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Abstract 

The purpose of this study is to gain a greater knowledge of the NT-project and if this efforts 

has made a difference when it comes to the teachers' work in chemistry in the municipal 

preschools. The NT-project is a local government investment in science and technology. 

Furthermore, it will also examine whether those who work in the NT-group with the NT-

project has any specific training. There is an interest from the NT group to evaluate NT - 

boxes, this study can thus serve as a basis for further evaluation. Qualitative and quantitative 

research methods have been used to reach the issue. I conducted a qualitative interview that 

was unstructured. Unstructured interviews are similar to regular conversation and fits best in 

this context, this because I do not have great knowledge regarding the NT-project. I have also 

carried out a survey which was directed to the educators in thirteen preschools. The result of 

the interview led to a greater insight into the NT-project and its achievements. Questionnaire 

survey results show the importance of materials, knowledge and time, factors that are 

perceived as deficient in the preschool in the current situation. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få större kunskap om NT-projektet, vilket är en kommunal 

satsning på naturvetenskap och teknik, samt om denna satsning gjort någon skillnad när det 

kommer till pedagogernas arbete med kemi i kommunens förskolor. Vidare kommer det också 

undersökas om de som arbetar i NT-gruppen med NT-projektet har någon särskild utbildning. 

Det finns ett intresse från NT-gruppen att utvärdera NT-lådorna, denna studie kan på så sätt 

ligga till grund för en vidare utvärdering. Kvalitativ- och kvantitativforskningsmetod har 

använts för att besvara frågeställningen. Jag har genomfört en kvalitativ ostrukturerad 

intervju. Ostrukturerade intervjuer liknar vanliga samtal och passar bäst då jag inte har stor 

kunskap när det kommer till NT-projektet. Jag har även genomfört en enkätundersökning som 

riktade sig till pedagogerna på tretton förskolor. Resultatet av intervjun ledde till en större 

inblick i NT-projektet och dess arbete.  Enkätundersökningens resultat visar på betydelsen av 

material, kunskap och tid, faktorer som uppfattas som bristfälliga i den pedagogiska 

verksamheten i dagsläget.  

Nyckelord 

Förskola, kemi, naturvetenskap, onto-epistemologi, kommunal satsning  
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1. Inledning 
 

Ämnet som ligger till grund för detta examensarbete, är kemi. Fokus ligger på en utvald 

kommuns arbete med kemi inom förskoleverksamheten. Denna kommun, belägen i 

Mellansverige, har gjort en satsning för att främja kunskaperna inom naturvetenskap och 

teknik. Satsningen berör barn och studenter som en röd tråd från förskola till forskning. I 

denna uppsats benämns satsningen som NT-projektet (Naturvetenskap & Teknik-projektet) 

men heter i själva verket något annat, detta då kommunen ifråga ska få behålla sin 

anonymitet. NT-projektet leds av ett flertal pedagoger inom förskola och skola. Arbetet med 

NT-projektet handlar om att skapa ett gemensamt synsätt och konkreta arbetsmetoder för att 

stärka undervisningen samt samarbetet med det lokala näringslivet inom området. Inom 

förskolan finns en NT-grupp för att stötta och utveckla pedagogerna i arbetet med 

naturvetenskap och teknik. Bland annat har NT-gruppen tagit fram så kallade ”NT-lådor” med 

exempel på och material till aktiviteter och lättare experiment. Dessa lådor cirkulerar på 

samtliga av kommunens cirka 30 förskolor.  

 

1.1 Bakgrund  

I Läroplan för förskolan beskrivs det: ”Att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2011 s. 11). Vid kontakt 

med verksamheten uppfattas det som om pedagogerna har svårt att implementera ämnen som 

till exempel kemi i den dagliga verksamheten. Vad detta beror på kan inte besvaras i nuläget. 

Ytlig kontakt med NT-projektet har skapats vid arbete i verksamheten. NT-gruppen, som 

arbetar med NT-projektet, har besökt ett antal förskolor där de visade upp experiment för 

barnen samt inspirerade förskolans personal. Kunskap om NT-gruppen eller utbildningsgrad 

på personerna som arbetar i gruppen saknas. Kommunens hemsida innefattar endast en 

förklaring om vad NT-projektets namn står för samt att projektet sträcker sig från tidig ålder 

och till forskning, för att främja de naturvetenskapliga och tekniska kunskaperna. Det finns ett 

intresse från NT-gruppen att utvärdera NT-lådorna, denna studie kan på så sätt ligga till grund 

för en vidare utvärdering. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få större kunskap om NT-projektet och NT-gruppen samt om 

denna satsning gjort någon skillnad när det kommer till pedagogernas arbete med 

naturvetenskap, med kemi i fokus, i kommunens förskolor. Vidare kommer det också 

undersökas om de som arbetar i NT-gruppen med NT-projektet har någon särskild utbildning.  
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1.3 Frågeställningar 

 

Två frågeställningar som kommer ligga till grund för detta arbete är:  

– Hur arbetar kommunens förskolor med NT-lådorna? 

– Vilka arbetar i NT-gruppen med NT-projektet och vad är deras utbildningsgrad?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Vad är naturvetenskap? 

Som verksam inom förskolan finns strävansmål att arbeta mot, dessa strävansmål finns 

beskrivna i Läroplan för förskolan, Lpfö-98 (2011). Ett av målen är att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen (Skolverket, 2011 s. 10). Vad är då naturvetenskap? 

Nationalencyklopedins internetversion (2014a) definierar naturvetenskap som ”en 

sammanfattande benämning på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller 

verkningar. Hit brukar räknas fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap”. 

Naturvetenskapen finns överallt omkring oss, området som gäller naturvetenskap är väldigt 

stort, från det allra minsta till det allra största som finns i universum. Enligt Sjøberg (2000) är 

naturvetenskap ”vetenskaper som handlar om att beskriva och förstå naturen runt omkring 

oss, ämnen som biologi, fysik och kemi samt geologi, geofysik, astronomi etc.” (s.37).  

 

Styrdokumentet Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

beskriver att naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behovet av att veta 

mer om sambandet mellan sig själv och sin omvärld. Det handlar om frågor som rör 

människor, djur, växter, klimat och miljö. Naturvetenskap är den sammanfattande 

benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller effekter. Hit räknas 

fysik, kemi och biologi (Utbildningsdepartementet, 2010). Naturvetenskapen har som mål att 

ge en beskrivning och en förklaring av både den levande och den icke-levande verkligheten 

(Sjøberg, 2000). 

 

2.2 Varför behövs kunskaper inom de naturvetenskapliga 
ämnena? 

Kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena har stor betydelse för samhällets utveckling 

inom områden som till exempel hälsa, naturbruk, miljöteknik och energiförsörjning. Syftet 

med att ha de naturvetenskapliga ämnena redan i förskolan är att barn ska lägga grunden för 

sina kunskaper om naturen och få förståelse för allt liv på denna jord. Genom att använda ett 

naturvetenskapligt arbetssätt, där man iakttar, utforskar och ställer frågor, lär sig barnen att 

söka kunskap om omvärlden samt att fatta väl genomtänkta beslut (Utbildningsdepartementet, 

2010). 

 

Sjøberg (2000) beskriver att naturvetenskap och teknologi idag är en viktig del av vår 

livsform. Medan drivkraften inom naturvetenskap är nyfikenheten på att veta mer om 

samband mellan sig själv och sin omvärld, handlar teknik om människans strävan efter att 

förbättra och trygga sina livsvillkor. Tekniska lösningar har alltid varit av betydelse för 

människan och för samhällets utveckling. I dagens samhälle innehåller nästan allting i vår 
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vardag någon aspekt av teknik. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och till skillnad från 

tidigare finns nu ett behov av att göra den teknik som omger oss synlig och lättillgänglig. Att 

kunna kommunicera och söka ny kunskap är nödvändiga kunskaper i dagens samhälle, vilket 

är präglat av ett stort informationsflöde. Barnen behöver i dagsläget en grundläggande teknisk 

förståelse för att kunna använda sig av och ta till sig all den teknik som de möter dagligen 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

2.3 Barns lärande 

Naturvetenskap använder det abstrakta, teoretiska och osynliga, det man inte har erfarit, för 

att förklara det kända och nära. Utforskande och experimenterande verksamhet är viktiga 

grundstenar i förskolan och barnen försöker genom detta skapa mening i tillvaron (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2003).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) påpekar vikten av kommunikation vid barns 

nyfikenhet när det kommer till naturvetenskap. När små barn möts i en kontext där 

naturvetenskap står i fokus kan deras gemensamma frågeställningar och dialoger lägga 

grunden för samlärande. Lärandet ska byggas på likväl samspel mellan vuxna och barn som 

på att barn lär av varandra.  

 

Den schweiziska biologen och psykologen Jean Piaget (1896-1980) ansåg redan under hans 

tid att barn kommer till denna värld utan kunskap och måste därmed anpassa sig genom att 

aktivt undersöka och experimentera omvärlden. Vidare ansåg han att barn inte är passiva 

mottagare utan aktiva deltagare (Shaffer, 2000). Piaget menade att barn tar till sig 

vetenskapliga begrepp genom att först förstå något på en lägre abstraktionsnivå som succesivt 

höjs med barnets ålder och tidigare kunskaper (Lenz Taguchi, 2012). 

