och pedagogen 

har större möjlighet att se alla barnen. 

Spontana aktiviteter 

Det är inte alls lika vanligt att temalådorna tas fram och arbetas med spontant. 

Demonstrationer 

Lovisa och Andy berättar att de även tagit fram lådan och gjort experiment vid 

större samlingar med helgrupp där det mer blir som en spännande uppvisning 

av ett experiment än att barnen arbetar med det.  

Begränsat arbetssätt 

I resultatet framkommer det att temalådorna har ett specifikt syfte och arbets-

sätt där det inte går att arbeta på så många fler än ett sätt med materialet. I te-

malådorna finns flera experiment med en manual och allt material är förberett 

i lådan för att experimentet ska gå så smidigt som möjligt vilket pedagogerna 

i undersökningen anser är positivt. 

5.2 Hur NTA påverkat naturvetenskapsundervisningen 

Synliggör naturvetenskap 

Resultaten visar på att utbildningen och arbetet med temalådorna har gjort det 

enklare att synliggöra det naturvetenskapliga arbetet. Samma resultat fram-

kommer genom alla intervjuer. 
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Större fokus på naturvetenskap 

Här varierar resultaten och visar både på ett ökat och ett oförändrat arbete där 

en övervägande del menar att det är oförändrat. En annan pedagog säger att det 

har lett till ökat arbete med naturvetenskap då hen beskriver att man mer med-

vetet kan synliggöra naturvetenskap och återkoppla till arbetet med NTA:s te-

malådor. Robin beskriver att hen blivit mer uppmärksam på när naturvetenskap 

är i fokus i arbetet.  

Samtal om naturvetenskap med barnen 

Pedagogerna beskriver även hur lådorna har hjälpt till att öka medvetenheten 

kring när de arbetar med naturvetenskap och på så sätt gjort det enklare att 

prata med barnen om olika naturvetenskapliga fenomen i luft, vatten, ljud och 

ljus. 

Upplagt till aktiviteter 

Alla sex pedagoger beskriver arbetet med naturvetenskap genom att de är 

mycket i skogen och hur närheten till naturen påverkar arbetet. Andy berättar 

att de använder IKT som hjälpmedel att arbeta med djur och ljud. Lovisa tar 

upp arbetet med naturvetenskap genom att arbeta med årstiderna och dess skift-

ningar med barnen och på så sätt synliggöra naturvetenskap.  

Ersätter andra aktiviteter 

Agnes beskriver hur de fortfarande lägger samma planerad tid till naturveten-

skap som tidigare och att den tiden nu används till att arbeta med lådan snarare 

än att hitta på andra projekt. Robin beskriver det som ungefär likadant men att 

det har blivit ett bättre fokus på själva naturvetenskapsundervisningen. 

Begränsande 

En pedagog beskriver att ha tillgång till lådan kan kännas som något överhäng-

ande där det känns som ett måste att använda lådan men beskriver även att 

arbetet är oförändrat då det gäller tid spenderad med att arbeta med naturve-

tenskap. I intervjuerna visar det sig att pedagogerna på yngrebarnsavdelningen 

inte känner att NTA är tillräckligt väl anpassat till de yngsta barnen där peda-

gogerna behöver anpassa vissa delar för att det ska fungera. 

Inspirerande 

Det framkommer att det varit en bra inspirationskälla med tips och idéer för 

arbetet med naturvetenskap. Dessutom är materialet lätt och tydligt att arbeta 

med vilket gjort att de kan återskapa många av experimenten trots att de längre 

inte har tillgång till lådan. Ord som genomsyrat alla intervjuer om NTA var att 
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det är inspirerande, skapade en större medvetenhet och att det är enkelt och 

lättarbetat och har hjälpt naturvetenskapsundervisningen. 

Har NTA förändrat övriga naturvetenskapsarbetet 

Här varierar resultaten och visar både på ett ökat och ett oförändrat arbete där 

en övervägande del menar att det är oförändrat. En annan pedagog säger att det 

har lett till ökat arbete med naturvetenskap då hen beskriver att man mer med-

vetet kan synliggöra naturvetenskap och återkoppla till arbetet med NTA:s te-

malådor.  

I intervjuerna uttrycker en pedagog från yngrebarnsavdelningen med stor 

glädje att de äntligen fått tillgång till dessa temalådor för att kunna arbeta mer 

fokuserat med naturvetenskap. Även om hen beskriver att materialet behöver 

anpassas för 1-2 åringarna på avdelningen. 

Naturvetenskapsarbetet före temalådan 

Före de hade utbildningen och temalådorna var naturvetenskapsundervisning 

mest inriktad på djur och natur där de var mycket i skogen. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Sammanfattning resultat 

Resultaten i studien visar på att pedagogerna har en positiv uppfattning av den 

roll NTA:s temalådor spelar för naturvetenskapsundervisningen, även om  

resultaten visar att temalådan inte är helt anpassad för att arbeta med de yngsta 

barnen. Studien visar på att det är ett inspirerande material som skapat en större 

medvetenhet hos pedagogerna när de arbetar med naturvetenskap. Arbetet med 

temalådorna har lett till ökad medvetenhet om när naturvetenskap arbetas med. 

Det har dessutom varit en inspirerande faktor för det övriga naturvetenskaps-

arbetet samt gjort det enklare att synliggöra naturvetenskap i vardagen. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera resultatet från studien med tidigare forsk-

ning och rapporter och jämföra dessa. 

6.2.1 Arbetssätt 

Thulin (2006) beskriver arbetet med barn och naturens krafter och fenomen, 

att de ska få möjlighet att skapa kunskap kring hur vi använder dessa krafter. 

Detta framkommer även i resultaten från intervjuerna att de lådor responden-

terna arbetar med innehåller experiment om t.ex luft som naturligt fenomenen. 

Den kunskap Thulin menar att förskolan ska bidra med är alltså något som 

denna studie visar finns på förskolorna som arbetar med dessa temalådor. 

Björling (2016) beskriver att naturvetenskap med hjälp av experiment behöver 

börja arbetas med tidigt. Detta är precis det NTA:s temalådor assisterar försko-

lan med. Dock är detta något som undersökningen visar kan vara svårt att göra 

då respondenterna menar att temalådorna inte är helt anpassade till de barn på 

förskolan i åldrarna 1-2. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att 

vikten av ett klart mål i termer av ett lärandeobjekt som i den här situationen 

är temalådan, ett mål som kanske inte blir lika klart då temalådan behöver an-

passas för att de yngre barnen ska kunna ta del av innehållet.  

Det som Skolinspektionen (2012) ser behov för visar sig i detta fall vara något 

förskollärarna på småbarnsavdelningen längtat efter, ett tydligt material som 

hjälper förskollärarna att arbeta med naturvetenskap. Trotts att temalådorna 
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inte uttrycks vara helt lätta att använda med de yngsta barnen så går det med 

hjälp av anpassning. Det kan vara så att förskollärarna behöver assistans utifrån 

med ett konkret material för att arbeta med naturvetenskap och som det ser ut 

håller skolinspektionen med. 

Fristorp (2012) menar att barn får lära sig om naturvetenskap genom observat-

ion och att naturvetenskapen lutar åt att vara osynlig för barnet. På det sätt 

NTA:s temalådor är utformat hjälper det pedagogerna att arbeta med naturve-

tenskap praktiskt med barnen genom att experimentera och på så vis synliggöra 

naturvetenskapliga fenomenen. Dock går Fristorps tankar i linje med skolin-

spektionen (2012) där de i sin rapport kom fram till att det finns behov för 

personalen att stärka sina kunskaper i arbetet med naturvetenskap. Då denna 

rapport gjordes hade NTA funnits i Sverige i 15 år.  