 

2.4 Förskollärares arbetsvillkor 

Vid Lärarförbundets kongress i november 2010 lanserade ombudet Ulrika Bengtsson det nya 

begreppet pedagogisk utvecklingstid, som byter ut det gamla begreppet planeringstid. I den 

pedagogiska utvecklingstiden ska för- och efterarbete, dokumentation, kompetensutveckling 

och reflektion ingå (Lagerlöf, 2011). Den pedagogiska utvecklingstiden är en av nycklarna till 

att förskolläraren ska kunna genomföra sitt pedagogiska uppdrag. Undersökningar visar dock 

att förskollärare har svårt att ta ut sin pedagogiska utvecklingstid på grund av kravet att ägna 

sig åt rutinartade arbetsuppgifter. Det kan till exempel röra sig om administration, diskning 

eller vaktmästeriuppgifter, (Viskman Welander, 2014).  
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2.5 Liknande forskning inom området 

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) startades som ett projekt, i Linköpings kommun 

1997, på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskaps-

akademien. NTA är ett skolutvecklingsprogram som används i skolor och förskolor. Syftet 

med programmet är att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik 

hos både barn och pedagoger. NTA ger pedagogen material, utbildning och fortbildning för att 

möjliggöra en individuell utveckling (NTA-Skolutveckling, 2014).   

 

2.5.1 Utvärdering av NTA 

År 2006 genomfördes en utvärdering av skolutvecklingsprogrammet. Utvärderingen vände sig 

till pedagoger som arbetar med NTA i olika kommuner över hela Sverige. Slutsatsen i 

utvärderingen är att det finns utvecklingspotential i NTA-konceptet. Materialet fyller ett 

behov och pedagoger och barn har stora möjligheter att utvecklas inom NTA-konceptet. Dock 

krävs det en aktiv medverkan från båda parter. Barnen får möjlighet att lära, förstå och 

kommunicera naturvetenskap, här är pedagogens roll, inställning och kunskaper synnerligen 

viktiga och är förutsättningar för att arbetet ska fungera. Det behövs en aktiv, kunnig pedagog 

som känner till NTA-konceptet och barnens förmågor. Pedagogen blir då en samtalsparter 

som stöttar barnen i arbetet att sammanfoga ofullständiga kunskaper till helheter. I 

utvärderingen framkom det att det är svårt att få till reflektion, det är lätt att fastna vid 

görandet och inte reflektera efteråt. NTA-konceptet har begränsningar men också stora 

möjligheter. Utnyttjar man NTA på rätt sätt utgör det en plattform där både barn och 

pedagoger kan utveckla sina kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena (Ekborg & 

Lindahl, 2006). 

 

Det pedagogerna anser är det primära med NTA är, att det ger inspiration, glädje och lust i 

arbetet med naturvetenskap och teknik. I de verksamheter där man arbetar med NTA får 

barnen en undervisning i naturvetenskap och teknik, som inte bara handlar om naturen och 

människokroppen. I vissa fall betyder det även att de får mer undervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena. NTA ger pedagogerna en möjlighet till ökad reflektion över sin 

undervisning, de får också chansen att utveckla en pedagogisk kompetens, som de kan 

använda i andra ämnen. Utvärderingen visar också att pedagoger uppskattar NTA, oberoende 

om de haft naturvetenskap som en del i sin utbildning eller inte. I utvärderingen framkommer 

också att pedagogerna blir mer självsäkra med materialet vid upprepning av användandet. Det 

finns begränsat med kritik mot NTA men pedagoger som kritiserat NTA är också de som har 

en utbildning i naturvetenskap (Ekborg & Lindahl, 2006).  
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2.6 Utbildningens utveckling  

2.6.1 1890-talet till 1960-talet 

På 1890-talet grundlades förskolläraryrket när de första barnträdgårdarna startades i Sverige. 

Ett- och tvååriga utbildningar skapades där de utbildade fick titeln barnträdgårdsledarinnor. 

Samtidigt som barnen skulle stimuleras i olika sysselsättningar var det viktigt att 

verksamheten inte skulle likna en skola. Den tyska pedagogen Friedrich Fröbels idéer låg i 

fokus för verksamheten när det gällde förhållningssättet till barnen (Nationalencyklopedin, 

2014c). Lek, ramsor och sagor var viktiga element i barnträdgården, precis som det var viktigt 

att bilda en vi-grupp. Det lades stora krav på den som ville antas till utbildningen. Hon skulle 

ha gått i elementarskola, husmodersutbildning och barnskötarutbildning. Detta då den 

allmänna uppfattningen var att ledarinnan skulle vara allomfattande. Hon skulle kunna sjunga, 

spela piano, vara frisk och hon skulle inte tala med dialekt. På 30-talet gjorde 

allmänpsykologin sitt första intåg i teoribildningen, detta fortsatte på 40- till 60-talet. De så 

kallade ”personlighetsutvecklande” ämnena så som litteratur, kunskaper i rytmik, drama, bild 

och musik var fortsatt viktiga. Ledarinnorna lärde sig att spela olika instrument och att vårda 

sina röster. I utbildningen blandades metodik och praktiska ämnen med hantverk. 

Utbildningen fokuserade också på lämpliga arbetsmaterial och gruppsysselsättningar (Richter, 

2012).  

 

2.6.2 1960-talet och 1970-talet 

Utvecklingspsykologin användes under en längre tid av 1900-talet, för att ge 

förskollärarutbildningen vetenskaplig tyngd. På 1960-talet talade man om friare pedagogiska 

former och verksamheten lämnade mer och mer den auktoritära barnsynen i takt med att 

samhället också gjorde det. Istället lades mer tyngd på fri lek och fritt skapande i utbildningen 

och under den här tiden började även arbetarklassens kvinnor utbilda sig till förskollärare. Det 

var även under 1960-talet som mognadsteori fick sitt genomslag och barnobservationer blev 

också ett ämne som sedan höll sig kvar ända in på 90-talet. 1972 kom Barnstugeutredningen 

som byggde dels på Erik H Eriksons och dels på Piagets teorier om olika stadier i barns 

utveckling. De barnmedicinska delarna försvann alltmer ur utbildningen och 

religionsundervisning och Fröbels läror försvann också ur utbildningen, istället var 

dialogpedagogiken ledande. Först år 1977 blev utbildningen akademisk, då den förlängdes 

från fyra till fem terminer lång. Utbildningen var nu forskningsbaserad och en diskussion om 

vad forskningsanknytning och vetenskaplighet i utbildningen skulle kunna vara, pågick 

ständigt. Det var under denna tid som idén om att barnskötare och förskollärare skulle arbeta i 

arbetslag uppkom samtidigt som fler män sökte sig till utbildningen efter ansträngningar för 

att öka jämställdheten (Richter, 2012).  
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2.6.3 1980-talet till 2000-talet 

Under 1980- och 90-talet svalnade intresset för yrket på grund av låga löner, pedofildebatten 

samt den låga statusen på yrket. Från och med nu började förskollärarstudenter gå ut på 

samhällspraktik och gjorde fältstudier inom sitt praktikområde. Utbildningen förlängdes till 

tre år. Tidigare fanns kravet att man måste ha arbetat på förskola minst ett år för att få söka 

utbildningen, men detta togs bort och ersattes av praktik inom högskoleutbildningen. På 1990-

talet infördes en ny ungdomspedagogisk examen med inriktning mot förskollärare. 

Lärarutbildningen var på många högskolor inte längre sammanhållen utan ämnen som 

svenska, musik, naturkunskap och bild flyttade ut från pedagogiska institutionen till rena 

ämnesinstitutioner. Deweys och Vygotskijs teorier om kommunikation och sociokulturellt 

perspektiv fick en allt större påverkan på pedagogiken och förskollärarutbildningen, något 

som man kan se än idag. Inom pedagogiken talades det mycket om reflektion, ”den 

reflekterade praktiken”. År 2001 förlängdes förskollärarutbildningen till 3,5 år och det införde 

en gemensam lärarexamen med olika inriktningar. Lärarna blev behöriga att arbeta både som 

förskollärare, lärare i skolans yngre åldrar och som fritidspedagoger. Medan det allmänna 

utbildningsområdet betonades tillsammans med ett större ämnesinnehåll på separata 

institutioner och forskningsanknytningen ökade, minskade det estetiska innehållet. Mer fokus 

lades på skolan men det tillkom även fler valbara kurser i ämnen som retorik, genusvetenskap, 

specialpedagogik, kulturmöten och samverkan med föräldrar (Richter, 2012).  

 

2.6.4 2010-talet 

Hösten 2011 startades en ny förskollärarutbildning som leder till en särskild lärarexamen för 

förskollärare. Det undervisande uppdraget är tydligare och med ett större fokus på språk, 

matematisk förmåga och grundläggande läs- och skrivutveckling. Praktiska och estetiska 

lärprocesser betonas också medan specialpedagogiken och valbarheten minskat. Dagens 

förskollärare är både akademiker och praktiker. Förskolläraryrket bygger både på vetenskaplig 

grund och på 120 års beprövad erfarenhet (Richter, 2012). Tidigare år har naturvetenskapen 

inte haft en stor del av utbildningen men i och med den nya förskollärarutbildningen har 

naturvetenskap och teknik fått en mer betydande roll (Karlstads Universitet, 2014). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Onto-epistemologi 

Detta arbete utgår från ett onto-epistemologiskt perspektiv, där det materiella tillskrivs en på-

verkansmöjlighet i hur vi förstår oss själva och vad som händer med oss. Onto-epistemologi 

förenar teorier om ”varande” med teorier om kunskap. På senare år har det uppkommit nya 

tillvägagångssätt för lärande i förskoleverksamheten och uppmärksamheten har flyttats till 

den kraft och verkan som materiella objekt och artefakter kan ha i lärandet. Med artefakter 

menas föremål, produkter eller effekter som skapats av människan (Nationalencyklopedin, 

2014b). Enligt Lenz Taguchi (2012) är ting och material inte enbart passiva instrument eller 

verktyg som vi människor väljer att använda, de är aktiva medaktörer som samarbetar och 

samhandlar med oss. Det vi ser som lärande är resultatet av ett sådant samhandlande där en 

rad aktiva agenter är involverade. Lenz Taguchi utgår från Karen Barads tankar när hon talar 

om så kallas intra-aktiv pedagogik. Enligt Lenz Taguchi utmanar Barad den traditionella diko-

tomin, där människor beskrivs som aktiva och det materiella som passivt och Barad menar 

med detta att även det materiella kan förstås som agentiskt. Med agentiskt menas att det har 

förmågan att förändra och påverka världen.  

 

3.1.1 Intra-aktion 

Intra-aktion är ett begrepp som syftar till att det finns en relation mellan all typ av materia, 

mänsklig eller icke-mänsklig, där inte bara människor har agentskap utan även 

ting/rum/utrymmen. En pedagog behöver någon form av klassrum, ett sätt att organisera bar-

nen i tid och rum samt ha någon form av innehåll. Utan detta kan pedagogen inte göra det som 

han eller hon ska göra. Dessa materiella ting, så kallade materialiteter, samhandlar med våra 

kroppar. Vi gör något med materialiteterna och de gör något med våra pedagogiska praktiker. I 

detta är idéer om utbildning och lärande viktiga medaktörer, men alla idéer behöver sam-

handla med konkreta materialiteter, för att en pedagogisk praktik och det vi känner till som 

utbildning ska uppstå. Hur vi ger innebörd till ett specifikt sammanhang är sammanvävt med 

hur praktiken är materiellt organiserad, iscensatt och genomförd; med andra ord att innebörder 

och materialiteter samhandlar (Lenz Taguchi, 2012). 

 

3.1.2 Det pedagogiska rummet 

I boken Pedagogisk dokumentation som aktiv agent (2012), beskriver Lenz Taguchi hur det 

pedagogiska rummet fodrar ett visst beteende av oss, till exempel att vi ska röra oss eller 

interagera med andra på ett visst sätt. Befinner man sig i ett klassrum kan det signalera ett 

visst önskvärt beteende av oss. När man som vuxen kliver in i ett klassrum vet man, beroende 

på vem man är och vilka erfarenheter man haft av klassrum, vad som förväntas av elever i 

detta rum. Detta kan förklaras som att rummet förändrar hur vi förstår oss själv och visar på 

rummets agentiska karaktär. Lenz Taguchi beskriver vidare hur materia ting/rum/utrymme 
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inte kan separeras från den betydelse de äger, materia och diskursiva betydelser kan heller inte 

betraktas som separata. Med diskurs menas det sammanhang vi befinner oss i. Detta innebär 

att de diskurser vi tar i bruk i vårt samspel med tingen/rummet/utrymmet är betydelsefulla och 

att tingen/rummet/utrymmet bär på möjligheten att förändra våra diskursiva föreställningar i 

vårt samspel med dem. 

 

3.2 Tre tankefigurer 

Lenz Taguchi använder sig av tre tankefigurer för att beskriva uppdelningen mellan teori och 

praktik (2012). Nedan följer en beskrivning av de tre olika tankefigurerna.  

 

3.2.1 Antingen-eller 

Antingen-eller är den första tankefiguren, där det skiljs på teori och praktik. Makt är något 

som ägs av någon annan. Det kommer utifrån eller ovanifrån och tvingas på praktiken. Lenz 

Taguchi beskriver hur pedagogerna anser att makten ligger hos politiker och tjänstemän som 

fattar viktiga beslut samt hur de känner sig objektifierade i denna makt produktion (2012). 

Makten ligger också hos dem som formulerar pedagogisk teori om utveckling och lärande. I 

denna tankefigur finns det bestämmande ovillkorliga strukturer som ska förhållas till. Vilket 

innebär att det finns tydliga åtskillnader mellan kategorier och positioner i systemet.  

 

3.2.2 Allt är språk och diskurs 

I den andra tankefigurer talas det om att praktik och teori är upplösta. Istället kan allt förstås i 

termer av de sociala och kulturella diskurser som vi människor skapar kollektivt, vilket kan 

ske både medvetet eller omedvetet.  Världen kan i denna tankefigur förstås som både socialt 

och språkligt konstruerad. Endast den språkliga människan kan ge innebörd och mening till 

konkreta ting och miljöer. Den språkliga människan förhandlar fram och producerar 

diskursiva innebörder tillsammans med andra människor. Makt produceras här genom 

diskursiva innebörder som vi tillsammans bestämmer. I denna tankefigur beskrivs praktikerna 

som diskursivt inskrivna av människorna. Vidare beskrivs den materiella världen som passiv 

och kraftlös och det är endast människan som har agens och kraft.  

 

3.2.3 Sammanflätade tillblivanden 

Likt den andra tankefiguren lägger den tredje tankefiguren stor vikt vid de mänskligt 

konstruerade föreställningarna och innebördsgivande diskurserna. Dock finns det en väsentlig 

skillnad mellan de två tankefigurerna. I denna tankefigur förstår vi inte diskurserna som 

ensamt konstituerade utan vi ser även att den materiella världen har kraft och agens både 

tillsammans med och utan människors inblandning. Materialitetens agens har en viktig roll 

när det kommer till människans sätt att skapa mening i världen. På så sätt har också 
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materialiteterna en aktiv roll i all form av makt produktion.  Diskursiv mening och 

materialiteter ses som sammanflätande och intra-agerar med varandra. I termer av makt 

produktion är innebördsgivande mening och materialiteter även där sammanflätade.  

 

Avslutningsvis har det materiella kraft att fastställa och förändra vårt sätt att se på 

verkligheten. För att tydliggöra tingens agentiska roll kan man koppla detta till effekten som 

en varm kopp te kan ha på vår kropp. Lenz Taguchi beskriver att te både värmer upp oss 

inifrån, men kan även göra att vi känner oss mentalt avslappnade (2012).  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

Syftet med studien är att få större kunskap om NT-projektet/NT-gruppen och hur kommunens 

förskolor arbetar med NT-lådorna. Då det är olika kunskaper som vill uppnås i 

undersökningen har flera metoder använts, så kallad flermetodsforskning. Vid 

flermetodsforskning används flera olika metoder för att kunna besvara sin frågeställning, i 

detta fall kombineras kvalitativ- och kvantitativforskningsmetod.  

 

4.1 Metodval 

4.1.2 Kvalitativforskning – ostrukturerad intervju 

Då en av frågeställningar är Vilka arbetar i NT-gruppen med NT-projektet och vad är deras 

utbildningsgrad? vore det fördelaktigt att intervjua någon som arbetat med att skapa NT-

projektets eller någon som är med i den så kallade NT-gruppen och arbetar med NT-projektet. 

En kvalitativ ostrukturerad intervju kommer att genomföras. Detta innebär att endast någon 

enstaka fråga kommer att vara färdig innan intervjun och efter att intervjupersonen fått 

associera och svara helt fritt kommer uppföljningsfrågor ställas. Ostrukturerade intervjuer 

liknar vanliga samtal (Bryman, 2009) och passar bäst i detta sammanhang då kunskapen inte 

är så stor gällande NT-projektet. Samtalet kommer om möjligt spelas in med mobiltelefon, för 

att kunna fokusera helt och hållet på intervjun och underlätta efterarbetet.  

 

4.1.3 Kvantitativforskning – enkätundersökning  

Då det är av intresse att veta hur pedagogerna i verksamheten anser att arbetet med de 

naturvetenskapliga ämnena, i synnerhet kemi, har förändrats sedan NT-projektet startades är 

det högst relevant att tala med just pedagogerna angående detta. Då tiden var begränsad 

kommer en enkätundersökning genomföras, vilket är en kvantitativ forskningsmetod 

(Bryman, 2009). Genom användandet av enkätundersökning kan många pedagoger nås inom 

den valda kommunen och deras anonyma åsikt kan uttryckas kring forskningsobjektet.  

 

Det är av vikt att enkätfrågorna är enkla, har relevans och kan kopplas till undersökningens 

syfte. För stort antal frågor och frågor med komplicerad struktur bör undvikas för att behålla 

respondentens intresse och förståelse samt för att reducera antalet bortfall (Bryman, 2009). 