Skolinspektionen (2017) kommer fram till att arbetet med naturvetenskap  

oftast fokuserar på djur och natur vilket stämmer med mina resultat där  

naturvetenskapsarbetet utan temalådorna fokuserar på detta. Samma rapport 

pekar på att arbetet med naturvetenskap sker vid avgränsade experiment vilket 

även synliggörs i denna studie. Detta då temalådorna undersöker något  

specifikt och till störst del i små grupper varannan vecka. Dock menar Skolin-

spektionen (2017) att detta leder till att en koppling saknas mellan dessa av-

gränsade experiment och barnens vardag. Detta är något som inte stämmer med 

mina resultat där det är ett enhälligt ja som menar att temalådorna som är av-

gränsade experiment har hjälp den övriga naturvetenskapsundervisningen där 

de ser att det blivit enklare att synliggöra det naturvetenskapliga arbetet. Lå-

dornas variation av teman som hjälpt uppmärksamma naturvetenskapsarbetet 

och dess olika fenomen inom de teman lådorna har, ljud, ljus, luft och vatten. 

Denna studien visar att NTA har hjälpt pedagogerna att arbeta med naturve-

tenskap vilket stämmer överens med Ekborg och Lindahl (2006).  

Att förskolan har ett behov av att stärka sitt arbete med naturvetenskap och ta 

tillvara på barns naturliga nyfikenhet diskuterar Axell (2013) samt att försko-

lan måste utrustas för att möta denna nyfikenhet. Då pedagogerna är positivt  

inställda till temalådorna kan man anta att det funnits ett behov eller en vilja 

att stärka sina kunskaper kring arbetet med naturvetenskap. Denna studie visar 

på att att NTA på många sätt mättat detta behov då det både inspirerat och 

skapat en större medvetenhet kring när naturvetenskap arbetas med. Arbetet 

med NTA har gett pedagogerna utrustning att möta barnens nyfikenhet om  

naturvetenskap.   

Det Vikström (2005) beskriver kring lärandeobjektet stämmer väl in på hur 

temalådorna arbetas med inte är det fenomen barnen får uppleva. Barnen får 

använda sig av olika lärandeobjekt för att synliggöra dessa fenomen, alltså  
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ligger inte lärandet i själva lärandeobjektet utan variationen av 

naturvetenskapliga fenomen som kan synliggöras genom dem.  

Syftet med naturvetenskapsundervisningen i skolan beskriver Jidesjö (2012) 

handlar om att förbereda för vidare studier. Detta har han rätt i, förskolan och 

skolans grundläggande värden handlar om att främja en livslång lust att lära. 

Detta gäller inte bara naturvetenskap utan all undervisning. Det temalådorna i 

denna studie visar är att de hjälpt pedagogerna att arbeta mer medvetet med 

naturvetenskap och på så vis kunnat lägga en god grund för det kommande 

naturvetenskapliga arbetet i skolan.  

6.3 Problematisering 

Då man läser Skolinspektionens (2012) och (2017) kan man tyda att de inte 

anser att förskolans arbete med naturvetenskap är tillräckligt bra och att mer 

bör göras för att stärka detta. På förskolor där NTA:s temalådor inte används 

kan Skolinspektionen resultat stämma då det även i denna studie synliggörs att 

utan temalådorna handlar naturvetenskapsarbetet mestadels om utevistelse och 

skogsbesök. Det kan bli svårt utan vidare utbildning att synliggöra naturens 

olika fenomen. Genom NTA:s utbildning och temalådor visar resultaten att de 

hjälpt stärka medvetenheten kring pedagogernas arbete med naturvetenskap. 