Enkäten utformades med några få bakgrundsfrågor, såsom vilken befattning respondenten har, 

verksamma år inom förskolan och så vidare. Frågorna kommer främst baseras på de 

kunskaper som intervjun med personalen i NT-gruppen kan ge. Frågorna kommer mestadels 

vara slutna frågor men några få öppna frågor kommer också att finnas.  Med slutna frågor 

menas de frågor som bara går att besvara med ett ja eller ett nej. Medan öppna frågor är frågor 

som man måste besvara med utförligt.  
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4.2 Urval 

För att finna någon som arbetar i NT-gruppen med NT-projektet kontaktades en förskolechef 

som hjälpte till att finna någon som passar den beskrivningen. Förskolechef tog med 

informationsbrevet, (Se Bilaga 1) till ett möte för alla förskolechefer och förklarade syfte med 

undersökningen. Detta ledde till att samtliga förskolechefer samtyckte till att få enkäter till 

pedagogerna i sina ansvarsområden. Av 27 förskolor valdes från början ut 17 förskolor med 

geografisk spridning, men på grund av tidsbrist fick antalet begränsa till 13 förskolor med 

totalt 111 pedagoger. Det viktigaste vid urvalet var att det skulle vara geografisk spridning på 

förskolorna, samt att pedagogantalet inte fick vara för lågt på de utvalda förskolorna. Detta för 

att besvara frågeställningen på ett så bra sätt som möjligt.  

 

4.3 Genomförande  

Efter samtycke från förskolechefer bokades en intervju med en av pedagogerna som arbetar i 

NT-gruppen med NT-projektet. Intervjun skedde på pedagogens arbetsplats, i personalrummet 

där risken för störningar var obefintlig. Samtalet spelades in, med pedagogens samtycke, via 

mobiltelefon. Några få frågeställningar/teman presenterades, så som befattning, verksamma 

år, koppling till NT-projektet/NT-gruppen. Utifrån det samtalades det om arbetet med NT-

projektet och NT-gruppen. Samtalet tog inte mer än 45 minuter. Därefter transkriberades 

samtalet under två timmar, med transkribering innebär att man renskriver (Bryman, 2009). I 

inledningsskedet var tanken att vänta tills efter intervjun med att konstruera en enkät, då mer 

information kring NT-gruppen/projektet krävdes. På grund av tidsbristen fick tidsplanen 

ändras och konstruktionen av enkäten fick ske innan intervjun. Enkäten innehöll tjugo frågor 

varav tolv slutna och åtta öppna (Bilaga 2). Samma dag som intervjun genomförde var också 

den dag som enkäterna distribuerades på de 13 förskolor som var utvalda. Enkäterna 

lämnades personligen på varje förskola då risken fanns att enkäten inte skulle bli ifylld om 

den var elektronisk. Detta då pedagogerna i verksamheten har begränsat med tid framför 

dator. Vid personlig kontakt fick de ett ansikte på enkätkonstrueraren och ett tillfälle att ställa 

frågor om enkätundersökningen och dess syfte. Varje förskola fick enkäterna i kuvert som var 

märkta med förskolans namn. Detta för att lättare hålla isär vilka svar som kom från vilken 

förskola, för att sedan kunna se om resultatet skilje sig åt beroende på vilken geografisk del 

förskolan hörde till. Tillsammans med förskolorna bestämdes när enkäterna skulle hämtas och 

på så sätt sattes större press på att enkäterna skulle fyllas i. Samtliga förskolor fick cirka två 

heldagar på sig att fylla i enkäterna, sedan samlads de in. Den korta svarstiden berodde dels 

på tidsbristen i samband med röda dagar, samt att det fanns en misstanke om att de som inte 

svarade inom den tiden inte var intresserade av att svara alls. Efter insamlandet av enkäterna 

sammanställdes resultatet.  
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4.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är tillförlitligheten hos en mätning och innebär att resultatet bör vara detsamma 

vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet (Bryman, 2009). 

Reliabiliteten när det kommer till den ostrukturerade intervjun bör vara hög, då syftet med 

intervjun var att få kunskap om NT-projektet/NT-gruppen. Svaren som framkom i intervjun 

bör alltså bli detsamma, som om någon utomstående ställer frågor om NT-projektet. Det finns 

inte mycket utrymme för förändring i svaret när det kommer till detta. Enkätundersökningen 

däremot kan, även om det är stor spridning på förskolorna, ha lägre reliabilitet beroende på 

hur intresserade de var av att svara. Vid en för stor enkät finns risken att respondenterna 

svarar slumpmässigt på frågorna, men eftersom enkäten var så liten, bör det inte vara några 

problem med reliabiliteten. Hur många som svarar på enkäten kan också påverka reliabiliteten 

negativt, men i detta fall svarade 76 av 111 pedagoger, alltså cirka 68 %, vilket bör 

klassificeras som att reliabiliteten är hög.  

 

Validitet innebär i vilken utsträckning man verkligen undersöker det man avser att undersöka. 

Vilket i sin tur betyder att valideten är hög om man verkligen mäter det som man avser att 

mäta (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2013). Validiteten i undersökningen får anses vara hög då 

frågorna som ställts direkt kan besvara frågeställningarna; ”Hur arbetar kommunens förskolor 

med NT-lådorna?” samt ”vilka arbetar i NT-gruppen med NT-projektet och vad är deras 

utbildningsgrad?” (Bilaga 2 & Bilaga 3). 

 

4.5 Etiska principer 

Under undersökningens gång har de forskningsetiska aspekterna som Löfdahl talar om i 

boken Förskollärarens metod och vetenskapsteori (2014) hafts i åtanke. Löfdahl nämner fyra 

olika krav som forskaren ska ta i hänsyn, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

4.5.1 Informations- och samtyckeskravet 

Informationskravet innebär, att de som deltar i studien ska informeras om, att deltagandet är 

frivilligt och att de har möjlighet att avbryta, om de önskar detta. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen ska ges så mycket information som möjligt om undersökningen, 

för att kunna antingen samtycka eller neka till medverkan. Dessa ska också få ta del av 

fullständig information kring undersökningens syfte och upplägg. Under studiens gång har 

deltagarna rätt att avbryta studien utan att lämna någon redogörelse om varför de inte vill 

fortsätta (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Vid undersökningen ska ingenting göras i 

försök att påverka de tilltänkta deltagarnas villighet till medverkan genom att medvetet 

utelämna information kring undersökningen (Bryman, 2009). I detta fall innebär det att 

kontakt har tagits från start med förskolechef och information har getts om studien och dess 

syfte. Samtycke, från förskolechefer, har givits till intervju och utskick av enkäter. Pedagogen 
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som intervjuades har också informerats och samtycke har givits till användandet av intervjun i 

arbetet. När det kommer till enkätundersökningen bifogades ett informationsbrev med 

enkätundersökningen där information om uppsatsförfattaren och arbetet finns, vid samtycke 

till att delta i enkätundersökningen fyllde respondenterna i enkäten.  

 

4.5.2 Konfidentialitets- och nyttjandekravet 

Alla deltagare i undersökningen ska innan påbörjad undersökning informeras om 

konfindentialitetskravet och detta innebär att samtliga inblandade i undersökningen ska 

behandlas med anonymitet och ingen utomstående ska på något vis kunna identifiera någon av 

respondenterna i resultatet (Löfdahl, 2014). Nyttjandekravet innebär att all insamlad 

information om enskilda deltagare enbart får brukas i detta specifika forskningssyfte och ska 

efter avslutad undersökning förstöras (Bryman, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Detta har 

förmedlats till förskolechef samt pedagogen som intervjuades, det står också beskrivet i 

informationsbrevet som fanns bifogat i enkätundersökningen.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Resultat av intervju 

En intervju med en pedagog från NT-gruppen genomfördes, delar av den intervjun presenteras 

under detta kapitel. För att pedagogen ska få behålla sin anonymitet omnämns hon som Jenny 

i denna text. I själva verket heter hon något annat. Jenny har arbetat som förskollärare i 25 år 

och är sedan två år tillbaka med i NT-gruppen som representant för sitt förskole-område. När 

Jenny gick sin utbildning ingick inte de naturvetenskapliga ämnena i hennes utbildning, med 

undantag för biologi. Kommunen har tidigare haft fem förskole-områden men har nu utökat 

till ett sjätte område som ännu inte fått någon representant. Då rekryteringen av en sjätte 

förskollärare till NT-gruppen inte haft någon större framgång har man nu beslutat att se över 

om någon barnskötare skulle kunna tänka sig att ta på sig den rollen. De som arbetar i NT-

gruppen har ingen särskild utbildning utöver förskollärarexamen, dock är samtliga 

intresserade av naturvetenskap.  

 

5.1.1 NT-projektet  

Hur NT-projektet startades har Jenny ingen större kunskap om, hon berättar dock att 

kommunen ville göra en satsning på naturvetenskap, matematik och teknik. De ville att detta 

skulle gå som en röd tråd från förskola till forskning, näringsliv och universitet. NT-projektet 

startades för ca tre år sedan, i samband med revideringen av läroplan för förskolan, Lpfö-98 

(Skolverket, 2011). Det finns ingen större koppling mellan NT-projektet och NTA 

(Naturvetenskap och teknik för alla). NTA erbjuder förskolan och grundskolan en modell för 

skolutveckling som är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Jenny 

berättar att skolan använder sig av NTA och deras NTA-lådor men att kommunens satsning på 

förskolan skiljer sig från detta. I NT-projektet har man valt att framställa egna lådor som går 

att jämföra med NTA-lådorna och som cirkulerar inom de olika förskole-områdena. NT-

lådornas innehåll varierar från gång till gång. NT-gruppen har i nuläget ingen speciell 

uppföljning av dessa NT-lådor, dock kan de få viss respons vid mailkontakt eller direktkontakt 

med förskolorna i samband med att lådorna ska cirkulera.  

 

5.1.2 Information 

På kommunens hemsida finns idag begränsad information kring NT-projektet och NT-lådorna. 