Man kan fråga sig om Skolinspektionens resultat hade varit oförändrat om alla 

förskollärare i landet gått NTA:s utbildning och arbetat med dess temalådor 

regelbundet.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Som denna studie visar genom resultat och diskussion kan Skolinspektionens 

rapporter diskuteras. Fokus på vidare forskning skulle kunna vara att under-

söka om samma resultat som denna studie visar stämmer på andra förskolor 

som arbetar med temalådor från NTA. Vidare forskning skulle även kunna vara 

att genomföra denna studie igen på fler förskolor som arbetar med NTA:s  

temalådor regelbundet för att se om resultaten blir de samma. Kan dessa tema-

lådor vara den inspirationskälla som förskolan behöver för att göra naturveten-

skapsarbetet mer synligt? 

6.5 Fördelar och Nackdelar 

De nackdelar som synliggjorts i undersökningen visade sig genom att temalå-

dorna inte känns helt bra anpassat till de allra yngsta barnen på förskolan vilket 

gör att man kan ifrågasätta titeln ”Naturvetenskap och Teknik för Alla” om 



NTA som verktyg för naturvetenskap i förskolan  Johan Zetterberg 

17 

 

pedagogerna inte känner att det faktiskt helt fungerar för alla utan att de själva 

från att anpassa vissa moment. Även studiens resultat där pedagoger anser att 

möjligheten att få tillgång till utbildningen och temalådorna kan ses som ett 

stort ansvar och att det blir en press att materialet måste arbetas med. 

Fördelarna kan ses tydligt i pedagogernas resonemang kring den förstärkta 

medvetenheten i ämnet naturvetenskap och den inspiration utbildningen och 

temalådorna varit för den vardagliga verksamheten. 

6.6 Metoddiskussion 

Valet att använda sig av semistrukturerade intervjuer ledde till att de även 

spelades in för att sedan kunna transkriberas. Trotts att det tog lång tid att 

transkribera så var det belönande i denna studie då mycket som blev sagt under 

intervjun blev tydligare vid transkriberingen. Detta gjorde också intervjun mer 

flytande och studien kunde fokusera mer på samtalet än att anteckna. För att 

förstå vad som sägs är det viktigt att intervjuer spelas in då pauser, avbrutna 

meningar och tonfall kan ge ökad förståelse (Johansson, Svedner, 2010). Om 

intervjuerna inte spelats och valet istället hade varit att anteckna vid 

intervjuerna hade det varit svårt att vara lyhörd till vad som sägs. Även så att 

intervjun ska kännas som ett tryggt samtal jämfört med om intervjuaren sitter 

med ett block och försöker hinna med att anteckna allt (Bryman, 2011).  

Då intervjuserien saknade en provintervju var det en invänjningskurva som 

skulle kunna eliminerats, detta hade lett till en tryggare förstaintervju. Detta 

hade även varit gynnsamt för att kontrollera att intervjuguiden (se bilaga 2) var 

tillräckligt väl utformad. Dock gav frågeställningarna svar på det studien 

undersökte trotts att en provintervju saknades. 

Urvalet av deltagare i studien som gjorts var begränsat då alla behövde vara 

förskollärare med NTA:s utbildning i temalådor. Detta gjorde att det var ett 

litet urval av deltagare. Det är dessutom enbart vissa kommuner som arbetar 

med NTA vilket begränsade urvalet ytterligare. Studien utgår från sex 

förskollärare på en förskola. Resultaten i studien visar på stora likheter i hur de 

arbetar med och tänker kring vad temalådorna bidragit till. Detta pekar på att 

trotts det låga antalet deltagare ändå givit ett tillförlitligt resultat. Som 

Johansson, Svedner (2010) beskriver kan mättnad uppnås vid fyra intervjuer 

vilken stämde väl i denna studie, därför kan det antas att samma resultat blivit 

synligt även om studien haft fler deltagare som arbetat med NTA:s temalådor. 

Då respondenterna dessutom var i varierade åldrar med utbildning i olika 

temalådor och skillnader i när de gick förskollärarprogrammet varierat styrker 

det ytterligare studiens resultat. 
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Valet av semistrukturerade intervjuer i denna studie var bra då det var ett litet 

urval respondenter, så att ge dem så mycket utrymme att prata fritt kring 

frågeställningarna var givande. Studiens frågor besvarades och resultaten blev 

tydliga, hade studien istället utgått från en annan metod som t.ex enkät hade 

det blivit svårare med de mer öppna frågorna kring arbetet med 

naturvetenskap. Det hade dock lett till en större mängd svar till varje fråga 

vilket lett till en starkare generaliserbarhet, reliabilitet och validitet men då 

mina intevjuer upplevde att svaren var överensstämmande mellan alla 

respondenter kan enkät gett ett liknande resultat. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 

 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie om NTA i 

förskolan 

 

Pedagogens namn: ………………………………………………………… 

 

 Ja, jag ger mitt samtycke till att intervjuas och att material kommer användas 

till examensarbete 

          

 

Plats:…………………………………….  Datum:       /     2018 

 

……………………………………………………… 

 

 

Om ni har några frågor så kontakta gärna mig! 

 

Johan Zetterberg 

johan.zetterberg1990@gmail.com 

Telefonnummer: 072 546 49 06

mailto:mailadress@hotmail.com


 

 

 

 

Bilaga 2 intervjuguide 

Uppvärming: 

Skapa en trygg miljö för intervjun 

Hälsa välkommen och slå er ned bekvämt 

Berätta om förutsättningar, syftet med intervjun och att den kommer spelas in 

Underskrift av samtyckesblankett  

Introduktion 

Befattning 

Intresse för NTA och naturvetenskap 

Erfarenhet av arbete med NTA och naturvetenskap 

Hur kommer det sig att du gått NTA-utbildningen? 

Huvudfas 1 

Hur arbetar du med naturvetenskap? 

Har du arbetat med alla fyra lådor? (Ljus, Ljud, Vatten, Luft) 

När används lådan i verksamheten? 

Vilken låda föredrar du? Varför? Lätt att arbeta med? 

Någon annan låda du också föredrar? Varför? Lätt att arbeta med? 

Kopplar du ihop naturvetenskap i vardagen med arbetet med NTA? 

 

Huvudfas 2 

Har utbildningen givit något mer för att kunna arbeta med naturvetenskap 

utan att använda lådan? 

Arbetar du med naturvetenskap mer efter att ha fått tillgång till NTA? 

Vilken NTA-låda tycker du hjälpt naturvetenskapsundervisningen mest, 

varför? 

Nedtrappningsfas 

Deras tankar kring intervjuns 

Något övrigt de vill tillägga 

Intervjun avslutas och deltagaren tackas för sin medverkan.

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE I STUDIEN 

Hej, mitt namn är Johan Zetterberg och jag har kommit till termin 6 på 

förskollärarprogrammet på Karlstad Universitet. Jag arbetar just nu med mitt 

examensarbete med inrikning på naturvetenskap och arbetet med NTA. Syftet 

med studien är att bidra med ökad kunskap kring förskollärarnas syn på hur 

NTA har för naturvetenskapsundervisningen. Jag är därför intresserad av att 

intervjua förskollärare om detta. 

Frivillighet 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Vill du inte delta är det givetvis helt okej. 

Det är även helt okej att avbryta intervjun helt utan konsekvenser. 

Intervjuerna 

För att jag ska ha möjlighet att transkribera era tankar kommer intervjun att 

bandupptas. Intervjun kommer att pågå i ca 20 minuter. 

Användning av insamlade data 

Alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer ligga 

till grund för mitt examensarbete. Allt material kommer att förvaras inlåst där 

obehöriga ej har tillgång. Materialet kommer att förstöras när arbetet är 

godkänt. Det enda material som kommer finnas kvar är det slutgiltiga arbetet 

som kommer publiceras på DiVa. 

 

Telefon: 072 546 49 06 

Mail: johan.zetterberg1990@gmail.com 

Med vänlig hälsning Johan Zetterberg 