Jenny berättar dock att informationsavdelningen på kommunen varit i kontakt med henne för 

att be om mer information om NT-projektet. Denna information kommer finnas på 

kommunens hemsida inom kort. Under samtalets gång framkommer det att vårdnadshavare 

inte är speciellt insatta i NT-projektet, förutom det som står på kommunens hemsida finns 

ingen ytterligare information. Jenny beskriver hur de pratar med föräldrarna om de olika 

ämnen som de arbetar med, till exempel kemi. Men under dessa samtal med föräldrarna 
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nämns aldrig NT-projektet. Detta är dock något som hon tror att man kommer bli bättre på i 

framtiden.  

 

5.1.3 Naturvetenskap kommer härnäst 

Jenny beskriver hur personalen i verksamheten har blivit bättre på att arbeta med matematik 

och språk under åren. Hon anser att naturvetenskap är på frammarsch och att vi kommer bli 

bättre på de naturvetenskapliga ämnena inom de närmsta åren. Jenny ser skillnad på 

verksamheten före och efter revideringen av läroplan för förskolan 2010. Hon anser att vi 

jobbar mer och mer med naturvetenskap, då det ligger i tiden att arbeta med naturvetenskap. 

Jenny beskriver att kunskapen om vad naturvetenskap är och hur vi kan använda oss av det i 

förskolan ökar och att detta gör att vi har lättare att ta till oss och arbeta med naturvetenskap.  

 

5.1.4 Lösningar och sluten krets 

Jenny berättar att de på hennes arbetsplats inte använder sig av NT-lådorna då deras 

verksamhet genomsyras av naturvetenskap. De använder dock material som liknar det 

material som finns i NT-lådorna. Jenny visar upp ett stort lager av olika typer av material, allt 

från ketchupflaskor till magneter och material till såpbubblor. De har även handlat in en 

uppsjö av material som främjar arbetet med naturvetenskap. Jenny berättar om det vardagliga 

arbetet med kemi och naturvetenskap i allmänhet, hur de talar om lösningar och sluten krets 

redan i förskolan. Hon tror att det är viktigt att förbereda inför skolan och kommande 

naturvetenskapligt lärande. På hennes arbetsplats använder de sig mycket av 

naturvetenskapliga begrepp i det vardagliga arbetet med barnen. Småbarnsavdelningen har 

inte kommit lika långt som storbarnsavdelningen, men förhoppningen är att genom att arbeta 

med de äldre barnen ska det skapas ringar på vattnet och att småbarnsavdelningen snart 

kommer ”hänga med på tåget” de också. 

  

5.1.5 Skiftande ambitioner och förutsättningar 

Jenny talar också om bristen på naturvetenskapligt material ute på de olika förskolorna. Hon 

tror att många tycker det är svårt att arbeta med naturvetenskap, eftersom vi inte är fullt 

medvetna om vad naturvetenskap är och att vi alltid har det runt omkring oss. Att man tänker 

att kemi, fysik och så vidare är ämnen som man berör när man kommit upp i skolålder. Inga 

ämnen som det arbetas med i förskolan. Hon talar också om svårigheterna med 

naturvetenskapligt arbete i förskolan, hur det finns skiftande ambitioner och förutsättningar i 

kommunen samt hur tufft arbetsklimatet är. Jenny anser också att pedagogerna inte är 

medvetna om att de arbetar med kemi, utan de gör det omedvetet, till exempel när de blandar 

såpbubblor eller bakar.  
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5.2 Resultat av enkätundersökningen 

Här nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen. Det visade sig att resultatet inte 

skilde sig åt beroende av den geografiska spridningen. Det spelade således ingen roll vilken 

förskola respondenten tillhörde.  

 

Befattning 

 
Figur 1 - I diagrammet visas vilken befattning respondenterna har.  

 

Som beskrivs i Figur 1 arbetar 57 % av respondenterna som förskollärare, medan 39 % 

arbetar som barnskötare. 4 % hade en annan utbildning. 

 

År verksam i förskolan? 

 
Figur 2 – Här ser man hur många år respondenterna varit verksamma inom förskolan.  
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I figur 2 kan man se att 19 % av respondenterna har jobbat 1-5 år, 12 % har jobbat 5-10 år, 

ytterligare 12 % har jobbat 10-15 år, 9 % har jobbat 15-20 år medan störst andel, 48 %, av 

respondenterna har arbetat 20 eller fler år inom förskolan.  

 

Arbetar med barn i åldrarna? 

 
Figur 3 - I detta diagram beskrivs vilken åldersnivå respondenterna arbetar med. 

 

I figur kan man utläsa att 50 % av respondenterna arbetar i en blandad barngrupp, medan de 

övriga 50 % fördelas jämt mellan personal som arbetar i en storbarnsgrupp och personal som 

arbetar i en småbarnsgrupp. 

 

Är du som verksam inom förskolan medveten om att de naturvetenskapliga ämnena fått 

en större plats i Lpfö-98 sedan revideringen 2010? 

Mer än 95 % av respondenterna var medvetna om detta.  

 

Om ja, hur har detta påverkat ditt arbetssätt? 

Den största andelen ansåg att naturvetenskap har blivit ett tydligare mål att arbeta mot och att 

de arbetar mer medvetet med detta än tidigare, medan en liten andel ansåg att de inte ändrat 

sitt arbetssätt på något vis sedan revideringen. Flertalet respondenter svarade att de tänker mer 

på vad naturvetenskap innefattar och försöker planera in det i den dagliga verksamheten. 

Andra tänker mer på miljön och naturen samt vad som kan kopplas till naturvetenskap där. 

Många arbetar med teman kring naturvetenskap under vissa perioder av terminen. Stor vikt 

läggs vid att använda naturvetenskapliga begrepp och termer. Några enskilda respondenter 

ansåg att det är svårt att ändra arbetssättet kring naturvetenskap på grund av okunskap när det 

kommer till att motivera och stimulera barnen till kunskap. En stor andel av respondenterna 

uppgav att de använder sig av experiment och ett utforskande arbetssätt tillsammans med 

barnen när det kommer till naturvetenskap. En liten andel uppgav att de inte jobbar aktivt med 

naturvetenskap, då deras verksamhet främst baseras på utomhuspedagogik.  
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Känner du till NT-projektet/NT-gruppen? 

Så gott som alla (99 %) kände till NT-projektet/NT-gruppen. Den som inte visste vad NT-

projektet hade annan utbildning.  

 

Om ja, vad vet du om NT-projektet/NT-gruppen? 

Vissa respondenter hade begränsad kunskap kring NT-projektet, men majoriteten av 

respondenterna var överens om att NT-projektet är ett kommunövergripande projekt som ska 

slå ett slag för naturvetenskap, matematik och teknik från förskola och upp genom hela 

barnens skolgång. Syftet med NT-projektet är, enligt respondenterna, att höja kunskapsnivån, 

när det kommer till de naturvetenskapliga ämnena, redan i tidig ålder. Respondenterna 

nämnde också att NT-gruppen tagit fram NT-lådor med ett utarbetat material som cirkulerar 

på de olika förskole-områdena. Det finns även pärmar med information och inspiration inom 

de olika naturvetenskapliga ämnena. Personal från NT-gruppen har enligt respondenterna varit 

ute i verksamheten och informerat samt visat experiment för personal och barn.  

 

Anser du att du aktivt arbetar mot de strävansmål som finns i Lpfö-98 när det gäller de 

naturvetenskapliga ämnena såsom kemi, fysik, biologi osv. ? 

25 % av respondenter ansåg inte att de aktivt arbetar mot de strävansmål som finns kring de 

naturvetenskapliga ämnena.  

 

Om nej, vad beror detta på? 

Av de som svarande nej på denna fråga var 60 % förskollärare, 30 % barnskötare samt 10 % 

hade annan utbildning. Tidsbristen är, enligt respondenterna, en stor faktor till att man inte 

arbetar mot strävansmålen gällande de naturvetenskapliga ämnena. På grund av stora 

barngrupper har den pedagogiska utvecklingstiden minskat eller tagits bort totalt. En stor 

andel av respondenterna som svarat nej på ovanstående fråga uppger att de arbetar i 

småbarnsgrupp och anser att det är svårt att bryta ned och jobba med naturvetenskapliga 

ämnen, såsom kemi, fysik och så vidare med så små barn. Förutom att arbeta i småbarnsgrupp 

uppger respondenterna att okunskap också är en anledning till att de inte aktivt arbetar med de 

naturvetenskapliga ämnena. Det tas också upp att respondenterna skulle vilja göra en 

fördjupning i varje ämne, men fastnar på vissa av ämnena som känns lättare till exempel 

biologi.  

 

Om ja, hur jobbar du då? 

Majoriteten av respondenterna (75 %) anser att de aktivt arbetar mot de strävansmål som finns 

i Lpfö-98 när det gäller de naturvetenskapliga ämnena. Detta gör de genom att de planerar 

efter innehållet i Lpfö-98, experimentera och undersöka tillsammans med barnen samt köper 

in material som ska främja arbetet med de naturvetenskapliga ämnena. Många av 

respondenterna uppger att de använder skogen som en läroplats, använder med 

naturvetenskapliga begrepp i den dagliga verksamheten samt ställer öppna frågor till barnen. 
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Ett flertal respondenter anser att de arbetar med det material som finns och försöker alltid att 

hitta mer och bättre material att arbeta med. De understryker också att de använder NT-

lådorna som verktyg, när de finns tillgängliga på förskolan. Respondenterna uppger att de 

följer barnens intressen här och nu och bygger vidare på dem när de arbetar med 

naturvetenskap. En del i det naturvetenskapliga arbetet är naturens kretslopp med till exempel 

återvinning, samt plantering. Detta är något som det arbetas flitigt med enligt respondenterna. 

Genomgående anser majoriteten av respondenterna att de använder sig av vetenskapliga 

termer och begrepp i den dagliga verksamheten.  

 

Arbetar du med de så kallade NT-lådorna som NT-projektet tagit fram?  

75 % respondenter uppgav att de arbetar med NT-lådorna, medan 25 % uppgav att de inte gör 

det.  

 

Om ja, hur tycker du att de fungerar? 

Majoriteten anser att NT-lådorna fungerar mycket bra i verksamheten. Barnen är intresserade 

och nyfikna på lådorna. NT-lådorna beskrivs av respondenterna som enkla och lätta att utgå 

från, en stor tillgång till verksamheten, omtyckta samt väldigt uppskattade av barnen. Det 

finns material i NT-lådorna som riktar sig till barn i alla åldrar. Vissa respondenter ansåg att 

det var svårt att få tiden att räcka till allt man vill göra tillsammans med barnen innan lådan 

ska vidare till nästa förskola. Många respondenter uppgav att de helst skulle vilja ha en NT-

låda som alltid var stationerad på deras förskola, medan andra tagit inspiration från NT-

lådorna och gjort egna. En del av respondenterna ansåg att det var bra att prova materialet 

som kommer i NT-lådorna för att sedan kunna köpa in det som blev mest omtyckt.  

 

Om nej, vad beror detta på? 

En del av respondenterna uppgav att det kan ha att göra med barngruppens sammansättning, 

eller att tiden inte räcker till. En del arbetar i småbarnsgrupp och uppgav att de inte anser att 

NT-lådorna går att använda där utan att de främst använder sig av dessa med de äldre barnen. 

I linje med detta tyckte vissa att innehållet i NT-lådorna kunde anses som för avancerat. En 

stor del av respondenterna hade inte haft tillfälle att sätta sig in i materialet och kände att de 

inte hade rätt kunskaper för att arbeta med NT-lådorna. Andra svarade att de använder sig av 

naturen och det som finns omkring dem för att arbeta med naturvetenskap. En del av 

respondenterna använde sig inte av NT-lådorna då de ansåg att hela deras verksamhet 

genomsyras av naturvetenskap. En liten andel av respondenterna uppger att de inte haft 

möjlighet att arbeta med NT-lådorna då dessa inte funnits tillgängliga eller då respondenterna 

ifråga inte arbetat speciellt länge i verksamheten.  
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Hur viktiga är dessa NT-lådor för ditt arbete när det kommer till kemi?  

 
Figur 4 – Här kan man avläsa hur viktiga NT-lådorna är i respondenternas arbete med kemi.  

 

I figur 4 kan man se att nästan 90 % av respondenterna ansåg att NT-lådorna underlättar deras 

arbete när det kommer till kemi. Medan ca 9 % uppgav att de skulle klara sig utan NT-lådorna 

och 1 % uppgav att de inte skulle klara sig utan NT-lådorna.  

 

Känner du att du har tillräckliga kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena för att 

kunna arbete med kemi i verksamheten? 

Endast 26 % av respondenterna uppgav att de känner att de har tillräckliga kunskaper för att 

kunna arbeta med kemi i verksamheten och 74 % anser att de inte har detta.  

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att gå någon typ av vidareutbildning för att känna 

dig trygg att arbeta med dessa ämnen?  

93 % av de respondenterna som inte känner att de har tillräckliga kunskaper inom 

naturvetenskap ställer sig positiva till att gå någon typ av vidareutbildning för att känna sig 

trygg inom dessa ämnen.  

 

Anser du att ni i verksamheten har de rätta förutsättningarna för att arbete med kemi, 

bra material osv. ? 

På denna fråga var åsikterna delade, 44 % ansåg att de har de rätta förutsättningarna medan  

56 % ansåg att de inte har det.  

 

Om nej, vad saknar du? 

Den största delen av respondenterna uppgav att de saknade den pedagogiska utvecklingstiden 

mest av allt. De uppgav också att de saknar kunskaper de behöver inom ämnet kemi och 

utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena. Respondenterna uppger att de tycker det är 

svårt att förklara naturvetenskapliga fenomen för barnen när respondenterna själva inte förstår 
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sig på hur de ”fungerar”. Pengar till material och bra material saknar respondenterna också. 

Tidsbristen sträcker sig också till dokumentation och reflektion mellan pedagoger samt mellan 

pedagoger och barn. Respondenterna skulle också önska att ha en NT-låda som är stationerad 

på varje förskola, så att materialet alltid finns tillgängligt. Några enstaka respondenter saknar 

något, men är inte säkra på vad de saknar. Andra saknar bra förutsättningar inom 

organisationen. De efterlyser också tips kring naturvetenskap och kemi. Vissa skulle vilja ha 

NT-lådor med kemi och fysik.  

 

Skulle du vilja ha stöd med att komma igång med arbetet gällande kemi? 

83 % av respondenterna uppgav att det skulle underlätta i deras arbete om de fick stöd i 

arbetet med kemi. Medan 17 % uppgav att de har de naturvetenskapliga ämnena under 

kontroll.  
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6. Resultatanalys 

6.1 Vad är naturvetenskap? 

Under enkätundersökningen framkom det att flera av pedagogerna inte verkade vara 

införstådda med vad naturvetenskap är. Vissa kopplar endast naturvetenskap till natur och 

miljö och nämner inte kemi, fysik och så vidare som naturvetenskap. Andra ser det tvärtom. 

Naturvetenskap är endast ämnen som kemi och fysik, snarare än biologi. Detta kan tydligt 

läsas under frågan om hur det egna arbetssättet har påverkats av att naturvetenskapliga 

ämnena fått en större plats i Lpfö-98 sedan revideringen. Då uppgav en del av respondenterna 

att de inte jobbar aktivt med naturvetenskap då deras verksamhet främst baseras på 

utomhuspedagogik. Detta är helt i motsats till vad som kom fram i intervjun med Jenny, hon 

verkade ha en klar bild av vad naturvetenskap är.  

 

Enkätrespondenterna verkar heller inte riktigt känna till att alla naturvetenskapliga ämnen 

berörs i NT-lådorna, istället är det en stor andel av dem som kopplar NT-lådorna till teknik. 

Några av respondenterna har till exempel nämnt att det vore bra om det fanns liknade lådor 

som inriktade sig på kemi eller fysik. Under intervjun med Jenny framgick tydligt att alla 

naturvetenskapliga ämnen berörs i NT-lådorna.  

 

En slutsats är att alla inte är införstådda i vad naturvetenskap är och att de heller inte verkar 

känna till att alla naturvetenskapliga ämnena berörs i NT-lådorna. Om man skulle se till Lenz 

Taguchis andra tankefigur Allt är språk och diskurs (2012) så skulle det kunna vara så att 

pedagogerna bara ser att de själva har agens och kraft och att NT-lådorna är passiva och 

kraftlösa. Med detta tankesätt behövs mycket kunskap av pedagogerna i fråga. 

 

6.2 Materialets betydelse 

Det går att avläsa ur enkätsvaren att några av respondenterna är positivt inställda till NT-

lådorna och nyttjar dem, medan andra inte nyttjar dem. Under intervjun med Jenny 

diskuterades NT-lådornas betydelse för arbetet med naturvetenskap i förskolan, där Jenny 

ansåg att NT-lådorna bör fungera som en fördel i detta arbete.   

 

6.2.1 Aktivt nyttjande av NT-lådorna  

90 % av respondenterna anser att NT-lådorna underlättar i deras arbete med naturvetenskap. 

Respondenterna ansåg att NT-lådorna var så användbara att de skulle önska att ha en NT-låda 

stationerad på varje förskola, så att materialet alltid finns tillgängligt. Materialet i NT-lådorna 

visade sig vara mycket omtyckt av både pedagoger och barn. Flera av respondenterna 

upplevde även att materialet var enkelt att arbeta med.  

 



 

24 

 

6.2.2 Passivt nyttjande av NT-lådorna 

Det framkom under enkätundersökningen att vissa respondenter inte använde sig av NT-

lådorna då deras verksamhet är inriktad på utomhuspedagogik. Vissa svarade att de använder 

sig av naturen och det som finns omkring dem för att arbeta med naturvetenskap. En del av 

respondenterna använde sig inte av NT-lådorna då de ansåg att hela deras verksamhet 

genomsyras av naturvetenskap. En liten andel av respondenterna uppger att de inte haft 

möjlighet att arbeta med NT-lådorna då dessa inte funnits tillgängliga eller då respondenterna 

ifråga inte arbetat speciellt länge i verksamheten. Respondenterna uppger under 

enkätundersökningen att de tycker det är svårt att förklara naturvetenskapliga fenomen för 

barnen när de själva inte förstår sig på hur de ”fungerar”. 

 

Slutsatsen av detta är att majoriteten av respondenterna samt Jenny anser att NT-lådorna är ett 

värdefullt arbetsredskap. Vilket stämmer överensstämmer med Lenz Taguchis tredje 

tankefigur Sammanflätade tillblivanden om att ting och material inte enbart är passiva 

instrument eller verktyg som vi människor väljer att använda, de är aktiva medaktörer som 

samarbetar och samhandlar med oss (2012). Några få av respondenterna anser dock att de inte 

använder NT-lådorna av varierande orsaker. Om man använder Lenz Taguchis tankefigur 

Antingen-eller kan en förklaring, till att NT-lådorna inte används, vara att pedagogerna ser det 

som att NT-lådorna kommit som ett beslut uppifrån och tvingats på pedagogerna, där 

pedagogerna i fråga inte fått möjlighet till inflytande.  Om vi istället riktar fokus till den andra 

tankefiguren Allt är språk och diskurs, så skulle det kunna vara så att pedagogerna bara ser att 

de själva har agens och kraft och att NT-lådorna är passiva och kraftlösa. Vid detta tankesätt 

behövs mycket kunskap av pedagogerna i fråga.  

6.3 Små barn och naturvetenskap 

Resultatet av enkätundersökningen visar att vissa respondenter inte ansåg att de kunde arbeta 

med NT-lådorna på grund av barnens unga ålder. De ansåg att NT-lådorna främst går att 

använda med de äldre barnen. Medan andra ansåg att det, i NT-lådorna, finns material som 

riktar sig till barn i alla åldrar. Jenny ser inga problem med att arbeta med naturvetenskap i de 

yngre åldrarna, det handlar om att börja med något litet och sedan låta det växa.  

 

Slutsatsen är att respondenterna i detta fall anser att materialet är för avancerat för att använda 

med små barn. För att ett lärande ska kunna uppstå så menar Lenz Taguchi att språket och 

materialet är oskiljaktiga och ömsesidigt beroende av varandra (2012). När förskollärarna 

upplever att materialet är för svårt för barnen att förstå, kan inte lärande uppstå. 

Förskollärarna kanske upplever att de inte klarar att anpassa sitt språk till det avancerade 

materialet.  
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6.4 Tidsbrist 

Det genomgående temat på resultatet är tidsbristen. Denna aspekt tas upp ett flertal gånger vid 

respondenternas svar. Tid att sätta sig in i NT-projektets material, såsom NT-lådorna. Tid att 

förbereda innan användandet av NT-lådorna. Tid att reflektera, både ensam och tillsammans 

med barnen, efter aktiviteter med NT-lådorna. Men också rent allmänt i verksamheten finns 

tidsbrist och många respondenter lyfter problematiken med borttagen pedagogisk 

utvecklingstid. Jenny talar också tidsbristen i relation till olika förutsättningar inom 

kommunen samt det tuffa arbetsklimatet.  

 

Slutsatsen är att om man inte har tid för att interagera med andra på ett visst sätt, inte hinner 

förbereda rummets agentiska karaktär, då skapas inte rätt förutsättningar för att använda NT-

lådorna (Lenz Taguchi, 2012).   
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

Här kommer resultatet av intervju och enkätundersökning diskuteras. 

 

Resultatet visar på något förvånade; andelen barnskötare jämfört med andelen förskollärare 

som besvarade enkäten. Tanken fanns att förskollärarandelen skulle vara mycket högre än 

andelen barnskötare, men undersökningen visade att fallet inte är så. Den största andelen (57 

%) hade förskollärarutbildning vilket är en universitetsutbildning. 39 % av respondenterna 

hade en barnskötarutbildning där endast gymnasialutbildning krävs, medan 4 % hade annan 

utbildning. Det är bara en skillnad på 18 % mellan förskollärare och barnskötare. Detta var 

förvånande då denna kommun påpekat den höga andelen utbildade förskollärare som arbetar i 

kommunen.  

 

En annan förvånande faktor, som uppkom i enkätundersökningen, är att hela 25 % av 

respondenter ansåg att de inte arbetade aktivt mot de strävansmål som finns kring de 

naturvetenskapliga ämnena. Av de 25 % var totalt 60 % förskollärare, 30 % barnskötare och 

10 % hade annan utbildning. Att de med längst utbildning inte anser att de arbetar mot de 

strävansmål som finns är överraskande. Detta kan ha flera olika orsaker. Till exempel kan det 

vara så att förskollärarna är väl införstådda i Läroplanen för förskolans strävansmål 

(Skolverket, 2011) och vet att det inte arbetar mot dem, eller så kan det bero på att 

förskollärarna, trots sin utbildning, inte har de kunskaper som krävs för att arbeta med 

naturvetenskap. Det kan också bero på, att de inte har den pedagogiska utvecklingstid som 

behövs för att planera arbete med naturvetenskap och teknik.  

 

Respondenterna verkar heller inte vara införstådda med att NT-lådorna innehåller material 

som rör alla de naturvetenskapliga ämnena, utan en del av respondenterna fokuserar på att 

NT-lådorna innehåller teknikmaterial. Det vore kanske på sin plats att förtydliga innehållet i 

lådorna kopplat till vilket naturvetenskapligt ämne det innehåller, till exempel kemi, fysik och 

så vidare. Precis som Ekborg och Lindahl beskriver i utvärderingen av NTA (2006), behövs 

även vid NT-lådorna en aktiv, kunnig pedagog som känner till NT-lådorna och barnens 

förmågor. Pedagogen blir då en samtalsparter som stöttar barnen i arbetet att sammanfoga 

ofullständiga kunskaper till helheter. Utnyttjas materialet på rätt sätt utgör det en plattform där 

både barn och pedagoger kan utveckla sina kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. 

 

Som tidigare nämnt beskriver Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan, att naturvetenskap handlar om frågor som rör människor, klimat, miljö djur och 

växter (Utbildningsdepartementet, 2010). Naturvetenskap är den sammanfattande 

benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller effekter. Hit räknas 

fysik, kemi och biologi. Detta verkar inte enkätrespondenterna medvetna om. Många av 

respondenterna uppfattar istället naturvetenskap som till exempel endast biologi, eller endast 
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kemi. Detta visar tydligt på bristande kunskaper inom naturvetenskap, vilket kan vara en följd 

av pedagogernas utbildning. Att barnskötarna inte har stor kunskap inom naturvetenskap var 

ganska väntat, då de inte har en högskoleutbildning, men att förskollärarna inte heller kände 

sig säkra inom detta område var en överraskning. Kan detta möjligtvis bero på bristen av 

naturvetenskap i den äldre förskollärarutbildningen? Precis som tidigare nämnt har 

förskollärarutbildningen utvecklats mycket sedan den startades år 1890 (Richter, 2012). Under 

1990-talet var inte lärarutbildningen sammanhållen utan ämnen som naturvetenskap och 

svenska flyttades från den pedagogiska institutionen till rena ämnesinstitutioner (Ibid.). Det 

tog lång tid innan naturvetenskapen återigen blev en integrerad del av utbildningen och 

naturvetenskapen har inte haft en betydande roll i förskollärarutbildningen förrän den nya 

förskollärarutbildningens startades 2011 (Karlstads Universitet, 2014). Kanske bör kommunen 

ifråga satsa mer på fortbildning inom de naturvetenskapliga ämnena för att få pedagoger 

trygga i sitt arbete gällande naturvetenskap?  

 

Under min intervju med Jenny framkom det att pedagogerna som arbetar i NT-gruppen med 

NT-projektet inte har någon särskild utbildning i naturvetenskap, utöver det lilla de fick 

genom sin förskollärarutbildning. Bör det inte vara rimligt att de pedagoger som ska arbeta i 

NT-gruppen, med NT-projektet och med att sätta ihop naturvetenskapligt material som NT-

lådorna, ska ha en bra grundutbildning i naturvetenskap? Utöver de kunskaper som de 

införskaffat genom personligt intresse för naturvetenskap eller de kunskaper som deras 

utbildning gett dem. Kanske bör kommunen även här gå in och satsa på fortbildning för att de 

som arbetar i NT-gruppen ska ha en bra grund att stå på i utformningen av nya lådor och för 

att de ska bli inspirerade till fortsatt arbete med NT-gruppen.  

 

Många av respondenterna som arbetade i småbarnsgrupp ansåg att NT-lådorna inte passade 

för så små barn. Men utforskande och experimenterande är viktiga grundstenar i förskolan 

och det är genom detta som barnen försöker skapa mening i tillvaron. Kommunikation kring 

barns nyfikenhet när det kommer till naturvetenskap är också av vikt. När små barn möts i en 

kontext där naturvetenskap står i fokus kan deras gemensamma frågeställningar och dialoger 

lägga grunden för samlärande. Lärandet ska byggas på likväl samspel mellan vuxna och barn 

som på att barn lär av varandra (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Piaget menade att 

barn tar till sig vetenskapliga begrepp genom att först förstå något på en lägre 

abstraktionsnivå som succesivt höjs med barnets ålder och tidigare kunskaper (Lenz Taguchi, 

2012). Genom att använda ett naturvetenskapligt arbetssätt, där man iakttar, utforskar och 

ställer frågor, lär sig barnen att söka kunskap om omvärlden samt att fatta väl genomtänkta 

beslut (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Precis som tidigare nämns har många respondenter lyft bristen på pedagogisk utvecklingstid. 

Den pedagogiska utvecklingstiden är en av nycklarna till att förskolläraren ska kunna 

genomföra sitt pedagogiska uppdrag. Undersökningar visar dock att förskollärare har svårt att 

ta ut sin pedagogiska utvecklingstid på grund av kravet att ägna sig åt rutinartade 
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arbetsuppgifter (Viskman Welander, 2014). I detta fall rör dig sig om att stora barngruppen har 

lett till att den pedagogiska utvecklingstiden helt slopats på flertalet förskolor i denna 

kommun. I den pedagogiska utvecklingstiden ska för- och efterarbete, dokumentation, 

kompetensutveckling och reflektion ingå (Lagerlöf, 2011). Detta skulle självklart inte bara 

underlätta arbetet med naturvetenskap, utan också all verksamheten inom förskolan.  

 

 

7.2 Metoddiskussion – intervju 

7.2.1 Intervju som metod 

Då syftet var att få mer information kring NT-projektet, NT-gruppen och dess arbete valde jag 

att genomföra en intervju med Jenny som arbetar med i NT-gruppen. Intervjun fungerade bra 

som metod och informationen som efterfrågades förmedlades. Dock hade det varit intressant 

att intervjua fler pedagoger som jobbar inom NT-gruppen och speciellt att få intervjua någon 

som varit med och startat NT-projektet. Då tiden var begränsad fanns det dock igen möjlighet 

till detta.  

7.3 Metoddiskussion – enkätundersökning 

7.3.1 Användande av annan metod 

Även om valet med enkätundersökning kändes självklart vid detta arbete, skulle det varit 

önskvärt med mer tid och på så sätt kunnat använda sig av intervju som metod. Intervjuerna 

hade kunnat ge mer djupgående svar och bättre förklarat responsen som vissa enkätfrågor 

fick. Observationer hade också varit lämpligt att använda för att se hur pedagogerna faktiskt 

arbetar med kemi och naturvetenskap i stort. Intervjuer eller observationer hade möjligen 

kunnat ge andra infallsvinklar och på så sätt ett annorlunda resultat.  

 

7.3.2 Enkätundersökningens bristfällighet 

Vid användandet av enkätundersökning var det möjligt för respondenterna att tillsammans 

diskutera och påverka varandras svar. Denna risk hade minskat vid intervju eller observation. 

Resultatet talar dock emot att detta skulle varit fallet vid denna enkätundersökning, då 

respondenterna var rörande överens oavsett vilken förskola de hörde till. Det finns alltid 

risken att enkätfrågorna missuppfattas eller misstolkas, detta kan även ha skett vid denna 

enkätundersökning.  

 

7.3.3 Bortfall 

Svarstiden för enkätundersökningen inföll under en vecka med röda dagar, detta kan i sin tur 

ha lett till ett oväntat bortfall, då flertalet respondenter var bortresta och inte hann svara på 
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enkäten. Kanske hade enkätundersökningen haft fler respondenter om svarstiden varit under 

en vecka utan röda dagar. Det som talar emot bortfall är att personligt besök genomfördes i 

samband med lämning och hämtning av enkätundersökningen.  

 

 

7.4 Vidare forskning  

 

Det finns ett intresse att undersöka och utvärdera barnens upplevelse av NT-lådorna, eller 

vilka kunskaper barnen faktiskt har om de naturvetenskapliga ämnena. Vet de till exempel om 

vad lösning eller sluten krets är? Kan de enkla naturvetenskapliga begrepp och så vidare? 

Detta skulle förslagsvis kunna ske genom observationer eller samtal med barn.  

 

Det vore också intressant att undersöka vad föräldrarna vet om NT-projektet, eller om de är 

medvetna om att de naturvetenskapliga ämnena på senare år fått en större plats i Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2011). 

 

Det vore önskvärt att låta pedagogerna gå någon slags fortbildning inom naturvetenskap och 

sedan undersöka, om de efter denna utbildning, känner sig tryggare med de 

naturvetenskapliga ämnena.  

 

Vidare skulle man också kunna undersöka barns kunskaper inom de naturvetenskapliga 

ämnena kopplat till genus. Finns det några skillnader mellan pojkar och flickor redan i 

förskolan när det gäller naturvetenskap?  

 

Man skulle kunna undersöka skillnader på kunskapsnivån i de naturvetenskapliga ämnena hos 

barn på en förskola där de riktar in sig på naturvetenskap jämfört med barn på en förskola där 

de inte arbetar märkvärt med naturvetenskap.  

 

Man skulle även kunna bedriva forskning kring barn som tidigt mött naturvetenskap och se 

om detta gjort någon skillnad när de kommit upp i skolåren. Får de barn som mött 

naturvetenskap redan i förskolan bättre betyg än de barn som inte mött naturvetenskap förrän 

längre upp i skolåren?  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till förskolechefer 

Detta informationsbrev finns i en liknande version som riktade sig till enkätrespondenterna 

samt pedagogen som blev intervjuad.  

 

Hej! 

Mitt namn är Sofie, jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet. Jag har nu kommit så 

pass långt i utbildning att det är dags för mig att skriva mitt examensarbete. Jag ska i mitt 

arbete utgå från kemi i förskolan och jag tänkte rikta in mig på NT-projektets arbete i 

kommunen när det kommer till just kemi i förskolan. Under arbetets gång skulle jag behöva 

intervjua någon som jobbar med NT-projektet. Jag skulle även vilja skicka ut enkäter till 

pedagogerna som jobbar inom ditt chefsområde. 

 

Personerna som deltar i min undersökning kommer vara anonyma och kan när som helst 

under undersökningen gång avsluta sin medverkan. För att uppfylla att denna undersökning 

ska vara anonym kommer jag inte nämna kommunens namn eller pedagogers/förskolors namn 

i mitt slutgiltiga arbete. Jag kommer heller inte nämna N-projektets riktiga namn så att mitt 

arbete inte kan kopplas ihop med kommunen. När mitt examensarbete blivit godkänt kommer 

all data från intervjuer och enkäter att förstöras. Examensarbetet kommer att finnas på 

Karlstads Universitets bibliotek och kommer att gå att läsa på nätet och om du är intresserad 

av att läsa arbetet kommer det finnas möjlighet till det efter juni månad.  

 

För att få göra denna undersökning inom ditt chefsområde behöver jag få ditt samtycke som 

förskolechef. Jag skulle vilja sätta igång så fort som möjligt med intervju och 

enkätundersökning, så ett snabbt svar skulle uppskattas.  

 

Mvh. Sofie Magnusson  

 

Telefonnummer: XXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXX  
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Bilaga 2 – enkätfrågor 

 
1. Befattning 

 Förskollärare 

 Barnskötare 

 Annan utbildning 

 
2. Om annan utbildning, vilken? 

 

3. År verksam i förskolan? 

 1-5 

 5-10 

 10-15 

 15-20 

 20 eller fler 

 
4. Arbetar du i en 

 Småbarnsgrupp (barn mellan 1-3 år) 

 Mellanbarnsgrupp (barn mellan 3-4 år) 

 Storbarnsgrupp (barn mellan 3-5 år) 

 Blandad barngrupp (barn mellan 1-5 år) 

 
5. Är du som verksam inom förskolan medveten om att de naturvetenskapliga ämnena fått 

en större plats i Lpfö-98 sedan revideringen 2010? 

 Ja 

 Nej 

 
6. Om ja, hur har detta påverkat ditt arbetssätt? 

 

7. Känner du till NT-projektet/NT-gruppen? 

 Ja 

 Nej 

 
8. Om ja, vad vet du om NT-projektet/NT-gruppen? 

 

9. Anser du att du aktivt arbetar mot de strävansmål som finns i Lpfö-98 när det gäller de na-

turvetenskapliga ämnena såsom kemi, fysik, biologi osv. ? 

 Ja 
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 Nej 

 
10. Om ja, hur jobbar du då? 

 

 

11. Om nej, vad beror detta på? 

 

12. Arbetar du med de så kallade NT-lådorna som NT-gruppen tagit fram?  

 Ja 

 Nej 

 
13. Om ja, hur tycker du att de fungerar? 

 

 

14. Om nej, vad beror detta på? 

 

 

15. Hur viktig är dessa NT-lådor för ditt arbete när det kommer till kemi?  

 Jag skulle klara mig utan dem 

 De underlättar mitt arbete när det kommer till kemi 

 Jag skulle inte klara mig utan dem 

 
16. Känner du att du har tillräckliga kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena för att 

kunna arbete med kemi i verksamheten? 

 Ja 

 Nej 

 
17. Om nej, skulle du kunna tänka dig att gå någon typ av vidareutbildning för att känna dig 

trygg att arbeta med dessa ämnen?  

 Ja 

 Nej 

 
18. Anser du att ni i verksamheten har de rätta förutsättningarna för att arbete med kemi, bra 

material osv. ? 

 Ja 

 Nej 

 
19. Om nej, vad saknar du? 
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20. Skulle du vilja ha stöd med att komma igång med arbetet gällande kemi? 

 Ja, det skulle underlätta i mitt arbete 

 Nej, jag har de naturvetenskapliga ämnena under kontroll 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

 Befattning? 

 År verksam i förskolan? 

 Koppling till NT-projektet/NT-gruppen? 

 Speciell utbildning i samband med NT-gruppen, borde alla verksamma i förskolan få denna 

utbildning? 

 Hur startades NT-projektet? 

 Vilka belägg hade man för att starta NT-projektet, forskning osv? 

 Hur togs NT-lådorna fram? 

 Koppling till NTA? 

 Uppföljning av NT-lådorna? 

 Info på kommunens hemsida? 

 


